دليل المعيد

المعيد:هو كل من ٌعٌن فً عضوٌة الهٌئة التعلٌمٌة فً إحدى الجامعات أو المعاهد العلٌا التابعة
لوزارة التعلٌم العالً ،تمهٌداً إلعداده علمٌا ً وفنٌا ً تتوج باإلٌفاد بهدف الحصول على المإهل
العلمً الالزم لتعٌٌنه عضواً فً الهٌئة التدرٌسٌة لدى الجهة الموفدة.
قبول المعيد وتعيينه:
يتم اختيار المعيد وتعيينه وفق ما يلي:
أوالً:تبعا ً ألحكام المرسوم التشرٌعً رقم  25تارٌخ 2015/5/24
المادةٌ -1جوز تعٌٌن الخرٌج األول فً كل اختصاص أو قسم ٌمنح درجة اإلجازة ،وتعٌٌن الخرٌجٌن
الثالثة األوائل على األكثر فً كل كلٌة تمنح درجة إجازة واحدة فً نظام التعلٌم العام،
من السورٌٌن ومنن فنً حكمهنم ،معٌنداً فنً الكلٌنة التنً تخنرج منهنا منن دون إعنالن أو
مسنناب ة اسننتثنا ًن مننن أحكننام المننادة  /136/مننن قننانون تنظننٌم الجامعننات رقننم  /6/لعننام
 ،2006إذا توافرت فٌه الشروط اآلتٌة:
أ -أال ٌتجاوز عمره فً سنة التخرج (وتكون العبنرة فنً الحسنال للسننة ولنٌو للٌنوم
والشهر):
 ( )26عاما ً فً كلٌات الطل. ( )25عاما ً فً الكلٌات التً تمنح درجة اإلجازة فً خمو سنوات. ( )24عاما ً فً باقً الكلٌات.ل -أال ٌ ل معدله عن مرتبة جٌد جداً فً درجة اإلجازة.
ج -أن ٌكننون قنند أمضننى كامننل دراسننته فننً الكلٌننة التننً تخننرج منهننا وال ٌنندخل فننً
حسال الخرٌج األول فً معرض تطبٌق هذا ال رار الخرٌج الذي لنم ٌمنض كامنل
دراسته فً الكلٌة التً تخرج منها.
د -أن ٌكون قد حصل على درجة اإلجازة خالل الحد األدنى للحصول علٌها.
ه -إقرار الحاجة إلى االختصاص فً المجالو الجامعٌة.
و -أن ٌكون أهالً للتدرٌو.
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المادة - 2أ -تعتمد األسو اآلتٌة فً تعٌٌن الخنرٌجٌن الثالثنة األوائنل فنً كنل كلٌنة تمننح درجنة
إجازة واحدة ،وٌخصص معٌد واحد م ابل كل مئة خرٌج من هذه الكلٌة بما ال ٌزٌد
على ثالثة وفق اآلتً:
ٌ -1عننٌن خننرٌج واحنند إذا كننان عنندد الخننرٌجٌن  /25/خرٌج نا ً علننى األقننل،
وٌطبق هذا الشرط على تعٌٌن الخرٌج األول فً الكلٌات التً تمنح أكثر
من درجة إجازة.
ٌ -2عٌن خرٌجان اثنان إذا كان عدد الخرٌجٌن  /200/خرٌجا ً على األقل.
ٌ -3عٌن ثالثة خرٌجٌن إذا كان عدد الخرٌجٌن  /300/خرٌجا ً على األقل.
لٌ -ننتم حسننال الخننرٌجٌن بنتٌجننة امتحانننات الفصننل األول والفصننل الثننانً والنندورة
التكمٌلٌة من كل عام دراسً.
المااادةٌ -3جننل علننى الخننرٌج المرشننح للتعٌننٌن الت نندم بطلننل خطننً إلننى كلٌتننه مبنندٌا ً ر بتننه فننً
التعٌٌن فنً سننة التخنرج قبنل  12/31منن كنل عنام وإال ف ند ح نه فنً التعٌنٌن ،علنى أن
تر سل نسخة من الطلل إلى رئاسة الجامعة ونسنخة إلنى مدٌرٌنة شنإون الهٌئنة التعلٌمٌنة
فً وزارة التعلٌم العالً وال ٌعتد بالطلل اذا لم ٌكن مسجالً بندٌوان الكلٌنة أو ال سنم قبنل
التارٌخ المذكور.
المااادةٌ -4ننتم ترتٌننل الخننرٌجٌن فننً الكلٌننة أو ال سننم علننى أسنناو الطننالل الننذٌن أمضننوا كامننل
دراستهم الجامعٌة فً الكلٌة أو ال سم المرشحٌن للتعٌنٌن فٌهمنا ،وٌسنتبعد عنند الحسنال
الفئات اآلتٌة:
أ -الطالل الذي ٌر قٌده.
ل -الطالل الذي حول تحوٌالً مماثالً من جامعة اخرى.
ج -الطالل الذي أوقف تسجٌله.
د -الطالل الذي برر ٌابه ولكنه لم ٌتخرج خالل الحد األدنى.
ه -الطالل الذي رسل فً أي سنة دراسٌة.
المادة -5أ -ال ٌستفٌد الخرٌج الثانً من التعٌٌن إذا استنكف الخرٌج األول أو كان الخرٌج األول
ٌر سوري فً الكلٌات التً تمنح أكثر من درجة إجازة مهما كانت األسبال.
ل -مع مراعاة أحكام الف رة (أ) من هذه المادة ،ال ٌستفٌد الخرٌج التالً من التعٌنٌن إذا
استنكف أي من الخرٌجٌن األوائل فً الكلٌات التً تمننح درجنة إجنازة واحندة مهمنا
كانت األسبال.
المااادة -6أ -فننً الكلٌننات ذات االختصنناص الواحنند ،إذا كانننت حاجننة الكلٌننة ثالثننة معٌنندٌنٌ ،ننتم
اختٌننار التخصننص مننن التخصصننات المحننددة مننن قبننل الخننرٌج األول ثننم الثننانً ثننم
الثالث.
2

ل -إذا كانت حاجة الكلٌة معٌداً واحداً ،ال ٌحق للخرٌج الثانً أو الثالث التعٌٌن فً هذه
الوظٌفة إذا استنكف أحدهما أو كالهما ،أمنا إذا كاننت حاجنة الكلٌنة لمعٌندٌن اثننٌن،
فنال ٌحننق للخننرٌج الثالنث التعٌننٌن فننً هنذه الوظٌفننة إذا اسننتنكف األول أو الثننانً أو
كالهما.
ج -إذا كان الخرٌج األول من الموفدٌن ال ٌستفٌد من التعٌٌن كخرٌج أول ،وتطبق أحكام
الف رتٌن (أ و ل) المذكورتٌن أعاله.
