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  الجمهورية العربية السورية
    يوزارة التعليم العال

  ٣٧٣/٠١١٠٣٠/٥ الرقم:
  ١٥/١٢/٢٠١٦:  التاريخ

 
  إعـالن
  

تعلـــن وزارة التعلـــيم العـــايل عـــن حاجتهـــا لتعيـــني مـــؤهلني مـــن محلـــة شـــهادة الـــدكتوراه أو املؤهـــل 
 –تشـــرين  –حلـــب  –جامعـــات : دمشـــق عضـــوية اهليئـــة التدريســـية يف للتعيـــني يف  املطلـــوبالعلمـــي 
  .باإلعالناملرفقة وفق االختصاصات ، طرطوس  –محاه  -لفرات ا -البعث 

 بينة يف هـذا اإلعـالنتتوفر فيهم الشروط امل منمن السوريني أو من يف حكمهم  الراغبني فعلى
م اخلطيـــة  يـــة احـــىت   ٢٠١٧ /١/٢ يفالواقـــع  األربعـــاء ابتـــداًء مـــن يـــوماجلامعـــات  إىلالتقـــدم بطلبـــا

  غهمموضــحني فيهــا عنــاوينهم املعتمــدة لتبلــي ٢٨/٢/٢٠١٧ الواقــع يف الثالثــاء الرمســي مــن يــومالــدوام 
  :مع مراعاة اآليت

ـــة هـــي صـــاحبة الصـــالحية يف حتديـــد ا -أ -١المـــادة  توافـــق مـــؤهالت املرشـــح مـــدى جملـــالس اجلامعي
 الشــهادة الــيت معادلــةشــريطة واختصاصــه الــدقيق مــع شــروط اإلعــالن واالختصــاص احملــدد، 

 .يف جملس التعليم العايل حيملها املرشح باملؤهل العلمي املطلوب

  . أو رفضهم املقبولني حية يف املوافقة على تعينياجملالس اجلامعية وحدها صاحبة الصال -ب
  وفق الضوابط اآلتية: اإلعالن إىلاملتقدمني سابقاً  تقبل طلبات املوفدين  - ج
 موافقة اجلهة اليت يعمل لديها.  - ١

 وباشر عمله فيها. عني لدى اجلهة املوفد لصاحلها أن يكون قد - ٢

لعــام  ٦موفــداً وفــق أحكــام قــانون البعثــات العلميــة الصــادر باملرســوم التشــريعي رقــم  أال يكــون - ٣
٢٠١٣. 
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ن مـــن اإليفـــاد، جلامعـــات احلكوميـــة الســـورية العائـــدين لصـــاحل ااملوفـــدي نتقبـــل طلبـــات املعيـــدي -د
ن يكونــوا قــد أوفــوا مبــا ترتــب علــيهم مــن التزامــات الــذين تعــذرت تســوية أوضــاعهم، شــريطة أ

  مالية.
  :يف اجلامعات احلكومية وفق اآليتلصاحل املشايف التعليمية  املوفدينطلبات  تقبل -ه

  .املذكورة أعاله (ج)حتقيق الشروط الواردة يف الفقرة  - ١
م  - ٢ حتقيــق شــروط تعــادل الشــهادات احملــددة للمعيــدين املوفــدين احلاصــلني علــى شــهادا

 وفقاً لقرارات جملس التعليم العايل ذوات الصلة. من البلد ذاته

أن يكـــون قـــد أمضـــى يف خدمـــة املشـــفى مـــدة ال تقـــل عـــن مخـــس ســـنوات مـــن تـــاريخ   - ٣
 مل يكن املرشح قد نشر حبثاً علمياً. إذاتعيينه 

 توافر اآلتي: اإلعالن إلىيشترط بالمتقدم  -٢المادة 

 عتمــــدة يف اجلامعــــات الســــوريةلمعــــايري واألنظمــــة املمعــــدل اإلجــــازة عــــن جيــــد وفقــــاً ل لأال يقــــ  -  أ
 ويستثىن من هذا الشرط:

أعضــاء اهليئــة التعليميــة املتقــدمون إىل كليــات الرتبيــة ممــن قبلــوا يف الدراســات العليــا يف   - ١
كليات الرتبية على أساس دبلوم التأهيـل الرتبـوي ويف هـذه احلالـة يشـرتط معـدل جيـد 

 بوي.على األقل يف دبلوم التأهيل الرت 

 -الصـــيدلة  -طـــب األســـنان  -املتقـــدمون إىل فـــروع اجلامعـــات عـــدا كليـــات (الطـــب  - ٢
الطـــــب  –اهلندســـــة املعماريـــــة  -ســـــة امليكانيكيـــــة والكهربائيـــــةاهلند -اهلندســـــة املدنيـــــة

