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    رئيس الجمهورية

  بناء على أحكام الدستور 
  .م 2005/ 21/12و ه20/11/1426وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلى 
  1 المادة

    :يقصد بالتعابري اآلتية يف معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبني جبانب كل منها
    .وزارة التعليم العايل: الوزارة - أ

    .وزير التعليم العايل: الوزير -ب
هـــو جملـــس اجلامعـــة بالنســـبة للجامعـــات، ويصـــدر بتحديـــده بالنســـبة للمعاهـــد العليـــا : اجمللـــس املخـــتص -ج

    .بعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقرتاح جملس التعليم العايلواهليئات العامة التا
و املعهـد املتخصـص التـابع للجامعـة او للـوزارة او أهـي اجلامعـة او الكليـة او املعهـد العـايل : اهليئة العلميـة -د

ما يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي     .ما يرتبط 
    .اهليئة التدريسية واهليئة الفنية واملعيدين أعضاءهي جمموع : اهليئة التعليمية -ه
  .هو تفرغ عضو اهليئة التعليمية لألعمال العلمية يف اهليئة: التفرغ  -و
    .هو التعويض املستحق لعضو اهليئة التعليمية مقابل تفرغه لألعمال العلمية: تعويض التفرغ  -ز
ضــو اهليئــة التعليميــة مقابــل تفرغــه لألعمــال العلميــة هــو التعــويض املســتحق لع: ضــايفتعــويض التفــرغ اإل  -ح

    .واملمول من املوارد الذاتية للجامعة
    .من هذا القانون )2( احملددة يف املادة األعمالهي : ةعمال العلمياأل -ط

  2المادة 
    :تشمل األعمال العلمية ما يأيت

    .التدريس وواجباته -أ -1
    .البحث العلمي وواجباته -ب 
    :األعمال اإلدارية العلمية هي أعمال -2

مني اجلامعة، إذا كان من أعضاء اهليئة التعليمية، وإعمال  أرئيس اجلامعة ونائبه ومدير فرع اجلامعة، و  -أ
املعهـد املتخصــص ونائـب العميـد ورئــيس القسـم أو الشــعبة  أوكـل مـن عميــد الكليـة أو املعهـد العــايل 

    .ومدير املركز



ذه األعمال من أعضاء اهليئة التعليميةمعاون الوز  -ب     .ير وأمناء اجملالس التابعة للوزارة إذا كان القائم 
نقيـــب املعلمـــني وعضـــوية املكتـــب التنفيـــذي لنقابـــة املعلمـــني ورئاســـة فـــرع النقابـــة يف اجلامعـــة إذا كـــان  -ج

ذه األعمال من أعضاء اهليئة التعليمية     .القائم 
العلميــــة مــــا يكلــــف بــــه عضــــو اهليئــــة التعليميــــة مــــن إدارة إلحــــدى  اإلداريــــةعمــــال ويــــدخل يف نطــــاق األ

    .حد املرافق اجلامعية اليت حيددها اجمللس املختصأو أاملديريات يف الوزارة آو اجلامعة 
و أو القطريـة حلـزب البعـث العـريب االشـرتاكي، أعمـال عضـوية القيـادة القوميـة أهـي : األعمال السياسـية -3

عمــال كــان القــائم بأحــد هــذه األ  إذامنــاء ســر املكاتــب فيهــا أكزيــة للجبهــة الوطنيــة التقدميــة، و القيــادة املر 
و شــعبة حلــزب البعــث العــريب أعضــوية قيــادة فــرع  أومانــة أعمــال أعضــاء اهليئــة التعليميــة، وكــذلك أمــن 

    .عضاء اهليئة التعليميةأعمال من ألذا كان القائم بأحد هذه اإاالشرتاكي، 
  3المادة 

    .يكون التفرغ لعضو اهليئة التعليمية اختيارياً وفق القواعد واملواعيد اليت حيددها جملس التعليم العايل -أ
يســتمر عضــو اهليئــة التعليميــة املتفــرغ علــى تفرغــه مــا مل يصــدر قــرار مــن رئــيس اجلامعــة قبــل بدايــة العــام  -ب

ــاء تفرغــه بــدءاً مـن العــام الدراســي الــذي يلـي صــدو  ره مباشــرة وذلــك بنـاء علــى موافقــة جملــس الدراسـي بإ
اجلامعـــة واســـتناداً إىل اقـــرتاح جلنـــة التفـــرغ إذا ثبـــت إخاللـــه بالواجبـــات املطلوبـــة منـــه مبوجـــب أحكـــام هـــذا 
ــاء التفـرغ بعــد مضـي ســنتني علـى األقــل مــن  القـانون وجمللــس اجلامعـة أن يعيــد النظـر يف القــرار الصـادر بإ