المااادة -7ال ٌسننتفٌد الخننرٌج األول مننن طلننل التعٌننٌن إذا عوقننل خننالل حٌاتننه الجامعٌننة ب حنندى
الع وبات المنصوص علٌهنا فنً البننود (6و 7و 8و 10و11و12و )13منن الف نرة (أ)
من المادة ( )124من الالئحة التنفٌذٌة ل انون تنظٌم الجامعات ،حتى لو رفعت الع وبنة
عنه فٌما بعد وفق أحكام المادة ( )130من الالئحة ذاتها.
المادةٌ -8خضع تعٌنٌن الخنرٌج األول معٌنداً ألحكنام المنادة ( )136منن قنانون تنظنٌم الجامعنات
باستثنان شرط الت دم إلى اإلعالن ف ط.
المادة -9أٌ -عد التخصص المعنً فً تحدٌد الخنرٌج األول تخصصنا ً مسنت الً إذا كاننت الدراسنة
فٌه سنتٌن على األقل ولجمٌع التخصصات ،وٌحدد االختصاص أو ال سم الذي ٌمنح
درجة اإلجازة باالستناد إلى الالئحة الداخلٌة المعتمدة للكلٌة.
ل -عند تساوي معدالت الخرٌجٌن األوائل ٌعتمد المعدل على أسناو ثالثنة أرقنام بعند الفاصنلة
من الواحد الصحٌح.
 -11تإلنف لجننان خاصننة فننً كننل جامعننة إلجنران م ابلننة تتضننمن فحصنا ً ألهلٌننة التنندرٌو واللٌاقننة
الصحٌة ،وال ٌعد المت دم ناجحا ً إال بعد اجتٌاز فحص األهلٌة للتدرٌو واللٌاقنة الصنحٌة
وحصوله على المواف ات المطلوبة ،وفق ال واعد التً ٌضعها مجلو التعلٌم العالً.
ثانياًٌ :تم اختٌار المعٌد بموجل إعالن خاص ٌصدره وزٌر التعلٌم العالً ٌت دم إلٌه الرا بون
ممن تتوافر فٌهم الشروط التً حددها مجلو التعلٌم العالً فً قراره رقم  2تارٌخ
 2007/9/16وتعدٌالته الالح ة.
ٌ-1خضع المرشحون الم بولون مبدئٌا ً لم ابالت خاصة فً الجامعات والمعاهد العلٌا التً تم
قبولهم لصالحها بهدف تحدٌد الم بولٌن منهم بصورة نهائٌة تبعا ً لمدى أهلٌتهم ولٌاقتهم الصحٌة.
 -2تصدر أسمان الناجحٌن فً اإلعالن ب رار من وزٌر التعلٌم العالً.
 ٌ -3دم المعٌدون الم بولون نهائٌا ً ثبوتٌاتهم المطلوبة إلى الجامعات والمعاهد العلٌا المعنٌة
تمهٌداً لتنظٌم مشارٌع قرارات تعٌٌنهم لتعتمد من وزٌر التعلٌم العالً.
 -4تتم مباشرة المعٌد بعد تؤشٌر قراره من الجهاز المركزي للرقابة المالٌة.
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حقوق المعيد وواجباته
 ٌ -1وم المعٌد المعٌن بما ٌكلفه به ال سم المختص من بحوث علمٌة وتدرٌبات ودروو علمٌة
وعملٌة تحت إشراف أعضان الهٌئة التدرٌسٌة باإلضافة إلى األعمال األخرى التً ٌكلفه بها
رئٌو ال سم.
ٌ -2تابع المعٌد دراساته وبحوثه الخاصة لٌعد نفسه لإلٌفاد ولمتابعة التخصص.
ٌ -3عٌن مجلو الكلٌة وبنا ًن على اقتراح من مجلو ال سم أحد أعضان الهٌئة التدرٌسٌة مشرفا ً
علمٌا ً على المعٌد الموفد خارجٌا ً قبل إٌفاده.
 -4ال ٌجوز ن ل المعٌد أو ندبه أو إعارته أو منحه إجازة دراسٌة أو إجازة خاصة بال راتل وال
ٌجوز له ممارسة أٌة مهنة.
 -5ال ٌجوز تغٌٌر اختصاص المعٌد مهما كانت األسبال.
ٌ -6جوز منح المعٌد الذي لم ٌوفد بعد إجازة خاصة لمرة واحدة ولمدة ال تزٌد على ثالثة أشهر
خالل عمله معٌداً.
ٌ -7خضع المعٌد لما ٌخضع له عضو الهٌئة التدرٌسٌة فً كل ما ٌتعلق بالترفٌع والتؤدٌل وحق
االستفادة من العطل.

إيفاد المعيد
تبعا ً ألحكام المادة  137من قانون تنظٌم الجامعات رقم  6لعام  2006ف ن الجامعة ملزمةب ٌفاد المعٌد خالل ثالث سنوات من تارٌخ تعٌٌنه للحصول على المإهل العلمً الذي ٌحدده
مجلو الجامعة ،وٌتم اإلٌفاد ب رار من وزٌر التعلٌم العالً.
ٌ -1عامل المعٌد خالل فترة إٌفاده وفق أحكام قانون البعثات العلمٌة رقم  6لعام .2013
ٌ -2ف د المعٌد صفته إذا استنكف عن اإلٌفاد ،كما ٌف د صفته إذا لم ٌحصل على المإهل العلمً
المطلول بعد ان ضان سنة كاملة على انتهان إٌفاده.
ُ -3تنهى خدمة المعٌد الذي ٌف د صفته و ُتصفى ح وقه وفق ال وانٌن واألنظمة النافذة.
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واإليفاد نوعان:
-1داخلي :إلى إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية:
ٌخضع المعٌدون الموفدون داخلٌا ً إلى الشروط نفسها التً ٌخضع لها طالل الدراسات العلٌا
وٌمكن إٌفادهم داخلٌا ً إلتباع دورات لغة أجنبٌة لتح ٌق المستوى اللغوي المإهل لإلٌفاد وفق
ال واعد المرعٌة.
-2خارجي:
أ-على المنح الم دمة من الدول الصدٌ ة التً أبرمت وزارة التعلٌم العالً معها اتفاقٌات ث افٌة
(روسٌا االتحادٌة ،الصٌن ،إٌران ،الهند ).......وبلدان اخرى تحددها الوزارة.
ل -بموجل قبول شخصً ٌحصل علٌه المعٌد من إحدى الدول ،وتكون التكالٌف فً هذه الحالة
على نف ة الطالل إذا ح ق الشروط التالٌة :
 -1أن ٌكون اإلٌفاد بنان على طلل من الموفد.
-2ال ٌجوز بؤي حال من األحوال أن ٌت اضى الموفد أجر البعثة الخارجٌة طٌلة فترة اإلٌفاد حتى
ولو أوفد على مرحلتٌن.
ٌ-3عامل فً جمٌع التعوٌضات واألجور والمطالبة معاملة الموفد داخلٌاً.
-4مواف ة مجلو الجامعة على ذلك اإلٌفاد.
-5االلتزام بجمٌع موجبات اإلٌفاد.
 -6تعهد خطً موثق أمام الكاتل بالعدل.

