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 إدلب لجامعة الداخلي   النظام

 األول  الفصل

 التعاريف 
 . عليه  العالي التعليم مجلس مصادقة تاريخ من به ويعمل ،إدلب  لجامعة الداخلي النظام هذا يسمى -1 المادة

 على  القرينة  تدل  لم  ما  أدناه  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  وردت   حيثما  اآلتية  والعبارات   للكلمات   يكون  -2  المادة

 :ذلك خالف

 إدلب  جامعة الجامعة: 

 إدلب  جامعة مجلس الجامعة:  مجلس

 إدلب في جامعة المتوسطة المعاهد  مجلس المتوسطة:  المعاهد  مجلس

 إدلب  جامعة رئيس الرئيس: 

 إدلب  جامعة فرع مدير الفرع:  مدير

 النص  في إليه  المشار الجامعة رئيس نائب  الرئيس:  نائب 

 الجامعة  في كلية أية عميد  العميد:

 المختصة  الكلية عميد  نائب  العميد:  نائب 

 الجامعة في معهد  أي مدير المدير:

 إدلب جامعة أمين الجامعة:  أمين

 الجامعة في والتأهيل التدريب  مديرية مدير والتأهيل:  التدريب  مديرية مدير

  الجامعة في للغات  االستشاري المعهد  مدير للغات: االستشاري المعهد  مدير

 الجامعة في  الجامعي المستشفى مدير                  الجامعي: المستشفى مدير

 الجامعة في العامة والعالقات   اإلعالم مديرية مدير العامة:  والعالقات   اإلعالم مديرية مدير
 الجامعة  في والقانونية اإلدارية الشؤون مديرية مدير والقانونية:   اإلدارية الشؤون مديرية مدير

 الجامعة في المركزية الطالب  شؤون مديرية مدير المركزية:  الطالب  شؤون مديرية مدير

                           الجامعة في العام الديوان مديرية مدير العام:  الديوان مديرية مدير

 الجامعة  في كلية أية  في أكاديمية دائرة أية رئيس الدائرة:  رئيس

  الجامعة  في معهد  أو كلية أية في أكاديمي قسم أي رئيس القسم:  رئيس

 الجامعة  في معهد  أو كلية أية  في أكاديمية شعبة أي رئيس  الشعبة:  رئيس

 الجامعة  كليات  من كلية أية مجلس الكلية:  مجلس

 الجامعة  معاهد  من معهد  أي مجلس المعهد: مجلس

 الجامعة في والمدرس المساعد  واألستاذ  األستاذ  التدريسية:  الهيئة عضو

 واإلجازة في الجامعة  والدبلوم  الماجستير الفنية:  الهيئة عضو

 التدريسية والفنية في الجامعة  أعضاء الهيئتينمجموع  الهيئة التعليمية: 

                         المعيدين بانتقاء خاص  إعالن بموجب   الجامعة في معين كل المعيد:

                                الجامعة في الساعات  بنظام مدرس أو متعاقد  كل المحاضر: 

 الموظف: 

 

 سواء   أو فرعها أو المشفى إدلب  جامعة  فيإداري  موظف أي

 كان معينا  أو متعاقدا .
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 الثاني  الفصل

 للجامعة  العامة  األحكام
  فنية   هيئة  وأعضاء  ومدرسين  باحثين  أساتذة  من  بالجامعة  العاملين  جميع  على  الداخلي  النظام  هذا  يسري  -3  المادة

 فإنهما  الجامعة،  لهذه  تابعين  مركز  أو  جامعية  مؤسسة  أي  إحداث   وعند .  وطلبة  وتقنيين  إداريين  وموظفين

 . تلقائية بصفة له يخضعان

 .إدلب  مدينة مركزها العالي للتعليم عامة مؤسسة هي إدلب  جامعة -4 مادةال

 .وإداريا   ماليا   مستقلة اعتبارية شخصية لها إدلب  جامعة -5 المادة

  اللغات  أقسام   في  التدريس  عدا  فيما  ومعاهدها،  الجامعة  كليات   في  الرسمية  التدريس  لغة  هي   العربية  اللغة  -6  المادة

 .ذلك الضرورة تقتضي حيثما للتدريس  أخرى لغة استعمال يقرر أن الجامعة ولمجلس  األجنبية،

 المعرفة   آفاق  وتوسيع  اإلنسانية  الحضارة  وإغناء  والتقانة،  العلم  مجاالت   في  التقدم  تحقيق  إلى  الجامعة  تهدف  -7  المادة

 ما  خالل  من  األهداف  هذه  تنفيذ   على  وتعمل  ،واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  واإلسهام  ،البشرية

 : يلي

 والمهارات   المعارف  من  عال  بمستوى  وتزويدهم  وتأهيلهم   المعرفة  فروع  مختلف  في   المتخصصين  إعداد  .أ

 .االمتحانات  نظام   خالل من لها وتطبيقهم وتفهمهم   استيعابهم مدى وتقويم والتقانة، العلم تقدم يواكب 

  وتقديم   والتقني،  العلمي  التقدم  في  تسهم  التي  المختلفة  والدراسات   العلمية  البحوث   إجراء  في  المشاركة .ب 

  وبصورة   المهنية،  العقود   إبرام  من  تتضمنه  بما  المهنة  ممارسة  أعمال  من  ذلك  وغير  والمشورة  الخبرة

  واالجتماعي   االقتصادي  التطور  تواجه  التي  القضايا  لمختلف  الحلول  إيجاد   إلى  منها  يهدف  ما  خاصة

 .المحررة المناطق في والثقافي

 الجماعي  والعمل  العلمي  والبحث   للعلم  حبه  وتنمية  والثورية  واألخالقية  العلمية  الطالب   شخصية  عزيزت .ج

 .العلمي واإلبداع  التفوق وتشجيع

 وإحداث   والنشر،  والترجمة  التأليف  ذلك  في  بما  وأساليبها  التدريس  وأصول  والتعليم  البحث   وسائل  تطوير . د 

