المرسوم التشرٌعً رقم /

/

رئٌس الجمهورٌة

بناء على أحكام الدستور.
ٌرسم ما ٌلً:
المادةٌ -1قصد بالتعابٌر اآلتٌة فً معرض تطبٌق هذا المرسوم التشرٌعً ما هو مبٌن بجانب
كل منها:
الوزارة  :وزارة التعلٌم العالً.
الوزٌر  :وزٌر التعلٌم العالً.
المركز  :مركز القٌاس والتقوٌم فً التعلٌم العالً.
مجلس اإلدارة  :مجلس إدارة مركز القٌاس والتقوٌم فً التعلٌم العالً.
المدٌر العام  :مدٌر عام مركز القٌاس والتقوٌم فً التعلٌم العالً.
المؤسسات التعلٌمٌة  :مؤسسات التعلٌم العالً الحكومٌة والخاصة.
المااادة -2تحاادف فااً الجمهورٌااة العربٌااة السااورٌة هٌئااة عامااة علمٌااة باساام مركااز القٌاااس
والتقااوٌم فااً التعلااٌم العااالً وتتمتااب بالشخصااٌة ااعتبارٌااة وااسااتقيل المااالً
واإلداري مقرها مدٌنة دمشق وترتبط بالوزٌر.
المادة ٌ -3هدف المركز إلى:
 -1تطوٌر اختبارات القبول فً المؤسسات التعلٌمٌة ،واختبارات التعادل للشهادات
العلمٌة غٌر السورٌة.
 -2تطوٌر اختبارات اانتقاء للعاملٌن فً الجهات العامة.
 -3قٌاااس مخرجااات المؤسسااات التعلٌمٌااة السااورٌة ودراسااتها بهاادف تطااوٌر مااد
تحقٌقها ألهدافها وتلبٌتها لمتطلبات المستفٌدٌن.
 -4تزوٌااد الجهااات المعنٌااة بالدراسااات والمعطٌااات المتعلقااة بااالتعلٌم الع االً التااً
تسهم فً وضب ااستراتٌجٌات والخطط التنفٌذٌة وصناعة القرارات.
صفحة  1من 4