    .تاريخ صدوره
يئة التعليمية املتفرغ تقريراً خالل شهر متوز من كل عام يعرض فيه أعمالـه العلميـة يف جمـال يقدم عضو اهل -ج

ما خالل الفرتة املنقضية منذ آخر تقرير قدمه     .التدريس والبحث العلمي وواجبا
دة و انتخـب لعضـوية جملـس الشـعب طـوال مـأيعد عضو اهليئة التعليمية غري متفرغ إذا شغل منصباً وزارياً  -د

    .و قيامه بعضوية جملس الشعبأانشغاله للمنصب الوزاري 
  4المادة 

    .ال جيوز لعضو اهليئة التعليمية املتفرغ ممارسة أية مهنة حرة خارج اجلامعة   -أ
جيـــوز لعضـــو اهليئـــة التعليميـــة املتفـــرغ ممارســـة املهنـــة بإشـــراف اإلدارة اجلامعيـــة وفـــق أحكـــام قـــانون تنظـــيم  -ب

    .اجلامعات والئحته التنفيذية
  5المادة 

    :تؤلف يف كل جامعة بقرار من رئيسها جلنة تسمى التفرغ من -أ
    .نائب رئيس اجلامعة للشؤون العلمية رئيساً  -  

    .أحد أعضاء اهليئة التدريسية يسميه جملس اجلامعة من غري أعضائه عضواً  -
    .أحد أعضاء اهليئة التدريسية يسميه جملس الشؤون العلمية من غري أعضائه عضواً  -



    .ممثل عن نقابة املعلمني يسميه فرع النقابة يف اجلامعة عضواً  -
    .واً نائب عميد الكلية املعنية للشؤون العلمية عض -
    .رئيس القسم املعين عضواً  -

    .أما يف املعاهد العليا فيسمي الوزير جلنة التفرغ
ـــا  -ب ىل اجمللـــس إختـــتص هـــذه اللجنـــة بدراســـة تقـــارير التفـــرغ دراســـة علميـــة مفصـــلة وتقوميهـــا وتقـــدم اقرتاحا

رئـــيس  إليهـــالهـــا املخـــتص، كمـــا ختـــتص بدراســـة ومعاجلـــة املســـائل واملشـــكالت املتعلقـــة بـــالتفرغ الـــيت حيي
ا     .اجلامعة وتقدمي املقرتحات بشأ

  6المادة 
   :مينح تعويض التفرغ بالنسب اآلتية من الراتب الشهري املقطوع بتاريخ أداء العمل وفقاً ملا يأيت  - أ

    .ألعضاء اهليئة التدريسية  100٪
    .عضاء اهليئة الفنيةأل  ٪ 50
   .للمعيدين   25٪

إضايف ألعضاء اهليئة التعليمية يف اجلامعات من مواردها الذاتية بنسب حتدد تفرغ مينح تعويض  -1  -ب
بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على اقرتاح الوزير، بعد األخذ باحلسبان حصيلة هذه املوارد، 
اية كل عام ويطبق يف مطلع العام الذي يلي تاريخ صدوره، شريطة أال تتجاوز  يصدر قبل 

 :رغ اإلضايف النسب اآلتيةنسب تعويض التف
    .ألعضاء اهليئة التدريسية  100٪
    .عضاء اهليئة الفنيةأل  ٪ 50
   .للمعيدين   25٪

  .حيدد القرار أسس منح تعويض التفرغ اإلضايف وقواعده -1
  :يدخل يف مشول تعويض التفرغ وتعويض التفرغ اإلضايف -1-ج

تعويض االختصـاص والتعـويض الفـين وتعـويض العمـل اجلـامعي وسـائر التعويضـات األخـرى غـري الـواردة   
  .من هذه الفقرة) 2(يف البند

  :ال يشمل تعويض التفرغ وتعويض التفرغ اإلضايف -2 
  .التعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض االنتقال -       
  .يم البحوث وجوائزهامكافآت التأليف والرتمجة وحتك -       
  تعويض العبء اإلداري للوظائف اإلدارية العلمية  -       



مكافــآت املشــاركة يف عضــوية اجملــالس واللجــان الدائمــة أو املؤقتــة وجلــان فحــص اإلنتــاج العلمــي،  -       
وجلــان احلكــم، ومكافــآت اإلشــراف علــى رســائل املاجســتري والــدكتوراه ومشــاريع رســائل التخــرج 