 .العلمي والبحث   للتعليم الالزمة المختبرات 

 . المستمر والتعليم والتدريب   التأهيل دورات  في اإلسهام .ه

 . والبناء الهادف والرياضي  واالجتماعي الثقافي النشاط تشجيع .و

 . عامة واألجنبية  خاصة العربية العلمية والهيئات  الجامعات  مع والعلمية الثقافية الروابط توثيق .ز

  االقتصادية   بمؤسساته  والمجتمع  المختلفة  بمؤسساتها  الجامعة  بين  التفاعل  من  مستوى  أعلى  تحقيق .ح

 . ومنظماته والثقافية  واالجتماعية

 الثالث  الفصل

 الجامعة  في والمراكز  والمعاهد الكليات
 -8 المادة

 : اآلتية  والخدمات  واالستشارات  والتدريب  والتعليم  للبحوث  ودوائر علمية ومراكز ومعاهد  وكليات   فروع الجامعة تضم -أ

 اإلنسانية والعلوم اآلداب  كلية -1

 .والحقوق الشريعة كلية -2

 .واإلدارة االقتصاد  كلية  -3

 .التربية كلية -4

 .العلوم كلية -5

 .البشري الطب  كلية -6

 .األسنان طب  كلية -7

 .الصيدلة كلية -8
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 .البيطري الطب  كلية -9

 .الزراعية الهندسة كلية -10

 .المدنية الهندسة كلية -11

 .الميكانيكية الهندسة كلية -12

 .المعلوماتية الهندسة كلية -13

 واإللكترونية. الكهربائية الهندسة كلية -14

 .واإلدارية المالية للعلوم التقاني  المعهد  -15

 .للحاسوب  التقاني  المعهد  -16

 .الطبي  المعهد  -17

 .الطبية للتجهيزات  التقاني  المعهد  -18

 .التركية  اللغة معهد  -19

 .والتأهيل التدريب  مديرية -20

 .للغات  االستشاريالمعهد   -21

 الجامعي المستشفى  -22

 : اآلتية الكليات  ويضم الدانا فرع-

 .والعلوم اإلنسانية اآلداب  كلية -1

 . التربية كلية -2

 .و اإلدارة االقتصاد  كلية -3

 لعام /  27/  رقم  الجامعات   تنظيم  لقانون  وفقا    المختصة،  الجهة  من  بقرار  بغيرها  وتدمج  وتلغى  منها  كل  تنشأ  -ب 

 . التنفيذية والئحته  م2019

 الرابع  الفصل

 الجامعة  مجلس  هيكلية
 -9 المادة

 : من كل وعضوية  رئيسا   الجامعة رئيس من الجامعة مجلس يتألف .أ

 . الجامعة رئيس نواب  -1

 .للجامعة الفروع مدراء -2

 .الكليات  عمداء -3

 . التقانية مدراء المعاهد /العليا المعاهد  عمداء -4

 . بالجامعة الملحقة المراكز مديري عن ممثل -5

 . األكاديميين ممثل -6

 . تدريسية  هيئة عضو يكون  أن بشرط المتوسطة المعاهد  مجلس عن ممثل -7

 . مقررا   الجامعة أمين -8

 .التصويت  حق له يكون أن دون ،جلساته لحضور مناسب  يراه من  دعوة الجامعة لمجلس يحق .ب 

 هو   الجامعة  مجلس  ويعتبر  الجامعة،  في  والطلبة  األكاديميين  قبل  من  انتخابهما  يتم  والطلبة  األكاديميين  ممثلي .ج

 .االنتخاب  آلية وضع عن المسؤول
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 الخامس  الفصل

 الجامعة إدارة
 -10 المادة

  مجلس   رئيس  اقتراح  على  بناء  الحكومة  رئيس  من  بمرسوم  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  الجامعة  رئيس  يعين .أ

 .واحدة لمرة للتجديد  قابلة سنتين، ولمدة التعليم،

 في  له  المحددة  والتعويضات   الراتب   ويتقاضى  ،فيها  القانونية  وبترفيعاته  األصلية  بوظيفته  الجامعة  رئيس  يحتفظ .ب 

 .األصلية  وظيفته من تعويضاته  إلى باإلضافة القانون هذا

 . شغورها عند   الجامعة رئيس وظيفة اختصاصات  العالي التعليم مجلس لرئيس تؤول .ج

 . التدريسية الهيئة لعضوية تلقائيا   يعود  للجامعة رئاسته فترة انتهت  إذا . د 

 بتعيين رئيسا  للجامعة عوضا  عنه. باالستقالة أو ينتهي تكليف رئيس الجامعة   .ه

 -11 المادة

 وهو   والغير،  القضاء  أمام  يمثلها  الذي  وهو  والمالية  واإلدارية  العلمية  الجامعة  شؤون  إدارة  الجامعة  رئيس  يتولى .أ

  حدود   في  الجامعية  والمجالس  العالي  التعليم  مجلس  وقرارات   الجامعية  واللوائح  القوانين   تنفيذ   عن  مسؤول

 : على  اإلشراف األخص  على وله واللوائح،  القوانين

 . للجامعة والبحثية والتعليمية العلمية الخطط إعداد  -1

 .واإلدارية والمخبرية التعليمية  الهيئات  من الجامعة حاجة استكمال خطط إعداد  -2

  في  العلميين  للعاملين  التربوي  والتأهيل  واللغوي  والتقني  العلمي  المستوى   تطوير   خطط   وتنفيذ   إعداد  -3

 .الجامعة

  التعليمية   الهيئة  ألعضاء  واللغوية  والتقنية  العلمية  الكفاءة  وتنمية  التربوي  األداء  تقويم  نظام  تطبيق -4

 . والبحثية  التعليمية بالواجبات  وقيامهم

 . وغيرها واآلليات  واألدوات  والتجهيزات   المنشآت  من الجامعة حاجة استكمال خطط إعداد  -5

  تنفيذ   ومتابعة  والمالية،  واإلدارية  والبحثية  والتعليمية  العلمية  النواحي  من  الجامعي  األداء  مستوى -6