 -5تعماااٌم فقافاااة القٌااااس والتقاااوٌم واختباااارات الكفااااءة والقباااول علاااى الصاااعٌدٌن
األكااادٌمً والمجتمعااً ونشاار الممارسااات الجٌاادة ،وتعزٌااز فقااة الاارأي العااام
بالنشاطات المنفذة فً هذه المٌادٌن.
المادةٌ -4قوم المركز لتحقٌق أهدافه بالمهام اآلتٌة:
 -1تطااااوٌر وبناااااء اختبااااارات معٌارٌااااة وفااااً مقاااادمتها اختبااااارات القبااااول متعااااددة
التخصصات والمستوٌات ،وامتحان الكفاءة ،واامتحان التقوٌمً.
 -2إجراء البحوف والدراسات المتخصصة فً القٌاس والتقوٌم فً التعلٌم العالً.
 -3تقااادٌم الخااادمات البحفٌاااة وااستشاااارٌة والتدرٌبٌاااة للمعنٌاااٌن بموضاااو القٌااااس
والتقاااوٌم فاااً المؤسساااات التعلٌمٌاااة والجهاااات العاماااة والخاصاااة الطالباااة لهاااذه
الخدمات.
 -4بناااء قاعاادة بٌانااات شاااملة عالٌااة الموفوقٌااة خاصااة بالموضااوعات ذات العيقااة
بالقٌاس والتقوٌم فً منظومة التعلٌم العالً السورٌة تمفل مرجعٌاة وطنٌاة لجمٌاب
المعنٌٌن.
 -5إعااداد ونشاار األدلااة اإلرشااادٌة والممارسااات الجٌاادة فااً موضااوعات القٌاااس
والتقوٌم.
 -6إقاماااة عيقاااات التعااااون وتباااادل الخبااارات والتجاااارب ماااب المراكاااز والهٌئاااات
صة ذات الصلة على المستوٌات الوطنٌة والعربٌة والعالمٌة.
والمؤسسات المخت ّ
المادةٌ -5تولى إدارة المركز :
 -1مجلس إدارة .
 -2مدٌر عام.
المادة -6أٌ -تألف مجلس اإلدارة من :
 -1الوزٌر.
 -2المدٌر العام.
 -3معاون المدٌر العام.
 -4ممفل عان وزارة التربٌاة بمرتباة مادٌر علاى
األقل ٌسمٌه وزٌر التربٌة
 -5رؤساء األقسام فً المركز.
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المادة -7أٌ -عٌن المدٌر العام بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزٌر.
بٌ -حتفظ المدٌر العام إذا كان من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعات الخاضاعة
ألحكام قانون تنظٌم الجامعات رقم  /6/لعام  2006بوظٌفتاه األصالٌة وترفٌعاتاه
القانونٌة.
المادة -8مهام المدٌر العام وصيحٌاته:
أٌ -عااد الماادٌر العااام المرجااب الرساامً لجمٌااب العاااملٌن فٌااه ،وٌشاارف بصااورة
مباشاارة علااى سااٌر العماال وٌصاادر التعلٌمااات اإلدارٌااة واألواماار وٌتااابب تنفٌااذ
قرارات مجلس اإلدارة.
بٌ -وقااب علااى المعاااميت والمراس ايت الجارٌااة ،ولااه أن ٌفااوض معاونااه باابعض
صيحٌاته وبالتوقٌب على بعض المراسيت والمعاميت إا ما نصت األنظماة
المرعٌة على توقٌعه من قبل المدٌر العام بالذات.
جٌ -عقد النفقات وٌمارس صيحٌات آمار الصارف والتصافٌة وفاق أحكاام القاوانٌن
واألنظمة المالٌة النافذة للهٌئات العامة ذات الطابب اإلداري.
دٌ -عد مشرو موازنة المركز وٌعرضه على مجلاس اإلدارة خايل المهال والمادد
المحددة فً بيغات وزارة المالٌة.
ها ٌ -قادم إلاى مجلااس اإلدارة فاً نهاٌاة كاال سانة تقرٌارا عامااا عان الوضاب المااالً
واإلداري للمركز.
وٌ -ؤلف اللجان ااستشارٌة والفنٌة.
المادة ٌ -9عٌن معاون المدٌر العام بقرار من الوزٌر بناء على اقتراح المدٌر العام.
الماد ةٌ -11كون للمركز موازنة مساتقلة تصادر بقارار مان الاوزٌر بنااء علاى اقتاراح مجلاس
اإلدارة بالتنسٌق مب وزارة المالٌة ٌدخل فٌها كامل إٌراداتاه ونفقاتاه وٌراعاى فٌهاا
تحقٌااق التااوازن بااٌن اإلٌاارادات والنفقااات وتشااكل وحاادة حسااابٌة مسااتقلة وتاارتبط
بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافً.
المادة -11تتكون إٌرادات المركز من:
 -1اإلعانة المقررة فً الموازنة العامة للدولة.
 -2الوفر المدور من موازنة السنة المالٌة السابقة.
 -3اإلعانات والهبات والوصاٌا والهداٌا التً ٌقبلها المركز وفاق القاوانٌن واألنظماة
النافذة.
صفحة  3من 4

 -4المسااااعدات التاااً تقااادمها الجهاااات العاماااة والمنظماااات العربٌاااة والدولٌاااة وفاااق
القوانٌن واألنظمة النافذة.
 -5أجور الخدمات التً ٌقدمها المركز.
 -6أي موارد أخر تسمح بها القوانٌن واألنظمة النافذة.
المادةٌ -12صدر النظاام الماالً للمركاز بقارار مان الاوزٌر بنااء علاى اقتاراح مجلاس اإلدارة
بالتنسٌق مب وزارة المالٌة وٌتضمن هذا النظام بشكل خاص اآلتً:
 -1أجور الخدمات واألنشطة التً ٌقدمها أو ٌقوم المركز بها.
 -2أسس التعاقد مب بٌوت الخبرة.
المادة -13ا ٌخضب العاملون فً المركز للحدود القصو للتعوٌضات المنصوص علٌها فاً
القوانٌن واألنظمة النافذة.
المادة -14ماب مراعااة أحكاام الماواد  12/و  13و  /16مان هاذا المرساوم التشارٌعً ٌخضاب
العاملون فً المركز ألحكام القانون األساسً للعاملٌن فً الدولاة رقام  /50/لعاام
.2004
المادةٌ -15منح الخبراء المتعاقادون ماب المركاز مكافاتت تشاجٌعٌة تحادد أساس منحهاا بقارار
من رئٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزٌر وبالتنسٌق مب وزٌر المالٌة.
المادة -16للمركز التعاقد على بعض الوظائف حسب ما تقتضٌه ضرورة مصلحة العمل.
المادةٌ -17صدر الميك العددي للمركز بمرسوم ،وٌصدر النظام الداخلً للمركز بقرار مان
الوزٌر.
المادةٌ -18نشر هذا المرسوم التشرٌعً فً الجرٌدة الرسمٌة.
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