مستلزمات اإليفاد
ٌ-1طلل من المعٌد المرشح لإلٌفاد وقبل صدور صك اإلٌفاد الحصول على شهادة صحٌة من
لجنة فحص العاملٌن تثبت سالمة حواسه وقدرته الجسدٌة على متابعة دراسة االختصاص
الموفد ألجله.
-2ال ٌصدر قرار اإلٌفاد إال بعد أن ٌ دم المعٌد المرشح لإلٌفاد كفالة ٌتعهد فٌها مع كفٌله بؤدان
جمٌع النف ات واألجور التً تترتل علٌه بموجل أحكام قانون البعثات العلمٌة رقم  6لعام
.2013
-3كفالة المعٌد الموفد ضمن أحكام ال انون المذكور تضامنٌة ٌلتزم الكفٌل بالتضامن مع المعٌد
الموفد بوفان جمٌع المبالغ المترتبة على المعٌد الموفد مهما تغٌر نوع الدراسة أو مدة اإلٌفاد أو
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بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم تحدٌد قٌمة محددة للكفالة ،و ٌب ى الكفٌل ملتزما ً حتى
انتهان التزام الموفد بموجل أحكام قانون البعثات العلمٌة المشار إلٌه أعاله.
ُ -4تحدد ب رار من الوزٌر أنواع الكفاالت الم بولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصدٌق علٌها.
ٌ-5س ط حق المعٌد المرشح لإلٌفاد ببعثة دراسٌة إذا لم ٌ دم الكفالة المطلوبة منه وفق أحكام
قانون البعثات العلمٌة ،وإذا قُ ِبل المعٌد على منحة دراسٌة وامتنع عن استكمال إجرانات اإلٌفاد،
واستنكف عن اإلٌفاد قبل مرور نصف مدة اإلٌفاد األساسٌة ٌطالل وكفٌله بالتضامن بنصف
قٌمة المنحة باإلضافة إلى األجور والتعوٌضات التً صرفت علٌه.
6ـٌ-س ط حق المعٌد المرشح لإلٌفاد ببعثة دراسٌة إذا صدر قرار إٌفاده وتخلف عن ال ٌام
بموجبات اإلٌفاد المحددة فً قانون البعثات العلمٌة.
-7المعٌد المرشح الذي ٌصدر قرار إٌفاده وٌتخلف عن االلتحاق بمكان الدراسة فً الموعد
المحدد ألسبال ٌر مبررة أو ٌستنكف عن متابعة الدراسة التً أوفد من أجلها ٌس ط ح ه فً
اإلٌفاد وٌحرم من الترشٌح ألي بعثة دراسٌة لمدة ثالث سنوات  ،كما تسترد منه جمٌع المبالغ
التً تكون الجهة المعنٌة قد صرفتها علٌه.
 -8فً كل من الحالتٌن الساب تٌن (المذكورتٌن فً البندٌن  6و )7تنهى خدمات المعٌد فً
الجامعة وتصفى ح وقه الت اعدٌة وفق ال وانٌن واألنظمة النافذة.
إذا قصر المعيد الموفد دراسيا ً تطبق عليه القواعد اآلتية:
-1إذا رسل المعٌد الموفد أثنان مدة اإلٌفاد أكثر من عام دراسً واحد بدون عذر ت بله الجامعة
الموفدة ٌنهى إٌفاده وٌطالل وكفٌله بالتضامن بجمٌع األجور والنف ات التً صرفت علٌه،
وٌجوز للجامعة تجمٌد وضعه ومنحه فرصة أخٌرة للنجاح لمدة ال تزٌد على عام ف ذا نجح
أعٌدت له صفة اإلٌفاد – استمراراً إلٌفاده األساسً أو تمدٌداً له -وإال أنهً إٌفاده نهائٌا ً وال
ٌعطى المعٌد الموفد أجره أو فرق منحته عن فترة التجمٌد وال تعد فترة التجمٌد ضمن فترة
اإلٌفاد المحسوبة فً الخدمة الفعلٌة.
-2إذا رسل المعٌد الموفد أو قصر فً الدراسة وزادت سنوات ت صٌره ورسوبه على نصف
المدة األساسٌة المحددة فً قرار اإلٌفاد للحصول على المإهل العلمً المطلول ٌنهى إٌفاده مهما
ٌكن عذره وٌطالل وكفٌله بالتضامن برد ضعف األجور والنف ات المصروفة علٌه فعالً أثنان
إٌفاده.
ٌ-3جوز للجامعة تؤجٌل مطالبة المعٌد الموفد الذي أنهً إٌفاده وفق الف رة الساب ة  ،باألجور
والنف ات المصروفة علٌه وتجمٌد وضعه لمدة سنة على األكثر من تارٌخ إنهان إٌفاده لٌتابع
دراسته على نف ته الخاصة وٌحصل على الشهادة التً أوفد من أجلها وعند حصوله على هذه
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الشهادة ٌُلزم بخدمة الجهة التً أوفد لحسابها لمدة تعادل مثلً المدة التً درسها على نف ة الدولة
على أال ت ل عن خمو سنوات ،وعند نكوله عن أدان الخدمة المذكورة ُتطبق علٌه األحكام
المتعل ة بالنكول  ،وإذا لم ٌحصل على الشهادة المطلوبة أثنان مدة التجمٌد المذكورة ٌُطالل
وكفٌله بضعف النف ات واألجور المصروفة علٌه.
ٌ-4عود للجامعة الحق فً تحدٌد مدة اإلٌفاد األساسٌة للموفد بحسل نوع الدراسة ودرجتها
وٌحق لها إعادة النظر فً قراراتها المتعل ة بهذا الشؤن فً ضون المعلومات التً تتوافر لدٌها
خالل مدة اإلٌفاد أو الدراسة.
ٌ-5حق للجامعة إنهان إٌفاد المعٌد الموفد إذا ثبت لدٌها من الت ارٌر الواردة بشؤنه أنّ سٌر
دراسته ٌنبئ بعدم إمكانٌة تح ٌق الغرض المطلول من اإلٌفاد وٌُطالل المعٌد الموفد الذي أُنهً
إٌفاده لهذا السبل وكفٌله بالتضامن برد األجور والنف ات المصروفة علٌه أثنان مدة إٌفاده.
-6على الجامعة إنهان إٌفاد المعٌد الموفد الذي ٌسٌئ إلى سمعة بالده و ٌُخالف قوانٌنها وأنظمتها
فً بلد اإلٌفاد أو ٌسٌئ إلى البلد الذي ٌدرو فٌه و ٌُخالف أنظمته و ت الٌده  ،وٌُطالل وكفٌله
بالتضامن برد ثالثة أمثال األجور والنف ات المصروفة علٌه أثنان مدة إٌفاده.
ٌ-7حق للجامعة إ نهان إٌفاد المعٌد الموفد الذي ٌمتنع بعد إنذاره عن ت دٌم المعلومات المطلوبة
من قِبل الجهة الموفدة أو الملحق الث افً أو من ٌ وم م امه أو ٌ دم معلومات كاذبة مُخالفا ً بذلك
أحكام قانون البعثات العلمٌة ،وٌُطالل وكفٌله بالتضامن برد ضعف األجور والنف ات المصروفة
علٌه أثنان مدة إٌفاده.