 . المجاالت  هذه في الجامعة ومجلس العالي التعليم مجلس قرارات 

 . الجامعة في لعاملينا جميع -7

 المنصوص   العالي  التعليم   مجلس  رئيس  صالحيات   الجامعة  في  العاملين  لجميع  بالنسبة  الجامعة  رئيس  يمارس .ب 

 .النافذة واألنظمة  القوانين في عليها

 رئيس  على  ذلك  يعرض   أن  على   ،بعضها  أو  كلها  الدراسة  يوقف  أن  بالنظام  اإلخالل  حال  في  الجامعة  لرئيس .ج

 . أيام/ 3/  أقصاها مدة خالل الجامعة مجلس  وعلى  العالي التعليم مجلس

  عليها   يعرض   أن  وله  ،االجتماع  إلى  القانون  هذا  ألحكام  وفقا    المؤلفة  واللجان  المجالس  يدعو  أن  الجامعة  لرئيس . د 

 . يحضرها  التي الجلسة رئاسة له وتكون  ،جلساتها يحضر  وان  اختصاصاتها في الداخلة الموضوعات  من يراه ما

  النظر   إلعادة  وذلك  ،النافذة  واللوائح   للقوانين  المخالفة  مجالسها  قرارات   الكليات   إلى  يعيد   أن  الجامعة  رئيس  على .ه

 .واللوائح  القوانين تلك وأحكام  يتفق بما فيها

 يعرض  قراره  على  الكلية  مجلس  إصرار  حال  وفي  ،الكليات   مجالس  قرارات   من  يراه  ما  إعادة  الجامعة  لرئيس .و

 . فيه للبت  الجامعة مجلس على الموضوع الجامعة رئيس

 الجامعة   رئيس  غياب   حال  وفي  اختصاصاتهم،  حدود   في  نوابه  إلى  صالحياته  ببعض   يعهد   أن  الجامعة  لرئيس .ز

 .العالي التعليم مجلس رئيس من بقرار  نوابه أحد  بمهامه يكلف

 التعليم   لشؤون   تقويميا    تقريرا    جامعية   سنة  كل  نهاية   في  العالي   التعليم  مجلس   رئيس  إلى  الجامعة   رئيس  يقدم .ح

 .الجامعة في النشاطات  وسائر العلمية والبحوث 
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 -12 المادة

  نواب : من   كل  وعضوية  رئيسا    العلمية  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب   من  العلمي  والبحث   العلمية  الشؤون  مجلس  يتألف -أ

  عميد   يفوض   العلمية  للشؤون  كلية  عميد   نائب   وجود   عدم  حال  وفي  العلمية،  للشؤون  العليا  والمعاهد   الكليات   عمداء

 .  الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء أحد  أو نفسه الكلية

 ة المساعد في حال عدم وجود منصب أمين الجامعو  ،وجوده  حال  في  المجلس  سر  بأمانة  المساعد   الجامعة  أمين  يقوم -ب 

 .هذه المهمة يتولى أمين الجامعة

 -13 المادة

: من  كل  وعضوية  رئيسا    اإلدارية  والشؤون  الطالب   لشؤون  الجامعة   رئيس  نائب   من  الطالب   شؤون  مجلس  يتألف -أ

 كلية   عميد   نائب   وجود   عدم   حال  وفي  اإلدارية،  والشؤون  الطالب   لشؤون  العليا  والمعاهد   الكليات   عمداء  نواب 

 . الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء  أحد  أو نفسه الكلية عميد   يفوض  اإلدارية للشؤون

وفي حال عدم وجود منصب أمين الجامعة المساعد   ،وجوده  حال  فيالمجلس    سر  بأمانة  المساعد   الجامعة  أمين  يقوم -ب 

 .يتولى أمين الجامعة هذه المهمة

   – 14 المادة

 :  من كل وعضوية رئيسا   العلمية للشؤون  الجامعة رئيس نائب  من المتوسطة المعاهد  مجلس يتألف -أ

 . المتوسطة المعاهد  مدراء -1

 . الفرع مدير يرشحه الفروع في المتوسطة المعاهد  مدراء عن ممثل -2

 .وجوده حال في المجلس سر بأمانة المساعد  الجامعة أمين يقوم -ب 

 -15 المادة

  عمداء   نواب :  من   كل  وعضوية  رئيسا    المفتوح  التعليم   لشؤون  الجامعة   رئيس  نائب   من  المفتوح   التعليم  مجلس  يتألف -أ

 . العلمية للشؤون المعنية الكليات 

 . وجوده  حال في المجلس، سر بأمانة المساعد  الجامعة أمين يقوم -ب 

 -16 المادة

 :نواب  أربعة الحاجة وحسب  الجامعة لرئيس يكون أن يمكن -أ

 الجامعة   شؤون  إدارة  في  الجامعة  رئيس  يعاون  اإلدارية  والشؤون  الطالب   لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب   -1

 .الطالب  وشؤون والمالية اإلدارية

 . والتعليمية العلمية الجامعة شؤون إدارة في الجامعة رئيس يعاون العلمية للشؤون الجامعة رئيس نائب  -2

 شؤون  إدارة  في  الجامعة  رئيس  يعاون  العليا  والدراسات   العلمي  البحث   لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب   -3

 .العليا والدراسات  العلمي البحث 

  شؤون  إدارة   في  الجامعة  رئيس  يعاون  االفتراضي  والتعليم  المفتوح  التعليم  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب   -4

 . واالفتراضي  المفتوح التعليم

  المطلوبة   المهمات   العلمية   للشؤون  الجامعة   رئيس  بنائب   تناط  أن  على  الجامعة  لرئيس  نائبين  على   االقتصار   ويجوز

 الطالب   لشؤون  الجامعة  رئيس  بنائب   وتناط  العليا،  والدراسات   العلمي  البحث   لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب   من

 هذه   وفي.  واالفتراضي  المفتوح  التعليم  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب   من  المطلوبة  المهمات   اإلدارية  والشؤون

 .العليا والدراسات  العلمي البحث  مجلس اختصاصات  العلمية  الشؤون مجلس يتولى الحالة
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  على   بناء    العالي  التعليم  مجلس   رئيس  من  بقرار  التدريسية  الهيئة  أعضاء  بين  من  الجامعة  رئيس  نائب   يعين -ب 

