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التعليم تطور في ة

لرسالة والخطة ا

  .العالي تعليم

ال الحكومية عات

لوز التابعة العليا د

الس الخاصة معات

  .افي التعليمية

منظ في العلمي ث
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 وتوطينها 

ير أدائها 

 مبـا يفـي 

تعليم العالي في

ساسية لنقل املعرفة 

يعات باجملتمع وتطو 

جـارة والفنـون وغريهـا

  ساين.

دليل الت

�٤�

  م.

ة، وتوفر البنية األس

  لقادمني.

ىل تعميق ربط اجلامع

راعـة والصـناعة والتج

وإغناء الرتاث اإلنسا

م١٣/١١/١٩٦٦خ 

اسرتاتيجية فة كثروة

ل العقدين اللياً خال

جملتمعية، وتسعى إىل

  جتماعية للدولة .

لزرانية ويف ميـادين ا

العربية و ث احلضارة

  رة .جملاالت املذكو 

) تاريخ٨٤٨ء رقم (

ملوارد البشرية واملعرفة

ملنافسة إقليمياً ودولي

مة واالحتياجات اجمل

ية االقتصادية واالج

بيقيـة والعلـوم اإلنسـا

ملثقف العريب ويف بعث

  حلاجات العصر.

إلنتاج الفكري يف اجمل

ى قرار جملس الوزراء

ل بناء واستثمار امل

ز قدرة سورية على امل

ات التنمية املستدام

مشياً مع خطة التنمي

يف فـروع العلـوم التطب

إلسهام يف تكوين املث

 مالءمتها حلنون يف

 

واالرتفاع مبستوى اإل

   خيصها منها

م، وعلى١٩٦٦ لعام 

 واجلودة، من خال

عريب السوري، وتعزيز

 وتنسجم مع متطلبا

ملالئمة له وجعله متم

ني والفنيـني واخلـرباء يف

ألجنبية الدولية، واإل

 مبطالب العلوم والفن

    يف البالد العربية.

 والعلوم اإلنسانية، و

ت الثقافية وتنفيذ ما

) ١٤٣شريعي رقم (

حتقق التميز واإلتقان

 وتنمية اإلنسان العر

ب والتطور العاملي، 

ع املالة الكتب واملراج

 الـبالد باملتخصصـني

ت العلمية العربية واأل

ل على تقدمها لتفي

عمل على توحيدها 

لة يف ميادين العلوم 

ملعاهدات واالتفاقات

 العايل باملرسوم التش

ة وطنية شاملة، حتق

حتقيق أهداف الدولة

تتناسبوحبث علمي 

   للجودة والتميز

  ي:

يئة وضع مناهجه و

 العلمـي بغيـة تزويـد 

  كرية .

ة والعلمية مع اهليئات

 اللغة العربية والعمل

لعلمية وحتقيقها والع

ني يف اهليئات العاملة

بإعداد املت املختصة 

نشأت وزارة التعليم 

  :عليم العالي 

منظومة تعليمية حبثية

ونشرها مبا يضمن حت

  :تعليم العالي

أمني فرص تعليم وحب

وفق معايري معتمدة 

رة التعليم العالي

شر التعليم العايل وو

رفع مستوى البحـث 

ا  العلمية والفكحاجا

وثيق الروابط الثقافية

حملافظة على سالمة 

وضع املصطلحات ال

نسيق جهود الباحثني

إلسهام مع الوزارات
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  ية .

  العايل.

  معايري اجلدارة

اعل يف عملية التنمي

 

  لحادية عشرة:

لطلب على التعليم 

  ايت.

احته للجميع وفق م

ث العلمي كمورد فا

لبات سوق العمل.

. 

خطة الخمسية ال

لجامعات ملواجهة ا

  عي للطالب.

مل اإلداري املؤسسا

  

ق بالتعليم العايل وإتا

ثل يف التعليم والبحث

التعليم ومتطلرجات 

 االستخدام للموارد.

ركيز عليها في الخ

لى التوسع األفقي لل

  حث العلمي.

نوع يف القبول اجلامع

   واالعتمادية.

م العايل وتطوير العم

 :ف االستراتيجية

زيادة فرص االلتحاق

عزيز االستثمار األمث

عزيز املواءمة بني خمر

طوير األداء وكفاءة 

اط التي يتم الترك

الستمرار بالعمل عل

لتوسع يف برامج البح

لكم والنملواءمة بني ا

طوير معايري اجلودة 

عزيز حاكمية التعليم

 

األهداف
  

زي .١

تع .٢

تع .٣

تط .٤

  

أهم النقا
  

 اال

 ال

 امل

 تط

 تع
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 والبحث العلمي.

دليل الت
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  تراتيجيات :

 ن االستراتيجيات:

وليم العايل ل يف التع

 مجموعة من االست

خالل مجموعة من

ل دور قطاع األعمال

 تحقيقه من خالل 

 مية املتوازنة.

 ول لنهاية اخلطة.

 ويتم تحقيقه من خ

ت الطالبة له، وتفعيل

 .قانية

ويتم تير الجدارة،  

  ة املقابلة.

ز على التنمية التعليم

  ة لها :

 العمرية يف عام القبو

 يل.