-8إذا حصل المعٌد الموفد على الشهادة التً أوفد من أجلها خالل مدة اإلٌفاد األساسٌة أو التمدٌد
وعاد إلى الوطن ووضع نفسه تحت التصرف خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ الدفاع عن األطروحة
تعد هذه الفترة من تارٌخ الدفاع وحتى تارٌخ وضع نفسه تحت التصرف من متممات اإلٌفاد
ٌت اضى خالل فترة وجوده خارج الوطن أجر البعثة الخارجٌة وخالل وجوده فً الوطن أجر
البعثة الداخلٌة وتعد هذه الفترة من خدماته الفعلٌة.
-9إذا حصل المعٌد الموفد على الشهادة التً أوفد من أجلها بعد انتهان مدة اإلٌفاد األساسٌة
والتمدٌد (أي خالل التجمٌد) أو عاد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجامعة الموفدة بعد
أكثر من ستٌن ٌوما ً وبما ال ٌتجاوز ستة أشهر من تارٌخ الدفاع عن األطروحة ٌسوى وضعه
و تعد هذه الفترة تؤجٌل استخدام ال ٌت اضى خاللها أي أجر أو تعوٌض وال تعد من خدماته
الفعلٌة.
-10ال تحسل الفترة من تارٌخ وضع المعٌد الموفد نفسه تحت التصرف بعد الحصول على
الشهادة وحتى تارٌخ مباشرته العمل فعالً بعد صدور قرار تعٌٌنه فً الجهة التً أوفد لحسابها
من أصل االلتزام المتوجل علٌه بموجل قانون البعثات العلمٌة.
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-11تعد الجوائز والمكافآت المالٌة التً ٌحصل علٌها المعٌد الموفد خالل مدة إٌفاده وكذلك
الرسوم واألقساط الدراسٌة ورسوم االمتحان التً ٌعفى منها أو التً تر ّد له بسبل تفوقه
الدراسً ح ا ً له.
-12تعود ملكٌة االختراعات التً ٌبتكرها المعٌد الموفد والمتعل ة بتخصصه خالل مدة إٌفاده
مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه وٌمنح فً هذه الحالة تعوٌضا ً مالٌا ً م طوعا ً ت دره لجنة فنٌة
جامعٌة إضافة إلى نف ات تسجٌل برانة االختراع.

مدد اإليفاد
 -1تحدد مدة إٌفاد المعٌد الموفد إلى خارج ال طر بؤربع سنوات للموفد على أساو درجة
اإلجازة (فً جمٌع االختصاصات عدا االختصاصات الطبٌة السرٌرٌة) للحصول على
درجة الدكتوراة مسبوقة بدرجة الماجستٌر ،وٌتم تمدٌد اإلٌفاد وتجمٌده وف ا ً ألحكام
قانون البعثات العلمٌة وقرارات مجلو التعلٌم العالً الناظمة.
 -2تحدد مدة إٌفاد المعٌد الموفد إلى خارج ال طر بثالث سنوات للموفد على أساو درجة
دبلوم الدراسات العلٌا أو درجة الماجستٌر (فً جمٌع االختصاصات عدا االختصاصات
الطبٌة السرٌرٌة) للحصول على درجة الدكتوراة  ،وٌتم تمدٌد اإلٌفاد وتجمٌده وف ا ً
ألحكام قانون البعثات العلمٌة وقرارات مجلو التعلٌم العالً الناظمة.
 -3أ -تحدد مدة إٌفاد المعٌد الموفد إلى خارج ال طر بثالث سنوات للموفد على أساو درجة
اإلجازة (فً جمٌع االختصاصات عدا االختصاصات الطبٌة السرٌرٌة) للحصول على
درجة الدكتوراة إذا لم ٌطلل منه الحصول على درجة الماجستٌر .وٌتم تمدٌد اإلٌفاد
وتجمٌده وف ا ً ألحكام قانون البعثات العلمٌة وقرارات مجلو التعلٌم العالً الناظمة.
لٌ-منح الموفد مدة إضافٌة التتجاوزالسنة إذا طلل منه فً بلد اإلٌفاد ت دٌم م ررات
أودراسة ترمٌمٌة شرٌطة ان ٌت دم الموفد بوثائق رسمٌة تحدد المدة الزمنٌة التً تتطلبها
الم ررات الترمٌمٌة وتثبت اجتٌازه المتحانات الم ررات المذكورة بنجاح وال تحتسل
هذه المدة عند التمدٌد.
 -4تحدد مدد إٌفاد المعٌد الموفد إلى خارج ال طربثالث سنوات ٌر قابلة للتمدٌد للموفد
الحاصل على شهادة الدراسات العلٌا فً االختصاصات الطبٌة السرٌرٌة وٌجوز تجمٌد
اإلٌفاد فً هذه الحالة لمدة سنة واحدة كحد أقصى فً حال الضرورة.
 -5كل معٌد موفد لم ٌلتزم ب رسال الت ارٌر لمدة تزٌد على ستة أشهر خالل مدة اإلٌفاد
األساسٌة ٌوقف صرف راتبه وتعوٌضاته ،وإذا زادت المدة عن السنة ٌنهى اٌفاده.
 -6كل معٌد موفد ٌتخلف عن إرسال الت ارٌر الدورٌة (مرة كل ستة أشهر على األقل)
خالل مرحلة التمدٌد ال ٌُنظر بؤي طلل ٌ دمه.
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تمديد اإليفاد
ٌ-1تم تمدٌد اإلٌفاد فً أضٌق الحدود وللحاجة الماسة ونتٌجة ظروف طارئة تعرض لها الموفد
أثرت فً سٌر دراسته على أال تتجاوز مدة التمدٌد سنة واحدة للموفد للحصول على درجة
الدكتوراه وستة أشهر للحصول على الماجستٌر
ٌ-2جل أن ٌرفق مشروع قرار التمدٌد بالمبررات الم نعة واألسبال التً أدت لتؤخٌر حصول
الموفد على الشهادة المطلوبة منه.
ٌُ-3إخذ بالحسبان بالنسبة للموفدٌن لدرجتً الماجستٌر والدكتوراه معا ً عند التمدٌد لدرجة
الدكتوراه سٌر الدراسة و زمن الحصول على الماجستٌر.
واجبات المعيد الموفد
تترتل على المعٌد الموفد الواجبات التالٌة:
-1ال ٌام بموجبات اإلٌفاد فً المواعٌد الم ررة لها.
-2متابعة دراسته من دون ت صٌر أو تهاون حتى ٌحصل على الشهادة المطلوبة منه أثنان المدة
المحددة إلٌفاده.
-3المحافظة على سمعة بالده والت ٌد ب وانٌنها وأنظمتها ،واحترام قوانٌن وأنظمة البالد التً
ٌوفد إلٌها وت الٌدها.