 . واحدة لمرة للتجديد  قابلة سنتين، ولمدة الجامعة رئيس من اقتراح

 . اآلخرين نوابه أحد  إلى نوابه من الغائب  باختصاص   الجامعة رئيس يعهد  -ج

 . عنه عوضا   للرئيس نائب  بتعيين أو باالستقالة الجامعة رئيس نائب  تكليف ينتهي -د 

 . التدريسية الهيئة في  عضوا   تلقائيا   يعود  اإلداري منصبه من استقال أو الرئيس نائب  تكليف انتهى إذا -ه

 -17 المادة

 .الجامعة رئيس اقتراح على  بناء   ،العالي التعليم مجلس رئيس من بقرار  يعين أمين للجامعة يكون .أ

 فيها  القانونية  وترفيعاته  األصلية  بوظيفته  يحتفظ  الفنية  أو  التدريسية  الهيئة  أعضاء  بين  من  الجامعة  أمين  كان  إذا .ب 

   .األصلية وظيفته من يتقاضاها التي وتعويضاته  راتبه إلى إضافة ،القانون هذا في المحددة التعويضات  ويتقاضى

 عن   مسؤوال    ويكون  ،ونوابه  الجامعة  رئيس   بإشراف  الجامعة  في   والمالية  اإلدارية  األعمال   الجامعة   أمين  يدير .ج

 . صالحياته حدود  في القوانين تنفيذ 

 . الجامعة رئيس من بقرار يعين أكثر أو مساعد  أمين الجامعة أمين يساعد  . د 

 . عنه عوضا   للجامعة أمينا   بتعيين  أو باالستقالة الجامعة أمين تكليف ينتهي .ه

 .التعليمية الهيئة في عضوا    تلقائيا   يعود  اإلداري منصبه من استقال أو الجامعة أمين تكليف انتهى إذا .و

 -18 المادة

 من   مقترح  على  بناء    للتجديد   قابلة  سنتين  مدة  العالي  التعليم  مجلس  رئيس  من  بقرار  المعهد   مدير  أو  الكلية  عميد   يعين -أ

 . الجامعة في التدريسية الهيئة أعضاء بين من الجامعة، رئيس

  أو  العميد   اختصاصات   بممارسة  المدير  أو  العميد   نائبي  أحد   الجامعة  رئيس  يكلف  المدير  أو  العميد   وظيفة  شغور  عند  -ب 

 يراه  من  الجامعة  رئيس  يكلف  المدير  أو  للعميد   نواب   وجود   عدم حال  وفي  بديل  مدير  أو  عميد   تعيين  يتم  ريثما  المدير،

 . التدريسية الهيئة  أعضاء بين من مناسبا  

  انتهى   وإذا  منهما  أي  عن  بديل  بتعيين   أو  باالستقالة  اإلداري  المنصب   في  نائبهما  أو  المدير  أو  العميد   تكليف  ينتهي -ج

 . األكاديمية رتبته مهام في يستمر منهما أي تكليف

  والمالية   واإلدارية  والبحثية  والتعليمية  العلمية(  المعهد   أو)  الكلية  شؤون   إدارة(  المعهد   أو)  الكلية  عميد   يتولى  -19  المادة

  ومجلس   الجامعية  والمجالس  العالي  التعليم  مجلس  وقرارات   الجامعية  واألنظمة  القوانين  تنفيذ   عن  مسؤول  وهو

  التعليم   شؤون  عن  تقريرا    دراسي  عام  كل  نهاية  في  الجامعة  رئيس  إلى  العميد   ويقدم  ،(المعهد   أو)  الكلية

 (.المعهد  أو) الكلية في النشاط نواحي وسائر العلمية والبحوث 

   -20 المادة

 في  العميد   يعاونان  العلمية،  للشؤون  والثاني  اإلدارية،  والشؤون  الطالب   لشؤون  أحدهما  نائبان  كلية  عميد   لكل  يكون -أ

 . غيابه  أثناء محله  يحل الذي النائب  تحديد  له كما صالحياته ببعض  منهما أيا   يفوض   أن وللعميد . أعماله

 الجامعة  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  بين  من  للتجديد   قابلة  سنة  لمدة  الجامعة  رئيس  من  بقرار  الكلية  عميد   نائب   يعين -ب 

 .الكلية عميد  من باقتراح

 -21 المادة

 : من كل وعضوية رئيسا   العميد  من الكلية مجلس يتألف -أ

 . الكلية عميد   نائبي -1

 . الكلية في األقسام رؤساء -2

 . أقسامهم اختصاصات  في الداخلة المسائل في المجلس نظر عند   ،األخرى الكليات  في األقسام رؤساء -3
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 .المجلس سر بأمانة الكلية  في الدائرة رئيس يقوم -ب 

  الهيئة   أعضاء  من  المجلس  أعضاء  عدد   إكمال  يتم  فإنه  ،الكلية  في  أقسام  وجود   عدم  أو  وأحد   قسم  وجود   حال  في -ج

  العام   بداية   مع   سنويا    العميد   قبل  من  اختيارهم  ويتم  ،أعضاء  ثالثة  عن  المجلس  أعضاء  عدد   يقل  ال   بحيث   التعليمية 

 . الدراسي

 . الدراسي العام بداية في سنويا   العميد  من الكلية مجلس تشكيل قرار يصدر -د 

 -22 المادة

 : من وتتألف للقسم العامة الهيئة تسمى  عامة هيئة الكلية في قسم لكل يكون -أ

 . القسم في التدريسية الهيئة أعضاء -1

 فيختار  وإال  فيه،  التدريسية  الهيئة  أعضاء  عدد   ثلث   على  عددهم  يزيد   أال  على  القسم،  في  الفنية  الهيئة  أعضاء -2

  في   دوريا    الفنية  الهيئة  أعضاء  بين  من  التدريسية  الهيئة  أعضاء  ثلث   يعادل  ما  القسم  رئيس  رأي  أخذ   بعد   العميد 