 ).البيطري

 :أال يزيد عمر املرشح، بتاريخ صدور هذا اإلعالن، على   -  ب

 سنة ملن يعني يف وظيفة مدرس  ٥٠  -

  وظيفة أستاذ مساعديعني يف  سنة ملن ٥٥  -

املعينــــني يف  الفنيــــة  يف وظيفــــة مــــدرس مــــن أعضــــاء اهليئــــةســــنة ملــــن يعــــني ٥٥ -
 اجلامعات

 .  أستاذسنة ملن يعني يف وظيفة  ٦٠  -
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 إتقان اللغة العربية.   -ج

أن جييــد اللغــة اإلنكليزيــة إذا مل تكــن لغتــه الثانيــة اإلنكليزيــة، وذلــك وفــق امتحــان معيــاري       - د
 .املعاهد العليا للغات يف اجلامعات جتريه أعلى متوسط مبستوى

اتقـــــان اســـــتخدام احلاســـــوب ألغـــــراض التـــــدريس والبحـــــث العلمـــــي باحلصـــــول علـــــى شـــــهادة  -ه
ICDL .وفق قرارات جملس التعليم العايل الناظمة 

 الـــواردة يف قـــرار التدريســـيةتراعـــى قواعـــد معادلـــة الـــدرجات العلميـــة للتعيـــني يف عضـــوية اهليئـــة  -و
 وتعديالته.  ١٥/٧/٢٠٠٧تاريخ  ٢٣٦العايل رقم  جملس التعليم

العلمـــي  لإلنتـــاجتقـــوم اجملـــالس اجلامعيـــة املعنيـــة علـــى مســـؤوليتها بالتأكـــد مـــن الســـوية العلميـــة  -ز
 للمتقدمني .

خبدمــة اجلامعــة الــيت يعــني فيهــا ملــدة ال تقــل عــن مخــس  اإلعــالنهــذا  يلتــزم املعــني وفــق -أ -٣المــادة 
 ).، محاه ، طرطوس رين، البعثدمشق، حلب، تش(جامعات:  من كليف   سنوات

أو يف فــروع اجلامعــات  فــرات وفروعهــاخبدمــة جامعــة ال اإلعــالنيلتــزم املعــني وفــق هــذا  -ب
 ملدة ال تقل عن عشر سنوات. خارج مقر اجلامعة الرئيس أو الكليات احملدثة األخرى

  إىل حملدثـــة خـــارج مقـــر اجلامعـــة الـــرئيسا أو الكليـــاتال جيـــوز النقـــل مـــن كليـــات الفـــروع  -ج
 .قبل مرور عشر سنوات على التعينيكليات اجلامعة األم 

لفحص مقابلة يف  اإلعالنخيضع مجيع املتقدمني احملققني للقواعد والشروط املبينة يف هذا  -٤المادة 
 اجلامعـــة أمـــام جلنـــة برئاســـة رئـــيس اجلامعـــة وعضـــوية نائـــب رئـــيس اجلامعـــة للشـــؤون العلميـــة

مــن تــراه مناســباً مــن  انتقــاءوعميــد الكليــة املختصــة ورئــيس القســم املخــتص ، وهلــذه اللجنــة 
 وتعطى األفضلية للمتقدمني وفق اآليت:املرشحني املقبولني 

يف اجلامعات (نظري أو عملي) بعد حصـوله علـى املؤهـل العلمـي مـع األخـذ  التدريس  -  أ
 باحلسبان مدة التدريس وتارخيه.

النشـــــر  ميـــــة ، ويفضـــــل النشـــــر األحـــــدث ومســـــتوى اجمللـــــة ومكـــــاننشـــــر أحبـــــاث عل -ب
 (خارجي وداخلي).

 العمل يف جهة حبثية أو مهنية يف جمال االختصاص. -ج

  .تاريخ احلصول على املؤهل العلمي وتكون األولوية للتاريخ األحدث -د
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 الســابقة ٤ادة مــن املــ  )أ ، ب ، ج( الفقــراتيف  ةط احملــددو يــتم التثبــت مــن تــوافر الشــر  -٥المــادة 
 الذكر مبوجب وثائق رمسية.

الــيت اســتندت  ضــائها يتضــمن املــربراتراً باملقــابالت موقعــاً مــن مجيــع أعحتــرر اللجنــة حمضــ -٦المــادة 
 املرشحني أو رفضهم. يف قبول إليها

م اخلطيـــة  اإلعـــالنيتقـــدم الراغبـــون ممـــن تتـــوفر فـــيهم الشـــروط املبينـــة يف هـــذا  -٧المـــادة   إىلبطلبـــا
ـا الوثـائق موضـحني فيهـا  اإلعـالنماكن احملـددة يف األ عنـاوينهم املعتمـدة لتبلـيغهم ، مرفقـاً 

  اآلتية:
(إن لذاتية للمرشح مبيناً فيها السجل العلمي واألكادميي واملؤلفـات واألحبـاث املنشـورة السرية ا - ١

