
                                       الجمهورية العربية السورية
                                                      التعليم العالي وزارة      

 /و   76القرار رقم/  
 وزير التعليم العالي

   3611/ لعام 341بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم /
 / منو.31وال سيما املادة / 6001( لعام 1جلامعات رقم )وعلى أحكام قانون تنظيم 

 66/6/6031/ تاريخ 60قرار جملس التعليم العايل رقم / أحكاموعلى 
 يقرر مايلي

 ."دعم القرار" باسمجامعة دمشق مركز ثدث ي حي -1المادة 
 :اآلتيةيهثدف املركز إىل حتقيق الغايات  -2المادة 

 .الرشيثدة اتتعزيز القثدرة على اختاذ القرار  -

نشررر اقا ررة الررنهو املوارروعي والتقكررن املناقرري عنررثد اخترراذ القرررارات والتملرررف إىل نظررم الررثدعم املتاحررة  -
 بني متخذي القرارات على خمتلف املستويات.وجبثدوى استخثدامها واالستعانة هبا وذلك 

تلرف متالبرات واملعلومات الضرورية خاصة  يمرا يتعلرق  خ األساسيةتو ن قاعثدة عريضة من البيانات  -
 العملية التعليمية.

وحتليررح حركيررة اهتاىاحلررا اواليررة واملسررتقبلية وإعررام اجلهررات املختملررة  يررةناآلرصررثد املشرركات والظررواىر  -
 تملاعثدىا واشتثداد حثدحلا.عوامح على تا يها وهتنبها واحتواء  والعمحهبا 

علومررات واآلراء حولررا ملسررانثدة اجلامعيررة وهتميرررب أكررم قرثدر مررن املوزوايررا املشركات  دتعميرق و هررم أبعررا -
 حبلها.ودعم املكلقني 

 يقوم املركز ي سبيح حتقيق أىثدا و باملهام اآلتية:  -3المادة 
 العملية التعليمية.جوانب  مجيربإنشاء قواعثد بيانات متكاملة عن  -

يهرررا هتهيرررز البيانرررات وتبويبهرررا وجرررثدولتها ونشررررىا بالاريقرررة الرررا تسرررهح علرررى متخرررذي القررررار الرجرررو  إل -
 ها واستخثدامها. همو 

العلميرني علرى خمتلرف املسرتويات للمسراعثدة ي اختراذ  لإلدارينيتو ن الثدعم املناسب واملسانثدة الازمة  -
 القرار.

ئر التكامح املعلومايت بني قواعثد البيانات وشبكات املعلومات اخلاصرة  ختلرف املرثديريات والرثدواحتقيق  -
 .والكليات

وأرشررررقتها إلكاونيرررراً  ةلتشررررريعات واألنظمررررة والقررررارات اخلاصررررة باجلامعررررتوايرررق األحررررثداث والعمليررررات وا -
 الستقادة منها.اليسهح على متخذي القرار الرجو  إليها و 

مررن خالررا تقيرريم الوارررب اآل  والوقرر  اوررايل والررا ديكررن  القياسرريةتملررميم املرشرررات املعياريررة والملرري   -
 .واالجنازات املتحققةللعثديثد من األنشاة اجلارية 



احمليارة وحسرات تكلقتهرا املتاحرة والظرروف  اإلمكانراتوالسريناريوىات املمكنرة ي اروء  حالبثدائتو ن  -
 خيتار متخذ القرار ما يناسبو منها.وعوائثدىا لكي 

اخلبررنة وأسرراليب الررذكاء الملررنعي  مالكميررة ونظررم القرررارات اليكليررة وتررو ن الررنظإنشرراء قواعررثد للررمامو  -
 القرارات ي ظح خمتلف مستويات معلومات التأكثد املتاحة. لتعزيز القثدرة على اختاذ

املاتبة عليهرا واسرتخاا الرثدروس  واآلاارمتابعة تنقيذ القرارات املهمة وتنظيم وتقومي خاوات التنقيذ  -
 الا يتوقرب اختاذىا للتملثدي لألواا  املتشاهبة. لتاليةاملستقاة لتعظيم مردود القرارات ا

وترسريخ االعتقراد جبرثدوى وأ يرة نظرم ودعرم ومسرانثدة اختراذ القررار اآللية املثلرى بنشر اقا ة صنرب القرار  -
 وذلك من خال التثدريب وتو ن املادة العلمية.