 .الدراسي العام بدء

  يختاره   الهيئة   هذه  بشؤون  تتصل   التي  القضايا  مناقشة  في   يشترك  القسم  في  المخبرية   الهيئة   أعضاء  عن  ممثل -3

 . القسم رئيس

 . القسم رئيس للقسم العامة الهيئة يرأس -ب 

 الشهر  في  األول  االجتماع  يكون  دراسي،  عام  كل   في  مرات   ثالث   القسم  رئيس  من  بدعوة  للقسم  العامة  الهيئة  تجتمع -ج

  يلي   الذي  األسبوع  في  والثالث   الثاني،   الفصل  بدء  يسبق  الذي  األسبوع  في   والثاني  الدراسي،  العام  بدء  يسبق  الذي

 ثلث   من  طلب   على  بناء    طارئة  حاالت   في  للقسم  العامة  الهيئة  تجتمع   كما.  الدراسي  العام  آخر  الكلية  في  الدراسة  توقف

 .األقل على أعضائها

 .الدراسي العام بدء مع القسم رئيس اقتراح على  بناء   الكلية عميد  قبل من للقسم العامة الهيئة تشكيل قرار يصدر -د 

 -23 المادة

 : بعضويته  ويضم القسم رئيس  ويرأسه القسم مجلس يسمى  مجلس قسم لكل يكون -أ

 . القسم في وجودها حال في الشعب  رؤساء -1

  عام   كل  بدء  في  دوريا    العميد   يسميهم  القسم  في  والمدرسين  المساعدين   واألساتذة  األساتذة  من   كل   من  ثالثة -2

 المساعدين،   األساتذة  من  عنهم  بدال    يسمى  األساتذة  توفر  عدم  حال  وفي.  الوظيفة  في  القدم  أساس  على  دراسي

  العدد  يتوفر  لم  وإذا.  المدرسين  من  عنهم  بدال    يسمى  المساعدين  األساتذة  من  الكافي  العدد   توفر  عدم  حال  وفي

 . الفنية الهيئة أعضاء من عنهم بدال   يسمى المدرسين ومن  المساعدين واألساتذة  األساتذة من الكافي

 . دراسي عام كل بدء في الوظيفة في القدم أساس على  دوريا   العميد  يسميه  الفنية الهيئة أعضاء أحد  -3

 . الدراسي العام بدء مع  القسم رئيس اقتراح على بناء   الكلية عميد  قبل من القسم مجلس تشكيل قرار يصدر -ب 

 -24 المادة

  والمحاضرات  الدروس  انتظام  حسن   وعن  ومجلسه،  بالقسم  المتعلقة  القرارات   تنفيذ   عن  مسؤول  القسم  رئيس -أ

  بمستوى   باستمرار  للنهوض   يلزم  ما  يعمل  أن  وعليه  المهنة  وممارسة  العلمي  والبحث   التدريسية  واألعمال  والتمرينات 

  والهيئة   الكلية  عمادة  إلى   يقدم  أن  القسم  رئيس  وعلى .  القسم  تخصص   مجال   في  العلمية  والبحوث   الدراسية  المناهج

 . فيه المختلفة الهيئات  وأعضاء العلمية القسم فعاليات  عن  سنويا   تقريرا   للقسم العامة

  -ب 
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 أو  القسم   في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  بين  من  للتجديد،  قابلة  سنة   لمدة  الجامعة  رئيس  من  بقرار  القسم  رئيس  يعين  -1

 .الكلية عميد  من باقتراح الكلية

 إلى  القسم  مجلس  ودعوة  القسم  أمور  تسيير  مؤقتة  بصورة  القسم  مجلس  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  أقدم  يتولى -2

 . القسم رئيس غياب  حال في وذلك المستعجلة، الصفة ذات  القضايا في للبت  االجتماع

  ريثما   الكلية  عميد   من  باقتراح  الجامعة  رئيس  يكلفه  من  القسم  رئاسة  يتولى  القسم  رئاسة  وظيفة  شغور  حال  في -3

 . بديل قسم رئيس تعيين يتم

 السادس  الفصل

 االجتماعات  ونظام المجالس اختصاصات
 البحث   شؤون  مجلس–  العلمية  الشؤون  مجلس–  الجامعة  مجلس)   المجالس  وصالحياته  اختصاصات   إن  -25  المادة

 مجلس–  المفتوح  التعليم  مجلس–  المتوسطة  المعاهد   مجلس–  الطالب   شؤون  مجلس–  العليا  والدراسات   العلمي

  قانون   في   إليها  التطرق   تم(  القسم  مجلس–  الكلية   في  للقسم  العامة  الهيئة– الكلية  في الطالب   شؤون  لجنة–  الكلية

 .التنفيذية والئحته م2019 لعام/ 27/  رقم الجامعات  تنظيم

  أربع   يتجاوز  ال  كلياتها  عدد   كان  إذا  العامة  وهيئاتها  األخرى  مجالسها  اختصاصات   الجامعة  مجلس  يتولى  -26  المادة

 .كليات 

 -27 المادة

 حالة  في   عنه  ينوب   من  أو  المجلس  ذلك  رئيس  النظام  هذا  في  الواردة  المجالس  من  مجلس   كل   اجتماع  إلى  يدعو  .أ

 . غيابه

 .لالجتماع مجالسها من  أي دعوة الجامعة لرئيس .ب 

 المجلس   دعوة   الحالة  هذه  في  المجلس  رئيس  وعلى   لالجتماع،  طلب   تقديم  األقل  على  مجلس  أي   أعضاء  لنصف .ج

 . األكثر على أسبوعين خالل لالجتماع

 من   بعضا    عنه  المنبثقة  اللجان  إلى  أو  رئيسه  إلى  يفوض   أن  النظام  هذا  بموجب   المشكلة  المجالس  من  لكل . د 

 . المالية األمور في المجلس صالحيات  ذلك في بما يمارسها التي الصالحيات 

 -28 المادة

  أعضائه  لعدد  المطلقة األكثرية بحضور النظام هذا  في الواردة المجالس من مجلس كل لجلسة القانوني النصاب  يتألف -أ

(50 +1 .) 

