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دمشق - وزارة التعليم العالي الخميس 11 تشرين األول 2018

حمص - جامعة البعث
 الخميس 18 تشرين األول 2018

الالذقية - جامعة تشرين
 الخميس 25 تشرين األول 2018

حلب - جامعة حلب الخميس
 1 تشرين الثاني 2018



أهداف الورشة:

يحظى موضوع ترتيب اجلامعات على مواقع التصنيف العاملي باهتمام خاص 

يُعتبر معياراً  حيث  واإلعالم.  واجملتمع،  العالم،  العالي في  التعليم  إداريي  من 

وحافزاً تنافسياً للجامعات والهيئات واملراكز البحثية لتحسني أدائها.

تهدف الورشة إلى تعريف املهتمني واملعنيني في اجلامعات السورية احلكومية 

واخلاصة واملراكز والهيئات البحثية السورية باملعايير التي يتم على أساسها 

تصنيف اجلامعات واملراكز البحثية.



التوقيت

9.00- 9.30تسجيل أسماء السادة احلضور

حفل االفتتاح
- االفتتاح بالنشيد العربي السوري.

- كلمة راعي الورشة.
10.00 -9.30

برنامج العمل

التوقيتالصفةعنوان احملاضرةاسم احملاضر

السيَّدة الدكتورة 
سحر الفاهوم

“استراتيجية وزارة التعليم العالي 
لتحسني موقع اجلامعات السورية في 

التصنيفات العاملية”

معاون وزير التعليم العالي 
لشؤون البحث العلمي

10.20-10.00

السيَّد الدكتور 
حسام عبد الرحمن

“رؤية وزارة التعليم العالي لرفع 
التصنيف العاملي للجامعات السورية 

/ الويب ماتريكس منوذجاً /”

مدير التقومي واالعتماد
في وزارة التعليم العالي

10.40-10.20

السيَّدة الدكتورة 
ميسون دشاش

“التطبيق العملي لرفع الترتيب 
العاملي للجامعات السورية )رؤية 

مركز القياس والتقومي(”

مديرة مركز القياس والتقومي
في التعليم العالي

11.00-10.40

السيَّد الدكتور 
شادي العظمة

“التصنيف ودراسة حاالت خاصة 
للجامعات السورية بالتركيز على 

البحث العلمي”

مدير البحث العلمي
في وزارة التعليم العالي

11.20-11.00

11.20-12.00جلسة حوار ونقاش

12.00- 12.30استراحة

12.30-13.20عرض لتجارب وخبرات عملية

13.20-14.00جلسة حوار ونقاش

14.00- 14.30جلسة التوصيات واالختتام



اجلامعات املشاركة في ورشة مدينة دمشق
اخلميس 11 تشرين األول 2018

جامعة دمشق وفروعها

اجلامعة االفتراضية السورية

جامعة القلمون اخلاصة

جامعة االحتاد اخلاصة

اجلامعة العربية الدولية اخلاصة

اجلامعة السورية اخلاصة

اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا

جامعة اجلزيرة اخلاصة

جامعة اليرموك اخلاصة

جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية

جامعة الرشيد الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا

جامعة قاسيون اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا

جامعة الشام اخلاصة

األكادميية العربية لألعمال االلكترونية

جامعة انطاكية السوريةاخلاصة

املعاهد العليا

املعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية 

املعهد العالي إلدارة األعمال

املعهد الوطني لإلدارة العامة

املعهد العالي إلدارة املياه

املعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

املراكز البحثية

مركز البحوث العلمية

هيئة الطاقة الذرية

الهيئة العامة لالستشعار عن بعد

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

الهيئة العليا للبحث العلمي

الهيئة العامة للتقانة احليوية

اجلامعات املشاركة في ورشة مدينة حمص
اخلميس 18 تشرين األول 2018

جامعة البعث

جامعة حماه

جامعة الوادي الدولية اخلاصة

جامعة احلواش اخلاصة

اجلامعة العربية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا

اجلامعة الوطنية اخلاصة

اجلامعات املشاركة في ورشة مدينة الالذقية
اخلميس 25 تشرين األول 2018

جامعة تشرين

جامعة طرطوس

جامعة األندلس اخلاصة للعلوم الطبية

األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري - فرع الالذقية

جامعة الشام اخلاصة - فرع الالذقية

جامعة املنارة اخلاصة

اجلامعات املشاركة في ورشة مدينة حلب
اخلميس 1 تشرين الثاني 2018

جامعة حلب

جامعة الفرات

جامعة قرطبة اخلاصة

جامعة االحتاد اخلاصة - فرع حلب

جامعة الشهباء اخلاصة

جامعة إيبال اخلاصة

للحصول على مزيد من المعلومات
مديرية البحث العلمي

وزارة التعليم العالي – المزة – دمشق
رقم الهاتــف: 2129887 11 00963
   رقم الفاكس: 2120351 11 00963

www.mohe.gov.sy


