الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
القرار رقم/ 76 /و
وزير التعليم العالي
بناءً على أحكام املرسوم التشريعي رقم  /341/لعام 3611
وعلى أحكام قانون تنظيم جلامعات رقم ( )1لعام  6001وال سيما املادة  /31/منو.
وعلى أحكام قرار جملس التعليم العايل رقم  /60/تاريخ 6031/6/66
يقرر مايلي
المادة  -1حيثدث ي جامعة دمشق مركز باسم "دعم القرار".
المادة  -2يهثدف املركز إىل حتقيق الغايات اآلتية:
 تعزيز القثدرة على اختاذ القرارات الرشيثدة. نشررر اقا ررة الررنهو املوارروعي والتقكررن املناقرري عنررثد اخترراذ الق ررارات والتملرررف إىل نظررم الررثدعم املتاحررةوجبثدوى استخثدامها واالستعانة هبا وذلك بني متخذي القرارات على خمتلف املستويات.
 تو ن قاعثدة عريضة من البيانات األساسية واملعلومات الضرورية خاصة يمرا يتعلرق ختلرف متالبراتالعملية التعليمية.
 رصررثد املشرركات والظرواىر اآلنيررة وحتليررح حركيررة اهتاىاحلررا اواليررة واملسررتقبلية وإعررام اجلهررات املختملررةهبا والعمح على تا يها وهتنبها واحتواء عوامح تملاعثدىا واشتثداد حثدحلا.
 تعميرق و هررم أبعرراد وزوايررا املشركات اجلامعيررة وهتميرررب أكررم قرثدر مررن املعلومررات واآلراء حولررا ملسررانثدةودعم املكلقني حبلها.
المادة  -3يقوم املركز ي سبيح حتقيق أىثدا و باملهام اآلتية:
 إنشاء قواعثد بيانات متكاملة عن مجيرب جوانب العملية التعليمية. هتهيررز البيانررات وتبويبهررا وجررثدولتها ونشرررىا بالاريقررة الررا تسررهح علررى متخررذي الق ررار الرجررو إليهرراو همها واستخثدامها.
 تو ن الثدعم املناسب واملسانثدة الازمة لإلداريني العلميرني علرى خمتلرف املسرتويات للمسراعثدة ي اختراذالقرار.
 حتقيق التكامح املعلومايت بني قواعثد البيانات وشبكات املعلومات اخلاصرة ختلرف املرثديريات والرثدوائروالكليات.
 تواي ررق األح ررثداث والعملي ررات والتشر رريعات واألنظم ررة والقر ررارات اخلاص ررة باجلامعر رة وأرش ررقتها إلكاونير راًليسهح على متخذي القرار الرجو إليها واالستقادة منها.
 تملررميم املرشررات املعياريررة والملرري القياسررية والررا ديكررن مررن خالررا تقيرريم الوارررب اآل والوقر اوررايلللعثديثد من األنشاة اجلارية واالجنازات املتحققة.

 تو ن البثدائح والسريناريوىات املمكنرة ي اروء اإلمكانرات املتاحرة والظرروف احمليارة وحسرات تكلقتهراوعوائثدىا لكي خيتار متخذ القرار ما يناسبو منها.
 إنشرراء قواعررثد لل رمامو الكميررة ونظررم الق ررارات اليكليررة وتررو ن الررنظم اخلبررنة وأسرراليب الررذكاء الملررنعيلتعزيز القثدرة على اختاذ القرارات ي ظح خمتلف مستويات معلومات التأكثد املتاحة.
 متابعة تنقيذ القرارات املهمة وتنظيم وتقومي خاوات التنقيذ واآلاار املاتبة عليهرا واسرتخاا الرثدروساملستقاة لتعظيم مردود القرارات التالية الا يتوقرب اختاذىا للتملثدي لألواا املتشاهبة.
 نشر اقا ة صنرب القرار باآللية املثلرى وترسريخ االعتقراد جبرثدوى وأ يرة نظرم ودعرم ومسرانثدة اختراذ القرراروذلك من خال التثدريب وتو ن املادة العلمية.
المادة  -4يتوىل إدارة املركز:
 جملس املركز ومثدير املركز.المادة  -5أ -يتألف جملس املركز من :
 رئيس اجلامعةرئيساً
نائباً للرئيس
 املثدير نائب املثديرعضواً ومقرراً
أعضاء
 عررثدد مررن رؤوسرراء الررثدوائر البحثيررة ي املركررز يسررميهم رئرريس اجلامعررة سررنوياً بشرركحدوري.