  , (1+  50)   المجلس  ألعضاء  المطلقة  األكثرية  بأصوات   النظام  في  الواردة  المجالس  من  مجلس  لكل  القرارات   تصدر  -ب 

 . المرجح هو  الجلسة رئيس صوت  يكون  األصوات  تساوت  وإذا

 -29 المادة

  التدريسية   الهيئة  أعضاء  من  غيرهم  ومن  أعضائها  بين  من  الداخلي  النظام  في  عليها  المنصوص   المجالس  تؤلف -أ

 . اختصاصها في تدخل التي الموضوعات  لدراسة مؤقتة أو دائمة  نوعية لجانا   والمتخصصين

 جلسات   لحضور  الخبرة  ذوي  من  األكثر  على  اثنين  دعوة  واألقسام   والكليات   الجامعات   في   المجالس  لرؤساء  يجوز -ب 

 . التصويت  حق لهم يكون  أن دون المجالس هذه

 السابع  الفصل

 الخاصـة  اللجان وعمل تشكيل
 : اآلتي وفق معينة مسألة لدراسة خاصة لجانا  الحال، اقتضى إن الجامعة مجلس يشكل -30 المادة

  كل   وعضوي  رئيس  بتعيين  الجامعة  رئيس  ويقوم  رئيسها،  بينهم  من  أعضاء  ثالثة  من  خاصة  لجنة  كل  تتكون .أ

 .خارجها أو المجلس اجتماعات  إحدى في ذلك تم سواء دراستها، إليها الموكول المسألة تحديد  مع خاصة لجنة
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 محاضر   بتحرير  األخير  هذا  ويقوم.  لها  كمقرر  اللجنة  عضوي  أحد   اختيار  خاصة  لجنة  كل  رئيس  يتولى .ب 

 .المجلس رئاسة إلى تبلغ التي اجتماعاتها

 األعضاء   وأسماء  االجتماع  تاريخ  الخصوص   على  تتضمن  خاصة  محاضر  في  الخاصة  اللجان  اجتماعات   تدون .ج

 .توصيات  من فيه اتخذت  وما واقتراحات   مناقشات  من فيه تم وما أعماله لجدول الرئيسية والنقاط فيه، الحاضرين

. إليها  الموكولة  المسألة  دراسة  من  تنتهي  أن  إلى   األقل  على   األسبوع  في  مرتين  اجتماعاتها  الخاصة  اللجنة  تعقد  . د 

 إلى  المسألة  هذه  حول  النهائي  تقريرها  لتقديم  تكليفها،  تاريخ  من  ابتداء    األكثر  على  واحد   شهر  أجل  لها  ويحدد 

 . المجلس رئاسة

 . آنفا   إليه المشار النهائي التقرير وعلى اجتماعاتها محاضر على  الخاصة اللجنة رئيس يوقع .ه

 تقريرها   وتقديم  إليها،  الموكولة  المسألة  دراسة  من  انتهائها  بمجرد   تلقائية  بصفة  الخاصة   اللجان  عمل  ينتهي .و

 . المجلس رئاسة إلى النهائي

 أو   نائبيه  من  أحدا    أو  الخاصة  اللجان  أعمال  لحضور  أكثر  أو  خبيرا    استشارية،  بصفة  ينتدب،  أن  للرئيس  يجوز .ز

 . الجامعة أمين

 الثامن  الفصل

 الجامعة  في العلميون العاملون 
 : هم  الجامعات  في العلميون العاملون -31 المادة

 .التدريسية الهيئة أعضاء .أ

 . واألجانب  العرب  التعليمية الهيئة أعضاء .ب 

 . والمحاضرون  المتعاقدون .ج

 . الفنية الهيئة أعضاء . د 

 . المعيدون .ه

 : هم الجامعات  في التدريسية الهيئة أعضاء -32 المادة

 . األساتذة -أ

 . المساعدون األساتذة -ب 

 . المدرسون -ج

 التاسع  الفصل

 الجامعة  اإلدارية في هيكلية ال
  ( وتعمل شعب -دوائر-مديريات –مجالس  –مهام علمية إدارية  )  :من  للجامعة  اإلداري  التنظيمي  الهيكل  يتكون  -33  المادة

 : اآلتي والتفصيل النحو وفق  الجامعة وأمين ومعاونيه رئيس الجامعة  إشراف تحت 

 : يلي  ما مباشرة  ويتبعه رئيس الجامعة :أوالا 

 .مدير الفرع -1

 .اإلدارية للشؤون  الجامعة رئيس نائب  -2

 .والبحث العلمي العلمية للشؤون  الجامعة رئيس نائب  -3

 . أمين الجامعة -4

 .عمداء الكليات ومدراء المعاهد  -5

 .المراكز الملحقة بالجامعةمدراء  -6

 .الجامعة رئيس مكتب  مدير -7

 . الداخلية الرقابة مديرية  -8

 .العامة والعالقات   اإلعالمدائرة  -9
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 (. Webالموقع اإللكتروني )  يةمدير -10

ا   : اآلتية واألقسام المركزية المديريات  له وتتبع الطالب  وشؤون  اإلدارية للشؤوننائب رئيس الجامعة  :ثانيا

 الشؤون اإلدارية مديرية  -1

 : دائرة شؤون العاملين العلميين والهيئة المخبرية وتضم .أ

 . والفنية والمخبرية شعبة شؤون الهيئة التدريسية  .1

 . والمتعاقدين خارج مالك شعبة شؤون المحاضرين .2

 :دائرة شؤون العاملين وتضم  .ب 

 . شعبة شؤون العاملين اإلداريين والفنيين .1

 .واألرشيف دائرة األضابير والحفظ .ج

 األتمتة  شعبة .1

 مديرية شؤون الطالب المركزية:  -2

 . اإلحصاءدائرة التوثيق و .أ

 . جيني والخر دائرة شؤون الطالب  .ب 

 المكتب االجتماعي.   -1

 مديرية الشؤون الهندسية:  -3

 . دائرة الصيانة .أ

 شعبة المعلوماتية  -1

  .والمرأب  دائرة النقل .ب 

 مديرية الشؤون المالية:  -4

 .دائرة اإليرادات والصندوق المركزي .أ

 .دائرة الرواتب  .ب 

 .دائرة التدقيق والشطب  .ج

 .دائرة العقود والسلف . د 

 الديوان العام: مديرية -5

 الصادر والوارد.  سجالت  دائرة .أ

 العامة والنسخ.  المراسالت  ةدائر .ب 

 : مديرية التدريب والتأهيل  -6

 . دائرة التدريب والتنمية .أ

 مديرية اللوازم:  -7

 . دائرة المستودعات  .أ

 . دائرة المتابعة والتسليم .ب 

 .مديرية السكن الجامعي -8

 . مديرية الحرس الجامعي -9

الطلبة   -10 إدارية طالبية:  اتحاد  وحدة  معهد  أو  كلية  لكل  الطلبة  تتبع  يكون  تتبع التحاد  اإلدارية  الوحدات  وهذه   ,