العلمـي مبـا  باإلضافة إىل الربنامج الدراسي و/أو التدرييب املتبع للحصـول علـى املؤهـلوجدت) 
يف ذلــك الشــهادات العليــا األخــرى غــري الســورية الســابقة للمؤهــل (اإلجــازة، دبلــوم، ماجســتري 

  (........  
 .املعتمدأو املؤهل العلمي الدكتوراه شهادة صورة مصدقة ومرتمجة عن  - ٢

إن و/أو املاجســــتري الــــدبلوم  -ة اإلجـــاز  -صـــورة مصــــدقة عـــن الشــــهادات الســـورية ( الثانويــــة  - ٣
 .)توجد

 -صورة مصـدقة ومرتمجـة عـن الشـهادات األخـرى غـري السـورية الـيت تسـبق الـدكتوراه ( الثانويـة  - ٤
  .)تإن وجدو/أو املاجستري  الدبلوم –ة اإلجاز 

مــن  شــعارمــع إ كانــت بلغــة أجنبيــة)  إن( يــةباللغــة العربعنهــا  اً ملخصــو  األطروحــة نســخة عــن - ٥
  مكتبة األسد باستالم نسخة منها.

 املرشح موفداً. كان  إذااد والتعديالت الطارئة عليها نسخة عن قرارات اإليف - ٦

ا إذا كانموافق - ٧  .(موافقة الوزير املختص) موظفاً عامًال أو  ة اجلهة اليت يعمل 

غـــري الســـورية وفـــق األســـس املعتمـــدة يف  داتانح للشـــهاوثيقـــة تثبـــت إقامـــة املتقـــدم يف البلـــد املـــ - ٨
 .جملس التعليم العايل

 .مكتب قبول الطلبات يف اجلامعة املعنية خذ منتؤ  ،نياالستمارة اخلاصة بالتعي  - ٩

  ال تقبل الطلبات إال من قبل أصحاب العالقة بالذات أو مبوجب وكالة خاصة بذلك. -١٠
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رقم  األعمال إلدارة اهليئة التدريسية للمعهد العايل أعضاءانتقاء  إعالنيف  للمقبولنيحيق ال  -١١
 .اإلعالن التقدم هلذا ١١/٨/٢٠١٦/ص.د تاريخ ١٣٠

العامـة رقـم  لـإلدارةانتقاء أعضاء اهليئة التدريسية للمعهد الـوطين  إعالنللمقبولني يف ال حيق  -١٢
 .اإلعالنالتقدم هلذا  ١٧/٩/٢٠١٥/م تاريخ ١٢٣٩

 .أعالهتستبعد كافة الطلبات املخالفة للقواعد والشروط املذكورة  -١٣

  . من جامعة ألكثرال جيوز التقدم  -١٤
  .التقدم ألكثر من اختصاص يف اجلامعة الواحدة وفروعها جيوز -١٥
م يف أية جامعة ولصاحل أية جامعة أخرى. -١٦  حيق للمتقدمني تقدمي طلبا

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -١٧

مخـس سـنوات مـن  بال راتـب قبـل مـرور إجازةأو  إعارة اإلعالنال مينح املقبول مبوجب هذا  -١٨
  .لعملتاريخ تعيينه ومباشرته ا

 حتدد كل جامعة مكان قبول الطلبات. -٨المادة 

  
  وزير التعليم العالي                                                                      

  
  عاطف الندافالدكتور             
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 صورة إىل :

  رئاسة مجلس الوزراء  -
 القيادة القطرية / مكتب التعليم العالي. -
 حاد الوطني لطلبة سورية .االت -
 الجهاز المركزي للرقابة المالية . -
وزارة الشؤون االجتماعية و العمل و مديرياتها في المحافظات يرجى النشر في لوحة اإلعالنات و  -

 موافاتنا بإشعارات النشر .
 لكم .وزارة ............................................. يرجى التعميم على الجهات التابعة  -
 محافظة ........................... يرجى النشر في لوحة اإلعالنات و موافاتنا بإشعار النشر   -
رئاسة جامعة ............................... يرجى النشر في لوحة اإلعالنات الجامعة والكليات  -

 و الفروع و موافاتنا بإشعار النشر .
 لنشر في لوحة اإلعالنات و موافاتنا بإشعار النشر .المعهد الوطني لإلدارة العامة يرجى ا -
المعهد العالي ................................ يرجى النشر في لوحة اإلعالنات و موافاتنا  -

 بإشعار النشر .
مستشفى .................................................. يرجى النشر في لوحة اإلعالنات  -

 لنشر .وموافاتنا بإشعار ا
 لوحة إعالنات وزارة التعليم العالي / اإلدارة المركزية  -
العالقات العامة لدى وزارة التعليم العالي يرجى النشر على الموقع اإللكتروني وصحيفتين  -

 رسميتين واسعتي االنتشار و موافاتنا بإشعار النشر .

  