المادة  -6أ  -حتثدد الثدوائر البحثية ي املركز ومهامها بقرار من رئيس اجلامعة بناء على اقااح جملس املركز.

ت -يسمى رؤساء الثدوائر من أعضاء اليئة التعليمية ي اجلامعرة بقررار مرن رئريس اجلامعرة بنراء علرى اقرااح
مثدير املركز.

المااادة  -7ديررارس جملررس املركررز مجيرررب األعمررال الررا تررردي إىل حتقيررق أىررثداف املركررز ي حررثدود الق روانني واألنظمررة
النا ذة وعلى وجو خاا:

 اعتماد املشاريرب والبحوث والثدراسات الا يعثدىا املركز. اق رااح املوا قررة علررى التعاقررثد مرررب اخل رماء السرروريني والعرررت واألجانررب و ررق األسررس احملررثددة ي ق ررانونتنظيم اجلامعات والئحتو التنقيذية0
 املوا قة على تكليف باحثني من اجلامعرة وخارجهرا للقيرام ببحروث ودراسرات وحتثديرثد تعويضراحلم و رقالقوانني واألنظمة النا ذة.
 وارب برامو عمح املركز وحتثديثد وسائح التنقيذ. اقااح قبول البات واملنح والتمعات والوصايا ململلحة املركز و ق القوانني واألنظمة النا ذة.-

اعتماد تأليف جلان استشارية و نية باالتقاق مرب اجلهات املعنية وحتثديثد مهامها.
اقااح إيقاد العاملني ي املركز لإلطا والتثدريب.
اقااح ختمليص االعتمادات املالية الازمة للمركز ي موازنة اجلامعة0
إبثداء الرأي ي كح ما يتعلق بتقعيح دور املركز ،واختاذ القرارات املناسبة بشأنو.

 إبثداء الرأي ي مجيرب األمور األخرى الا يعراها عليو رئيس اجلامعة.المااادة  -8أ -يعررني مررثدير املركررز بق ررار مررن الرروزير بنرراءً علررى اق رااح رئرريس اجلامعررة مررن أعضرراء اليئررة التعليميررة ي
اجلامعة.
ت -يتقااى مثدير املركز تعويض التمثيح احملثدد ي املادة  69من قانون تنظيم اجلامعات.
ج -يعثد عمح مثدير املركز من األعمال اإلدارية العلمية ويتقااى مجيرب حقوقو و قاً للقانون.

المادة  -9يقوم مثدير املركز باملهام اآلتية:

أ -اإلش رراف علررى مجيرررب أعمررال املركررز القنيررة واإلداريررة واملاليررة وىررو املسرررول أمررام جملررس املركررز ع رن سررن
العمح يو ويملثدر التعليمات واملذكرات اإلدارية ،ويتابرب تنقيذ قرارات جملس املركز0

ت -تقثدم تقرير سنوي إىل رئيس اجلامعة عن نشاط املركز.
ج -عرض مشاريرب السياسات العامة واخلاط املتعلقة باملركز على جملس املركز.
د -متابعة اخلاط واملشاريرب والبحوث املتعلقة باملركز.
ى -اقااح اللجان االستشارية والقنية وبعراها على جملس املركز العتمادىا.
ولو ي سبيح ذلك إصثدار القرارات والتعليمات الازمة امن حثدود القوانني واألنظمة النا ذة.
المادة -11:يعامح املركز من حيث توزيرب االعتمادات املرصثدة للجامعة ي املوازنة العامة معاملة الكلية.
المادة -11:ي حال تقويض رئيس اجلامعة ملثدير املركز عقثد النققة يملبح مثدير املركرز عاقرثداً للنققرة ويتمتررب جبميررب
اختملاصات آمر الملرف وعاقثد النققة ي حثدود ما وض إليو.

المادة – 12:حيثدد عثدد العاملني ي املركز ووظائقهم ي املركز بقرار من رئريس اجلامعرة بنراءً علرى اقرااح مرن جملرس
املركز.

المادة -13:ي كح ما مل يرد عليو نص ي ىذا القرار تابق أحكام قانون تنظيم اجلامعات والئحتو التنقيذية.
المادة -14:ينشر ىذا القرار ويبل من يلزم لتنقيذه.
وزير التعليم العالي
الدكتور مالك محمد علي