 .التحاد الطلبة المكتب اإلداري

ا     اآلتية: واألقسام المركزية المديريات  له وتتبع العلمي والبحث  العلمية للشؤوننائب رئيس الجامعة  -ثالثا

 : الجامعية المطبوعات والكتب المكتبات ومديرية  -1

 . دائرة التخزين .أ

 . دائرة التسويق .ب 

 المكتبات دائرة  .ج

 . مجلة البحوث العلمية -2



 

11 

 

 .مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي -3

 . مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي -4

ا   اآلتية:  الدائرة له  وتتبع  الجامعة أمين -رابعا

 . دائرة الشؤون القانونية -1 

 : وتتبع لها الدوائر اآلتية مديرية الرقابة الداخلية -خامسا  

 . التحقيقدائرة  .1

 .وأمانة التقارير  دائرة المتابعة .2

 دائرة الرقابة. .3

 اآلتية:  والمكاتب  مدير الفرع وتتبع له الدوائر -سادسا  

 مدير مكتب مدير الفرع. .1

 الرقابة الداخلية.دائرة  .2

المالية.   .3 الشؤون  لها:  يتبدائرة  والتدقيق-اإليرادات والصندوق  شعبة  ع  والسلف  العقود  المكتب   رئيس  -شعبة 

 . ين الصندوقمأ-المالي

 . انات واالمتح دائرة شؤون الطالب  .4

اإلدارية .5 الشؤون  له  .والقانونية  دائرة  اإلداريينيتبع  العاملين  العاملين    -ا: شعبة شؤون  -التعليميينشعبة شؤون 

 .شعبة األضابير والحفظ واألرشفة

 مكتب العالقات العامة والموارد البشرية. .6

 . والفني اسات الهندسية والدعم التقنيدرلشعبة ا -الدائرة الهندسية والصيانة. يتبع لها: شعبة المرآب والنقل  .7

 أمين المستودع المركزي.-المستودعات والمخازن دائرة اللوازم والمستودعات، يتبع له: شعبة  .8

 . والنسخ والتصوير المراسالت شعبة  -الوارد(-. يتبع لها: شعبة السجالت)الصادرالعام دائرة الديوان .9

 األمن والسالمة والحرس. دائرة .10

 دائرة المعلوماتية. .11

 دائرة المكتبات. .12

تحدد  أقسام، ورؤساء دير طبي  مو ير إداري يعاونه مد و  مدير عام تنفيذييدير المستشفى  الجامعي،ستشفى إدلب م -ا  بعسا

الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي لمستشفى  وفق ماهو وارد في لية المتبعة يكوالهوصالحياته مهام كال  منهم 

 . إدلب الجامعي

 

 -34 مادةال

الجامعة    ويصدر  ومكاتب(-  وشعب –  ودوائر–  )أقسام  من  مركزية  مديرية  كل  تتألف  -  أ   بالتقسيمات   قرارات رئيس 

 أو  جديدة  مديريات   إحداث لرئيس الجامعة    ويحق  ،ويصادق عليها من رئيس مجلس التعليم العالي  ،للجامعة  التنظيمية

 المصلحة   يحقق  ما  وفق  ،عليها  بعد مصادقة رئيس مجلس التعليم العالي  منه  بقرار  ومكاتب   شعب   أو  دوائر  أو  أقسام

 العامة.

 : اآلتية  بالمهام اختصاصه، حسب  كل بالجامعة، والتقنيون اإلداريون الموظفون يقوم -35 المادة

 . والعملية العلمية قدراتها تنمية على والحرص  بالجامعة التربوية اإلدارة تفعيل في المساهمة – 1

 . بالجامعة الحياة ونمط االستقبال جودة في المساهمة – 2

 بهذه  المتعلقة  المعلومات   بجميع  تزويدهمو  ،جامعية  سنة  كل  بداية  عند   الجامعة  في  الطلبة  بتسجيل  القيام  –  3

 .العملية

 .المجتمع فعاليات  وبجميع الجامعة مرافق مستعملي بمختلف واالتصال التواصل – 4
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 لها   يخضع  التي  االمتحانات   وبرمجة   تنظيم  في  التعليمية  الهيئة   وألعضاء  الباحثين   لألساتذة  مساعدتهم   تقديم   –  5

 .إجرائها فترات  خالل الحراسة في والمشاركة  الجامعية بالمؤسسات  الطلبة

 . بالجامعة المعرفة ونشر والعلمي  الثقافي التنشيط في المساهمة – 6

 . بها  واالجتماعية الصحية والحماية السالمة على الحفاظ – 7

 .فيها اإلداري األداء مستوى ورفع الجامعة في العمل طرق لتحسين مفيدة يرونها  التي االقتراحات  تقديم  – 8

 .حقوقها من حق أي في التفريط وعدم  وأموالها  وممتلكاتها الجامعة  مصالح على  المحافظة – 9

 العاشر  الفصل

 الطلبة 
 -36 المادة

 إحدى  على  للحصول  مؤسساتها  إحدى  في  قانونية  بكيفية  مسجل  شخص   كل  بالجامعة  طالبة  أو   طالبا    يعتبر .أ

 والئحته   م2019  لعام/  27/  رقم   الجامعات   تنظيم  لقانون  وفقا    الجامعة  تمنحها  التي  الشهادات   أو  العلمية  الدرجات 