-4ت دٌم جمٌع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الث افً أو من ٌ وم م امه فً البعثة الرسمٌة
للدولة ،وت دٌم ت ارٌر نصف سنوٌة عن سٌر دراسته إلى الجهة الموفِدة.
-5العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خالل مدة ستٌن ٌوما ً على األكثر
من تارٌخ الدفاع عن األطروحة التً سٌنال بموجبها الشهادة المطلوبة التً أوفد من أجلها
 يحظر على المعيد الموفد أثناء مدة اإليفاد ما يأتي:-1مباشرة أي عمل ب صد الربح أو الحصول على أجر خارج نطاق أجر اإلٌفاد الرسمً إذا كان
العمل ال ٌرتبط بموضوع دراسته واختصاصه ،أما إذا كان من مستلزمات دراسته أو كان نتٌجة
لهذه الدراسة فٌمكن أن ٌسمح له بمزاولته بعد مواف ة مسب ة من مجلو الجامعة الموفدة.
 -2تغٌٌر نوع الدراسة أو اختصاصها إال بمواف ة مسب ة من الجامعة الموفدةشرٌطة أال ٌإثر
ذلك على مدة اإلٌفاد.
 -3تغٌٌر بلد الدراسة إال بمواف ة مسب ة من الجامعة الموفدة.
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 -4تغٌٌر الجامعة أو الكلٌة أو المعهد الذي ٌدرو فٌه ضمن بلد اإلٌفاد (مع المحافظة على
االختصاص) إال بمواف ة مسب ة من الجامعة الموفدة.
5ـ-مغادرة بلد اإلٌفاد إال بمواف ة كل من المشرف الداخلً و الخارجً و الجامعة الموفدة.
 -6االنتسال إلى أٌة منظمة ٌر معترف بها من الدولة.
ٌ -7لتزم المعٌد الموفد الذي حصل على الشهادة التً أوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة التً
أوفد لحسابها لمدة تعادل مثلً مدة اإلٌفاد ،على أال ت ل المدة المذكورة عن خمو سنوات،
وتحسل مدة خدمة العلم التً ٌمضٌها المعٌد الموفد بعد عودته من اإلٌفاد من أصل المدة التً
ٌلتزم بخدمتها وال تحسل مدة اإلعارة واإلجازة بال أجر والندل الكلً من أصل المدة التً ٌلتزم
بخدمتها.
 -8ال ٌجوز تعٌٌن المعٌد الموفد إال لدى الجهة التً أوفد لصالحها أو من قبلها.
-9ال ٌجوز ن ل المعٌد الموفد العائد من االٌفاد المعٌن فً عضوٌة الهٌئة التدرٌسٌة من المالك
المعٌن فٌه إلى أي مالك آخر قبل انتهان التزامه وفق أحكام قانون البعثات العلمٌة إال فً
الحالتٌن التالٌتٌن :
أ-إعادة هٌكلة الجهة المعٌن فٌها ولم تعد بحاجة إلى خدماته.
ل-تؤدٌة االلتزامات المالٌة المترتبة بذمته وفق أحكام قانون البعثات العلمٌة.
وٌتم الن ل فً الحالتٌن المذكورتٌن فً البندٌن (أ و ل) ب رار من رئٌو مجلو الوزران.

الحقوق المالية للمعيد الموفد

أوالً-نفقات سفر المعيد الموفد للدراسة:
ٌصرف للمعٌد الموفد عند بدن إٌفاده وعند انتهائه نف ات السفر التالٌة من الوطن إلى م ر بعثته
(دراسته)وبالعكو براً أو بحراً أو جواً سوان كان الموفد على نف ة الدولة أو على منحة (إذا لم
تتضمن المنحة نف ات السفر):
أ-أجور ن ل األمتعة الزائدة وذلك على النحو التالً:
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-1عند بدن اإلٌفاد بحدود ()15كغ بالطائرة أو ( )40كغ بحال السفر بالبر أو البحر.
-2عند انتهان اإلٌفاد بحدود ( )40كغ بالطائرة أو ( )80كغ بحال السفر بالبر أو البحر.
ل-إذا حضر إلى أرض الوطن ألمور تتعلق بدراسته شرٌطة أن ٌكون حضوره بنان على طلل
من استاذه المشرف أو جامعته أو معهده ومواف ة الملحق الث افً أو من ٌ وم م امه بالسفارة
السورٌة فً بلد االٌفادبعد حصوله على مواف ة مسب ة من جامعته.
ج-إذا حضر فً إجازة مرضٌة إلى الوطن بمواف ة الملحق الث افً أو من ٌ وم م امه بالسفارة
السورٌة فً بلد االٌفاد اعتماداً على شهادة طبٌة من أحد المشافً الرسمٌة أو إحدى العٌادات
الجامعٌة موث ة من الملحق الث افً أو من ٌ وم م امه بالسفارة وٌحال عند وصوله إلى الوطن
إلى لجنة فحص العاملٌن لبٌان إمكانٌة استمرار إٌفاده أو عدمه أو لتحدٌد الفترة التً ٌجل أن
ٌ ضٌها فً الوطن للمعالجة او االستشفان و تكون المعالجة واالستشفان فً المشافً الحكومٌة،
وٌجوز معالجة الموفد فً مستشفى خاص وفق الحد األدنى لتسعٌرة وزارة الصحة إذا لم تتوفر
المعالجة أو االستشفان فً المشافً الحكومٌة.
د-عند حدوث كوارث طارئة أو أمراض وبائٌة تستوجل عودة المعٌد الموفد بعد مواف ة الجامعة
الموفدة.
هـ-عند تحوٌل م ر بعثة المعٌد الموفد من بلد إلى آخر تصرف أجور سفره من م ر بعثته إلى
البلد المحول إلٌه أو إلى الوطن ومنه إلى م ر البعثة الجدٌدة وإذا رأى مجلو الجامعة ضرورة
وجوده فً الوطن خالل فترة انتظار محددة ال تتجاوز أربعة أشهر إلتمام إجرانات تحوٌل
اإلٌفاد ٌت اضى المعٌد الموفد خاللها أجر الموفد ببعثة داخلٌة وإذا تجاوزت فترة االنتظار المدة
المذكورة ال ٌت اضى المعٌد أي أجر أو تعوٌض وال تحسل من مدة إٌفاده.
وٌ-صرف للمعٌد الموفد الذي ٌضطر للعودة إلى الوطن بسبل وفاة أحد والدٌه أو أحد أبنائه أو
زوجه بطاقة طائرة إٌابا ً وذهابا ً إذا كانت عودته خالل ٌ 30وما ً من تارٌخ الوفاة كحد أقصى.