 يتوىل إدارة املركز: -4المادة 
    .املركز ومثدير املركزجملس    -

 من : املركزيتألف جملس  -أ -5المادة 
 رئيساً    رئيس اجلامعة -
 ئيسنائباً للر  املثدير  -
 عضواً ومقرراً  نائب املثدير -
سرررنوياً بشررركح  رئررريس اجلامعرررةرؤوسررراء الرررثدوائر البحثيرررة ي املركرررز يسرررميهم  عرررثدد مرررن -

 دوري.
 أعضاء

 حتثدد الثدوائر البحثية ي املركز ومهامها بقرار من رئيس اجلامعة بناء على اقااح جملس املركز.  -أ  -6 المادة
ي اجلامعرة بقررار مرن رئريس اجلامعرة بنراء علرى اقرااح  التعليميةاء اليئة يسمى رؤساء الثدوائر من أعض -ت

 مثدير املركز. 
مجيرررب األعمررال الرررا تررردي إىل حتقيررق أىررثداف املركرررز ي حررثدود القرروانني واألنظمرررة  املركرررزديررارس جملررس  -7 المااادة

 النا ذة وعلى وجو خاا:
 .اعتماد املشاريرب والبحوث والثدراسات الا يعثدىا املركز -
ي قرررانون  العررررت واألجانرررب و رررق األسرررس احملرررثددةو املوا قرررة علرررى التعاقرررثد مررررب اخلرررماء السررروريني اقرررااح  -

   0تنظيم اجلامعات والئحتو التنقيذية

للقيرام ببحروث ودراسرات وحتثديرثد تعويضراحلم و رق  اجلامعرة وخارجهرااملوا قة على تكليف باحثني من   -
 القوانني واألنظمة النا ذة.

 املركز وحتثديثد وسائح التنقيذ. وارب برامو عمح -
 قبول البات واملنح والتمعات والوصايا ململلحة املركز و ق القوانني واألنظمة النا ذة.اقااح  -
 اعتماد تأليف جلان استشارية و نية باالتقاق مرب اجلهات املعنية وحتثديثد مهامها. -
 والتثدريب. لإلطا إيقاد العاملني ي املركز  اقااح -
   0ص االعتمادات املالية الازمة للمركز ي موازنة اجلامعةاقااح ختملي -
 الرأي ي كح ما يتعلق بتقعيح دور املركز، واختاذ القرارات املناسبة بشأنو. إبثداء -



 .اجلامعةإبثداء الرأي ي مجيرب األمور األخرى الا يعراها عليو رئيس  -
ي  التعليميرررةمرررن أعضرراء اليئرررة  قرررااح رئرريس اجلامعرررةبقررررار مررن الررروزير بنررراًء علررى ا مرررثدير املركررزيعرررني  -أ -8المااادة 

 ة.اجلامع
 من قانون تنظيم اجلامعات.  69يتقااى مثدير املركز تعويض التمثيح احملثدد ي املادة  -ت
 يعثد عمح مثدير املركز من األعمال اإلدارية العلمية ويتقااى مجيرب حقوقو و قاً للقانون.  -ج

 هام اآلتية:يقوم  مثدير املركز بامل -9المادة 
سررن  نمجيرررب أعمررال املركررز القنيررة واإلداريررة واملاليررة وىررو املسرررول أمررام جملررس املركررز عرر علررى اإلشررراف -أ            

 0املركزاإلدارية، ويتابرب تنقيذ قرارات جملس  املذكراتويملثدر التعليمات و  يو  العمح
 .ركزنشاط املعن  رئيس اجلامعةإىل  تقرير سنوي قثدمت -ت           
 .املركزرض مشاريرب السياسات العامة واخلاط املتعلقة باملركز على جملس ع -ج 
 اخلاط واملشاريرب والبحوث املتعلقة باملركز. متابعة -د           

 العتمادىا. املركزاللجان االستشارية والقنية وبعراها على جملس  اقااح -ى           
 لتعليمات الازمة امن حثدود القوانني واألنظمة النا ذة.ولو ي سبيح ذلك إصثدار القرارات وا

 يعامح املركز من حيث توزيرب االعتمادات املرصثدة للجامعة ي املوازنة العامة معاملة الكلية. -11المادة:
ي حال تقويض رئيس اجلامعة ملثدير املركز عقثد النققة يملبح مثدير املركرز عاقرثداً للنققرة ويتمتررب جبميررب  -11ة:الماد

 اختملاصات آمر الملرف وعاقثد النققة ي حثدود ما  وض إليو.
حيثدد عثدد العاملني ي املركز ووظائقهم ي املركز بقرار من رئريس اجلامعرة بنراًء علرى اقرااح مرن جملرس  – 12المادة:

 املركز.
 .التنقيذيةمل يرد عليو نص ي ىذا القرار تابق أحكام قانون تنظيم اجلامعات والئحتو  ي كح ما -13:المادة

 ينشر ىذا القرار ويبل  من يلزم لتنقيذه. -14:المادة  
 

 وزير التعليم العالي  
                                                      

 مالك محمد عليالدكتور                             
 