 .النافذة والقرارات  التنفيذية

 بالواجبات   يقومون  الذين  والطالبات   الطلبة  جميع  النافذة  والقرارات   القوانين  وفق  الجامعة   خدمات   من  يستفيد  .ب 

 . بهم المنوطة واألعمال

 .الطالب  شؤون مجلس قبل من والرياضية  واالجتماعية الثقافية الطالب  نشاطات  تنظم .ج

 المنصوص   التأديبية  للعقوبات   مرتكبيه  يعرض   به  إخالل  وكل  ،الداخلي  النظام  ألحكام  والطالبات   الطلبة  يخضع . د 

 .نافذةال األنظمة في عليها

 

 عشر  الحادي الفصل

 العلمية  الدرجات
 -37 المادة

  الداخلية   واللوائح  الجامعات   تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  في  الواردة  لألحكام  وفقا    العلمية  الدرجات   الجامعة  تمنح .أ

 .للكليات 

 الجامعات   تمنحها  التي  العلمية  الدرجات   لنيل  العامة  القواعد   الجامعات   تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  تحدد  .ب 

 . منها كل وشروط

 في  الخطط  هذه  تفصيالت   وتنظم  الدراسة  لخطط  العامة  القواعد   الجامعات   تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  تحدد  .ج

 . للكليات  الداخلية اللوائح

 

 

 عشر  الثاني الفصل

 الجامعة في المالية األمور
 -38 المادة

 خاص   نص   فيه  يرد   لم  ما  كل  في  النافذة  المالية  واللوائح  القوانين  أحكام  عليها  تطبق  بها  خاصة  ميزانية  للجامعة .أ

 . التنفيذية والئحته  م2019  لعام/ 27/ رقم الجامعات  تنظيم قانون في

 في  أو  الميزانية  في  المرصدة  االعتمادات   من  يراه  ما  يوزع  أن  وله  ،الصرف  وآمر  النفقة  عاقد   هو  الجامعة  رئيس .ب 

 .النافذة واألحكام  القوانين وفق يشاء من إلى المالية  صالحياته ببعض  يفوض  أن له كما المستقلة، الحسابات 
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  المختص   الصرف  آمر  قبل  من   إال  تحريكها  يجوز   وال  ،العامة   الموازنة  في  لها  المخصصة  الجامعة  أموال  تودع .ج

 .النافذة المالية  األنظمة وفق يفوضه من أو

 -: من الجامعة موارد  تتكون . د 

 . الجامعية الرسوم.     1

 .للجامعة الذاتية الموارد .     2

 . المنقولة وغير المنقولة أموالها ريع.     3

 . األخرى الرسمية وغير الرسمية والمنح  والتبرعات  واإلعانات  الهبات .     4

 عشر  الثالث  الفصل

 متنوعة  أحكام
  الهيئة   أعضاء  خدمة  وإنهاء  وتأديب   استقالة  وقبول  ونقل  وتثبيت   وترقية  تعيين  وإجراءات   شروط  تحدد   -39  المادة

  وتعيين   الجامعة  في  العاملين  وجميع  والمستخدمين  والموظفين   والمعيدين  والمتعاقدين  والمعارين  ،التعليمية

 الجامعات   تنظيم  قانون  بموجب   الجامعي  بعملهم  المتصلة  الشؤون  وسائر  ،والمالية  الوظيفية  وواجباتهم  حقوقهم

 .النافذة والقرارات  الموحد   العاملين ونظام التنفيذية والئحته  م2019  لعام/ 27/ رقم

 خالف   على  القرار   في  نص   إذا  إال  اجتماعاته،  النتهاء  التالي  اليوم  تاريخ  من  بدءا    نافذة  المجلس  قرارات  تعد   -40  المادة

  الكليات  إلى  المجلس  قرارات   بتبليغ  الجامعة  أمين  ويقوم  خاص،  صك  إصدار  إلى  يحتاج  تنفيذه  كان  أو  ذلك،

 . صدورها تاريخ  من أيام سبعة  خالل  المعنية والمعاهد 

 .المجلس قرارات  يخصه فيما  كل المختصة والجهات  والمعاهد  الكليات  وعمداء الجامعة رئيس ينفذ  -41 المادة

 . النافذة واألنظمة القوانين النظام هذا في نص  بشأنه يرد  لم ما كل في الجامعة تطبق -42 المادة

  تعذر   وإذا.  أعضائه  ثلثي  بأغلبية  اجتماعاته  إحدى  في  ويقره  للجامعة  الداخلي  النظام  الجامعة  مجلس  يعد   -43  المادة

 ويتم  للمجلس  ثانية  جلسة  في  عرضه  حين  إلى  الداخلي  بالنظام  مؤقتا    العمل  يتم  الثلثين   أغلبية  على  الحصول

 هذه   في  المطلقة  األغلبية  على  الحصول  تعذر  وإذا  ،(1+  50)  المجلس  ألعضاء  المطلقة  باألغلبية  حينئذ   إقراره

 . الحاضرين المجلس ألعضاء  النسبية باألغلبية إقراره ويتم استثنائية جلسة  في عرضه  يتم الجلسة

 . عليه للمصادقة العالي التعليم مجلس على المجلس قبل من المقر الداخلي النظام يعرض  -44 مادةال

  وتخضع   المجلس  أعضاء  ثلثي  أو  الجامعة  رئيس  من  بمبادرة  تتميمه  أو  الداخلي  النظام  هذا  تعديل  يمكن  -45  المادة

 . النظام هذا من /44و  43/  المادتين في إليها المشار اإلجراءات  لنفس  التتميمات  أو التعديالت 

 العالي. التعليم مجلس قبل من والمصادقة عليه الجامعة مجلس موافقة بعد  التنفيذ  حيز الداخلي النظام يدخل -46 المادة

 

 

 م 1/9/2020 ـل الموافقـ ه1442 محرم/13 في إدلب 

  ئيسر                                                                                                                         

 إدلب  جامعة

الدكتور                                                                                                                       

 حجر  أبو أحمد