زٌ-صرف للمعٌد الموفد ببعثة دراسٌة وعائلته بطاقة عودة ل ضان عطلة بالوطن مرة كل سنتٌن
مٌالدٌتٌن خالل مدة اإلٌفاد األساسٌة وتمدٌدها على أال تتجاوز نف ات السفر جواً التعرفة
المعتمدة لدى مإسسة الطٌران العربٌة السورٌة وإذا كان السفر براً أو بحراً ٌصرف له نصف
نف ات السفر المعتمدة لدى مإسسة الطٌران العربٌة السورٌة شرٌطة إحضار وثٌ ة من المشرف
أو الجامعة أو المعهد الذي ٌدرو فٌه مصدقة من الملحق الث افً أو من ٌ وم م امه بالسفارة أو
ال نصلٌة السورٌة فً بلد الدراسة ٌثبت عدم تؤثٌر هذه العودة فً الوقت المحدد لها على دراسته
وال ٌستحق المعٌد الموفد نف ات السفر المذكورة إذا كانت المدة المتب ٌة من اإلٌفاد وتمدٌده أقل
من عام كامل بتارٌخ عودته للوطن.
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حٌ-حصر ن ل المعٌدٌن الموفدٌن وعائالتهم على نف ة الدولة أو على منحة (إذا لم تتضمن المنحة
نف ات السفر) ذهابا ً وإٌابا ً عن طرٌق مإسسة الطٌران السورٌة بتارٌخ السفر.
طٌ-س ط حق المعٌد الموفد ببعثة أو بمنحة فً العودة على نف ة الدولة بحال عدم العودة ووضع
نفسه تحت التصرف خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ الدفاع عن األطروحة أو حصوله على الشهادة
المطلوبة ،علما ً بؤن حصول المعٌد الموفد على الشهادة المطلوبة منه ٌنهى إٌفاده حكما ً ولو كان
حصوله على هذه الشهادة قبل انتهان مدة إٌفاده.
ي-تعامل الزوجة الموفدة معاملة الزوج الموفد بالنسبة لنف ات سفر أوالدها.
ك-تصرف نف ات سفر الزوجة ونف ات سفر أوالد المعٌد الموفد عند السفر ألول مرة إلى م ر
بعثة المعٌد الموفد وعند العودة النهائٌة وفق الشروط المحددة فً الف رة  /ح  /المحددة آنفا ً مع
مراعاة الشرطٌن اآلتٌٌن:
-1ال ٌحق لهم السفر إال بعد سنة مٌالدٌة من بدن اإلٌفاد.
-2أال ت ل مدة اإلقامة فً بلد اإلٌفاد عن نصف مدة اإلٌفاد وتمدٌدها.
ثانياً :تعويض االستعداد للسفر وإجراءات اإليفاد للدراسة:
ٌ-1صرف للمعٌد الموفد ببعثة أو بمنحة خارجٌة قبل سفره وعند عودته النهائٌة تعوٌض م طوع
قدره خمسة آالف لٌرة سورٌة ٌدعى تعوٌض االستعداد للسفر وٌستحق هذا التعوٌض أٌضا ً عند
تحوٌل جهة دراسته من دولة إلى أخرى.
ٌ-2صرف لكل معٌد موفد مبلغ م طوع قدره ستة آالف لٌرة سورٌة ل ان تصدٌق الكفالة
وإجرانات معاملة اإلٌفاد
ٌ -3صرف للمعٌد الموفد خارجٌا ً ولعائلته نف ات رسم اإلقامة والفٌزا بالعملة المسددة وبموجل
وثائق أصولٌة.
ٌ-4صرف للمعٌد الموفد رسوم معادلة الدرجات العلمٌة التً حصل علٌها وفق قرار إٌفاد
شرٌطة أال ٌكون إٌفاده مجمداً وأن ٌعود خالل الستٌن ٌوما ً من تارٌخ الدفاع عن األطروحة
وٌضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة..
ثالثا ً :أجر المعيد الموفد بمنحة:
إذا أوفد المعٌد على منحة م دمة من دولة أو هٌئة أجنبٌة أو جامعة وكانت مخصصات هذه
المنحة الشهرٌة ت ل عن التعوٌض المخصص للمعٌد الموفد على نف ة الدولة ،أعطً تعوٌضا ً
شهرٌا ً ٌعادل الفرق وإذا كانت هذه المخصصات تزٌد على التعوٌض احتفظ المعٌد الموفد
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بالزٌادة وإذا كانت المنحة محتوٌة على فوائد عٌنٌة وتسهٌالت فً السكن أو الطعام و ٌرها
باإلضافة إلى المخصصات الن دٌة ٌتم حسم ذلك من التعوٌض الشهري الم طوع.
رابعا ً :أجر المعيد الموفد عند تحويل مقر البعثة:
إذا اضطر المعٌد الموفد إلى تحوٌل إٌفاده من بلد إلى آخر للحضور إلى الوطن واإلقامة فٌه
لبعض الوقت انتظاراً الستكمال إجرانات تحوٌل إٌفاده ٌصرف له أجر المعٌد الموفد ببعثة
داخلٌة ،أما المعٌد الموفد الذي ٌحول إٌفاده من بلد إلى آخر وٌضطر إلى االنتظار فً بلد أجنبً
بمواف ة جامعته فٌت اضى خالل فترة االنتظار األجور والتعوٌضات المخصصة للبلد الذي ٌ ٌم
فٌه.
خامسا ً :تعويض الزوج (الزوج او الزوجة) واألوالد للمعيد الموفد للدراسة:
ٌ-1صرف للمعٌد الموفد خارجٌا ً تعوٌضا ً عن الزوج (الزوج والزوجة) وأوالده الم ٌمٌن معه
فً م ر البعثة اعتباراً من تارٌخ وصولهم ولغاٌة مغادرتهم م ر البعثة وفق النسل اآلتٌة من
األجر وبنفو عملة بلد اإلٌفاد:
أ-للموفدٌن قبل:2013/8/1
ألكثر من ولدٌن
للولدٌن
للولد الواحد
للزوجة
%30
%25
%15
%35
أما الزوج فٌصرف له تعوٌضا ً م داره  %25بدناً من تارٌخ نفاذ النظام المالً للبعثات العلمٌة.
ل -للموفدٌن بعد :2013/8/1
ألكثر من ولدٌن
للولدٌن
للولد الواحد
للزوجة
%20
%15
%10
%25
-2وفً حال ب ان األسرة فً الوطن ٌصرف تعوٌض شهري م طوع كما ٌلً:
ألكثر من ولدٌن
للولدٌن
للولد الواحد
للزوج
 300ل.و
 225ل.و
 150ل.و
 300ل.و
-3إذا أقام مع المعٌد الموفد فً بلد اإلٌفاد بعض أفراد أسرته وب ً البعض اآلخر فً الوطن،
ٌت اضى عن الم ٌمٌن فً بلد اإلٌفاد التعوٌض المنصوص علٌه فً الف رة (أ) من هذه المادة
وٌت اضى عن الم ٌمٌن فً الوطن التعوٌض المنصوص علٌه فً الف رة (ل) منها.