  .راف على املعيدواإلش
ــــة احملكمــــة والبحــــوث املقدمــــة يف  -          ــــة أو النشــــر يف اجملــــالت العلمي مكافــــآت إجنــــاز البحــــوث العلمي

  .املؤمترات والندوات واجللسات العلمية
  .مكافآت املشاركة يف التدريس أو اإلشراف وغري ذلك من األعمال يف جمال التعليم املفتوح -        
  . تعويضات اخلربة واملشورة واألعمال املهنية - 

  7المادة 
سـاعة  36على املتفرغني أن يـداوموا يف اهليئـات الـيت مت تكلـيفهم بالعمـل فيهـا مـدة ال تقـل يف جمموعهـا عـن 

أسبوعيا مبا يف ذلك ساعات التـدريس مبوجـب بـرامج تبلـغ لـرئيس اجلامعـة ويعـد كـل مـن رئـيس القسـم وعميـد 
    .عن التثبت من سالمة التنفيذ الكلية مسؤوالً 

  8المادة 
إن خمالفة أحكام التفرغ املنصـوص عليهـا يف هـذا القـانون ويف األنظمـة الصـادرة تنفيـذاً ألحكامـه توجـب   -أ

   .جملس التأديب املنصوص عليه يف قانون تنظيم اجلامعات إىلإحالة املخالف 
العقوبــات  إىل إضــافةبقــانون العقوبــات االقتصــادية ميكــن جمللــس التأديــب أن يفــرض  اإلخــاللمــع عــدم  -ب

الداخلة يف اختصاصه عقوبة قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ اإلضايف كلياً أو جزئياً، ويستمر عضـو 
 اهليئـــة التعليميـــة الـــذي عوقـــب بقطـــع تعـــويض تفرغـــه علـــى القيـــام باألعمـــال العلميـــة الـــيت فـــرغ هلـــا ويبقـــى

    .حكام التفرغ املنوه عنهاأخاضعاً جلميع 
  

  9المادة 
اية شهر آب الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون     .يبقى املتفرغ عند صدور هذا القانون متفرغاً حىت 

  10المادة 
جنازهـا إحكـام قـانون التفـرغ السـابق باسـتثناء الوحـدات املرتبطـة بعقـود مل يـتم أحتل وحدات العمل املهـين وفـق 

خـــالل املـــدة احملـــددة يف العقـــود املربمـــة  أعماهلـــاىل حـــني تصـــفية إذ تســـتمر إقبـــل تـــاريخ صـــدور هـــذا القـــانون، 
سابقاً، وجيوز باتفاق الطرفني وبقرار من رئيس اجلامعة بناء على موافقة اجمللس املختص وألسباب مربرة متديـد 

    .قصاها سنةأضافية إمدة العقد ملدة 
ملرتبط مبوجـب عقـد فـردي بـأجر شـهري حـىت اسـتكمال مـدة تعاقـده شـريطة أال تتجـاوز املـدة يستمر املتفرغ ا

    .سنة من تاريخ صدور هذا القانون
  



  11المادة 
   :شهر املرسوم التنظيمي املنفذ هلذا القانون متضمناً بوجه خاص مايليأثالثة  أقصاهايصدر خالل مدة 

     .قواعد ممارسة التدريس وواجباته العلمية وبصورة خاصة األعمالقواعد ممارسة  - 1
   .اهليئة التعليمية أعضاءوالبحث العلمي وواجباته امللقاة على عاتق املتفرغني من  - 2
حبسـن تطبيقـه  القواعد التفصـيلية الالزمـة لوضـع هـذا القـانون موضـع التنفيـذ والوسـائل الكفيلـة - 3

   .أحكامهمبا ال يتعارض مع 
صـــدور هـــذا  االنتقاليـــة املتعلقـــة بوضـــع املتفـــرغني وبفـــائض ميزانيـــة التفـــرغ قبـــل اإلحكـــاممجيـــع  - 4

    .القانون
  12المادة 

ول الشــهر الــذي يلــي تــاريخ نشــره، وينهــى العمــل أينشــر هــذا القــانون يف اجلريــدة الرمسيــة ويعــد نافــذاً بــدءاً مــن 
    .باألحكام املخالفة له أينما وردت

    م  2006/ 4/1 -ه4/12/1426دمشق يف 
  يةرئيس الجمهور               

  بشار األسد    
  
  

 