ٌ -4صرف للمعٌد الموفد ببعثة داخلٌة التعوٌض الم طوع كما ٌلً:
للزوج
 300ل.و

للولد الثانً
 150ل.و

للولد األول
 200ل.و
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للولد الثالث
 100ل.و

5ـ-إذا تزوج المعٌد الموفد بعد صدور قرار إٌفاده ت اضى التعوٌض المذكور فً الف رات ( )1أو
( )2أو ()3أو ( )4من هذا البند منذ تارٌخ تسجٌل زواجه وفق األصول.
-6تستحق الزوجة الموفدة التعوٌض عن أوالدها طٌلة إقامتهم معها فً م ر البعثة فً إحدى
الحاالت التالٌة:
أ-إذا كانت أرملة.
ل-إذا كانت مطل ة.
ج-إذا كان زوجها ال ٌت اضى التعوٌض من خزٌنة الدولة أو الجهات العامة أو أي جهة أخرى
ضمن الشروط الواردة باألحكام النافذة الخاصة بالتعوٌض.
سادسا ً :تعويض الكتب والمالبس:
ٌصرف للمعٌد الموفد للدراسة على نف ة الدولة أو على منحة إذا لم تتضمن المنحة التعوٌض
تعوٌضا ً سنوٌا ً للكتل ٌعادل  %75من األجر الشهري المحدد للبلد الموفد إلٌه مع فرق ال طع
وبعملة أجر اإلٌفاد بحال اإلٌفاد الخارجً وفق ماٌلً:
ٌ-1صرف هذا التعوٌض قبل سفر المعٌد الموفد ولو كان سفره سٌتم بعد مضً جزن من السنة،
وبالنسبة للمعٌد الموفد الداخلً أو الموفد لدورة اللغة ٌصرف اعتباراً من تارٌخ التسجٌل ألول
مرة عن العام الجاري.
تال ف ذا كان الباقً ب رار
ٌ-2صرف هذا التعوٌض كامالً خالل شهر تشرٌن األول من كل عام ٍ
اإلٌفاد مع التمدٌد أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر صرف له نصف التعوٌض وإذا زاد
على ستة أشهر صرف التعوٌض كامالً.
-3لمجلو الجامعة أن ٌ رر منح المعٌدٌن الموفدٌن على منح تعوٌضات م طوعة للكتل فً
ضون الشروط المالٌة للمنحة على أال تتجاوز  %75من األجر الشهري المحدد لبلد اإلٌفاد.
-4ال ٌطالل المعٌد الموفد برد جزن من تعوٌض الكتل إذا عاد قبل نهاٌة المدة التً صرف عنها
التعوٌض.
5ـٌ-صرف للمعٌد الموفد تعوٌض مالبو ٌعادل  %75من االجر الشهري مع فرق ال طع
وبعملة أجر اإلٌفاد فً حالة اإلٌفاد الخارجً إذا كان الموفد عازبا ً باإلضافة إلى  %50من
التعوٌض المذكور إذا كان متزوجا ً وتصحبه زوجته.
سابعا ً :نفقات الرحالت العلمية خارج الوطن:
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إذا قام المعٌد الموفد للدراسة على نف ة الدولة أو على منحة برحلة علمٌة داخل أو خارج بلد
اإلٌفاد أو حضر مإتمراً تستلزمه طبٌعة دراسته بنا ًن على طلل أستاذه ومصادقة الملحق الث افً
أو من ٌ وم م امه بالسفارة بحال اإلٌفاد الخارجً ومواف ة مجلو الجامعة الموفدة ٌعطى ما ٌلً:
-1إذا كانت الرحلة جماعٌة وكانت جمٌع نف اتها محددة من قبل الجامعة أو الهٌئة العلمٌة
المشرفة تصرف هذه النف ات بموجل وثائق م دمة من قبل هذه الجامعة أو الهٌئة العلمٌة
المشرفة ومصدقة من قبل الملحق الث افً أو من ٌ وم م امه بحال اإلٌفاد الخارجً شرٌطة عدم
تضمنها تعوٌضات السكن أو الطعام.
-2إذا كانت الرحلة فردٌة أو جماعٌة ولم تكن نف اتها محددة من قبل الجامعة أو الهٌئة العلمٌة
المشرفة ٌصرف له رسم االشتراك فً الرحلة أو المإتمر وأجور السفر ذهابا ً وإٌابا ً وفق شروط
نف ات السفر المذكورة ساب اً ،وٌت دم المعٌد الموفد عند طلل المواف ة على الرحلة بوثٌ ة تبٌن
مدة الرحلة مصدقة من الجامعة أو الهٌئة العلمٌة المشرفة على دراسته وموث ة من الملحق
الث افً أو من ٌ وم م امه بالسفارة ،وٌت دم بعد انتهان الرحلة العلمٌة بوثٌ ة تبٌن مدة الرحلة فعلٌا ً
وفً حال تجاوز المدة المذكورة فً الوثٌ ة المحددة ساب ا ً ٌجل تبرٌر هذا التجاوز من قبل
الهٌئات الرسمٌة آنفة الذكر.
-3إذا تمت الرحلة العلمٌة خالل الستة أشهر األولى من بدن اإلٌفاد أو بعد انتهان مدة اإلٌفاد
األساسٌة ال ٌت اضى المعٌد الموفد أٌة نف ة.

ثامنا ً :نفقات طبع الرسالة:
تتحمل الجامعة الموفدة النف ات الكاملة لطبع الرسالة أو الرسائل واألبحاث المطلوبة من المعٌد
الموفد ،كما تتحمل نف ات الرسوم والنماذج التً تتطلبها هذه الرسائل وٌت اضى المعٌد إلنجاز
ذلك تعوٌضا ً م طوعا ً عن كل شهادة وفق ما ٌلً:
خمسة عشر ألف لٌرة سورٌة إلنجاز أطروحة الماجستٌر أو تعمٌق االختصاصخمو وعشرون ألف لٌرة سورٌة إلنجاز أطروحة الدكتوراةوٌشترط لمنح التعوٌض المذكور طباعة نسخ تغطً حاجة الجامعة الموفد إلٌها حسل ال وانٌن
النافذة بها وإٌداع نسخة بمكتبة األسد ونسخة الجهة الموفد لحسابها ،وال ٌستفٌد المعٌد الذي جمد
وضعه من النف ات المذكورة.
تاسعا ً :شراء أو استئجار األدوات والمالبس الخاصة بطبيعة الدراسة:
15

ٌ-1صرف للمعٌد الموفد للدراسة على نف ة الدولة أو على منحة لدراسة الفنون الجمٌلة
والموسٌ ى والتعدٌن واأللعال الرٌاضٌة والبحرٌة والغابات واالختصاصات الهندسٌة والطل
و ٌرها من االختصاصات التً ت درها الجامعة ثمن أو أجرة األدوات والمالبو الخاصة التً
تستلزمها طبٌعة الدراسة على أال ٌتجاوز م دار ما ٌصرف للمعٌد الموفد من هذه النف ات سنوٌا ً
نصف أجره الشهري وتصبح األدوات والمالبو المشتراة ملكا ً شخصٌا ً للموفد وٌجوز عند
الضرورة تجاوز حدود المبلغ الم رر آنفا ً ب رار من مجلو الجامعة على أال ٌتجاوز التعوٌض
سنوٌا ً األجر الشهري للمعٌد الموفد مع فرق ال طع.
ٌ-2صرف للمعٌد الموفد تعوٌض م طوع عن جهاز حاسول لمرة واحدة طٌلة مدة اإلٌفاد قدره
ثالثون ألف لٌرة سورٌة وٌدفع المبلغ باللٌرات السورٌة وإلٌفاد واحد ف ط.
عاشراً :مرض المعيد الموفد للدراسة:
ٌ-1عطى المعٌد الموفد نف ات التداوي والعالج والعملٌات واإلقامة فً المستشفى وثمن األدوٌة
شرٌطة أن ٌكون ذلك بسبل األمراض الطارئة التً تصٌل المعٌد الموفد خالل دراسته وال
ٌمكن تؤجٌلها بسبل تؤثٌرهاعلى سٌر دراسته وٌعود ت دٌر ذلك للجامعة الموفدة بعد عرضها
على مستشفى حكومً بسورٌا وعلى لجنة فحص العاملٌن وٌت اضى خالل وجوده فً الوطن
بهذه الحالة أجر البعثة الداخلٌة وإذا كانت حالة المعٌد الموفد بعد معالجته لم تعد تسمح له
باالستمرار فً الدراسة وجبت إعادته إلى الوطن على حسال الجامعة التً تلتزم بصرف جمٌع
النف ات التً تستلزمها اإلجرانات التً تضمن سالمة العودة.
ٌ-2صرف التؤمٌن الصحً للمعٌد الموفد بموجل وثائق رسمٌة مصدقة حسل األصول إذا كان
هذا التؤمٌن إلزامٌا ً وذلك باقتراح من الملحق الث افً أو من ٌ وم م امه ،وٌصرف التؤمٌن
الصحً عن عائلة المعٌد الموفد إذا كان إلزامٌا ً بحٌث ال ٌتجاوز عشرة آالف لٌرة سورٌة وعن
أوالد المعٌدة الموفدة بما ال ٌتجاوز عشرة آالف لٌرة سورٌة سنوٌاً.
ٌ -3ستفٌد المعٌد الموفد على منحة من النف ات الواردة فً الف رات الساب ة إذا لم تتضمنها
مخصصات المنحة.
إحدى عشر :وفاة المعيد الموفد للدراسة:
تصرف نف ات تحنٌط جثمان المعٌد الموفد للدراسة ببعثة أو بمنحة كما تصرف أجور ن ل أمتعته
بما ال ٌزٌد على  200كغ إلى بلده بطرٌق الن ل البري أو البحري وٌصرف مبلغ م طوع قدره
سبعون ألف لٌرة سورٌة إلى زوجه إن وجد وإال فللوالدٌن أو للحً منهما وعند عدم وجود أحد
من هإالن ٌصرف لورثته الشرعٌٌن.
إثنا عشر :مطالبة الموفد:
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تتم المطالبة المالٌة المحددة فً قانون البعثات للمعٌد الموفد خارجٌا ً ببعثة الدولة أو بمنحه وفق
اآلتً:
-1بال طع األجنبً المدفوع إلٌه.
-2أو بال طع األجنبً المدفوع إلٌه بسعر السوق المجاورة الذي ٌحدده مصرف سورٌة المركزي
بتارٌخ تسدٌد المبلغ.
ثالثة عشر :نفقات المهمة العلمية للمعيد الموفد داخلياً:
ٌجوز للمعٌد الموفد داخلٌا ً فً مرحلة الدكتوراة أن ٌ وم بمهمة علمٌة إلى بلد آخر لمدة ال
تتجاوز ثالثة أشهر خالل مدة إٌفاده إذا كانت دراسته تتطلل ذلك ،بنا ٍن على مبررات ت دم من
األستاذ المشرف وال سم المختص ومجلو الكلٌة ،وفً هذه الحالة تدفع له أجور السفر ذهابا ً
وإٌابا ً وٌت اضى أجر البعثة إلى ذلك البلد وٌجوز تمدٌد المهمة المذكورة ب رار من مجلو
الجامعة لمدة ثالثة أشهر إضافٌة ٌت اضى المعٌد الموفد خاللها اجر البعثة الداخلٌة.
أربعة عشر :تعويضات الدورات:
ٌجوز للجامعة أن تصرف للمعٌد الموفد تكالٌف دورات اللغة األجنبٌة الثانٌة أو الكمبٌوتر أو
دورات أخرى مستلزمات دراسة االختصاص الموفد ألجله مع مراعاة الشروط التالٌة:
-1مواف ة األستاذ المشرف على ضرورة اتباع الدورة إلنجاز الشهادة الموفد ألجلها.
-2أن تتم الدورة خالل النصف األول من مدة اإلٌفاد األساسٌة.
ال تتجاوز التعوٌضات أجر شهر بالنسبة للموفد خارجٌا ً وثالثة أشهر بالنسبة للموفد داخلٌا ً
المعيد العائد من اإليفاد
ٌ-1ضع المعٌد نفسه تحت تصرف الجهة الموفد لصالحها بعد حصوله على المإهل العلمً الذي
أوفد من أجله خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ دفاعه عن األطروحة ..
ٌ-2عٌن المعٌد العائد من اإلٌفاد بعد حصوله على الدكتوراة من إحدى الجامعات السورٌة أو بعد
حصوله من أٌة جامعة أو هٌئة علمٌة أو معهد علمً معترف به على درجة ٌعتبرها مجلو
التعلٌم العالً معادلة لذلك.
ٌ-3عد تعٌٌن المعٌد الذي ح ق الشرط السابق بوظٌفة مدرو نافذاً من حٌث الراتل والتعوٌضات
ف ط من تارٌخ مباشرته العمل فعالً فً الجامعة التً أوفدته.
ٌ-4عد عضو الهٌئة التدرٌسٌة المعٌن ألول مرة فً الجامعة متمرنا ً لمدة سنتٌن وبعد ان ضان
فترة ثمانٌة عشر شهراً على تعٌٌنه ٌ دم مجلو ال سم ت رٌراً إلى مجلو الكلٌة ٌتضمن إضافة
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إلى نشاطه العلمً إمكاناته التربوٌة واالجتماعٌة والتزامه بالعملٌة التدرٌسٌة والنشاطات
األخرى ،وٌُرفع ت رٌر مجلو الكلٌة إلى مجلو الجامعة الذي ٌ ترح على رئٌسها بنان على ما
ت دم إصدار ال رار الالزم بتؤصٌله أو ن له مع شا ره إلى وظٌفة أخرى فً الجامعة ٌر
عضوٌة الهٌئة التدرٌسٌة أو إنهان خدمته وفق ال وانٌن واألنظمة النافذة.
مالحظة :ال يعتد بقرارات اللجان التنفيذية الخاصة بالمعيدين في الجامعات والمعاهد العليا إال
بعد اعتمادها من وزير التعليم العالي.

مع تحيات وزارة التعليم العالي
وتمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح
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