 

 في عملية التنمية،

ث العلمي واجلهات

ا التقا حثية واحتياجا

 بية.

 للجميع وفق معايي

% من الفئة العمرية٣

ا و الرتكيز ومؤسسا

لسياسات التنفيذية

% من الفئة ١واقع 

تحاق بالتعليم العايل

ح جامعات مستقلة.

 . املعتمدة

 ت .

علمي كمورد فاعل 

لعايل العارضة للبحث

ملية  التعليمية والبح

عات العربية واألجنبي

 

ليم العالي وإتاحته 

٣٠لعايل لتصل إىل 

يف أمثل للجامعات و

الل مجموعة من ال

  معدل االلتحاق بو

 

 يف زيادة  فرص االلت

 علم كماً ونوعاً.

يف احملافظات لتصبح

وافق وخطط التطوير

جانب يف اجلامعات

لتعليم والبحث العل

 مؤسسات التعليم ال

نية ومستلزمات العم

عات السورية واجلامع

  ات التنفيذية :

ص االلتحاق بالتعل

 االلتحاق بالتعليم ال

ول إىل توزيع جغرايف

خالستراتيجيات من 

دف زيادة  جلامعي 

ة للقبول اجلامعي .

 اجلامعات اخلاصة 

جديدة للتعليم والتع

جلامعات املفتتحة يف

ألبنية اجلامعية مبا يتوا

لطالب العرب واألج

الستثمار األمثل في 

  التعليم.

وقنوات الرتابط بني 

تحتية والبيئة التمكين

التعاون بني اجلامع ت

يجيات والسياسا

زيادة فرص - األول 

حتسني فرص  ١-١

السعي للوصو ٢-١

م تحقيق هذه االس

وير خطة القبول اجل

عتماد معايري جديدة

 تعزيز مسامهة

 ر أمناط تطوي

 تطوير فروع ا

 التوسع يف األ

 زيادة أعداد ا

تعزيز االس -لثاني 

حتسني نوعية ١-٢

تعزيز الصلة و ٢-٢

تعزيز البىن التح ٣-٢

عالقاتتعزيز  ٤-٢

 

االستراتي

الهدف 

١

ويتم

 تطو

  اع

الهدف ال

٢

٢

٢

٢
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ه.لمي واملستفيدة من  الطالبة للبحث العلم

  خلطة .

مية العامة واخلاصة 

 م.

 حبثية .

اية اخل اجلامعات يف 

 فؤ الفرص.

  لها :

 ة.

ات اإلنتاجية واخلد

ين واللغوي وحتفيزهم

 وإنشاء مراكز متيز حب

% من جمموع طلبة ا

من حتقيق مبدأ تكاف

سياسات التنفيذية ل

  ها.

. 

 بيانات العاملية 

 يف العملية التعليمية

مية البحثية والقطاعا

ستواهم العلمي والتقين

 ملعايري الدولية.

ددة التخصصات، 

% ٧،٥ال يقل عن  

ختصاصات مبا يضم

ل مجموعة من الس

تعزيز سبل النفاذ إليه

 بالتقانات املعاصرة

ها وربطها بقواعد الب

ملعلومات واالتصال 

ته بني اهليئات العلم

عليمية واالرتقاء مبس

ا إىل املعف االرتقا ء 

 نية .

 العلمي عابرة ومتعد

 فيات التعليمية.

دراسات العليا مبا ال

العليا يف خمتلف االخ

 

راتيجيات من خالل

ر املعرفة وتنويعها وتع

ر وحتديثها وتزويدها

ت اجلامعية وحتديثه

دامات تكنولوجيا امل

ات الرتابط وآلياوقنو 

ني وأعضاء اهليئة التع

دف تقومي البحوث 

 بناء القدرات الوطني

 اسرتاتيجية للبحث

 العلمي يف املستشف

ملقبولني يف برامج الد

قبول يف الدراسات ا

ة اجملتمعية للجامعة.

 

 تحقيق هذه االستر

 تطوير مصادر

 تطوير املخابر

 تطوير املكتبات

 تعميم استخد

 تعزيز الصلة و

 تأهيل الباحثني

 تطوير  آلية تق

  االستمرار يف

 تطوير حقول

 تعزيز البحث

 زيادة أعداد ا

 تطوير نظام ق

 تعزيز املشاركة
  

  

  

  

  

 

ويتم 
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ــة وتقــومي 

تعليم العالي في

علــى املهــارات احلديثــة

دليل الت

�٨�

يــد علــى التــدريب عل

  الستراتيجيات :

م احلياتيــة مــع التأكيـ

الل مجموعة من ا

ممــل، وزيــا دة خيــارا

 والتمويل.

 دية واالجتماعية.

خال ويتم تحقيقه من

 ات التنمية.

  خلرجيني وتأهيلهم

  لها :

 عمل.

 ت املعتمدة....).

ى املهــاري لقــوة العم

والتأهيل والتشغيل و

ت التنمية االقتصاد

ت سوق العمل، و

 ملستفيدة .

عليم العايل و متطلبا

   سوق العمل.

وير أنظمة متابعة اخل

سياسات التنفيذية ل

ة اجملتمعية وسوق الع

نظام الساعات -لي

 

دف حتســني املســتوى

 

التدريس والتدريب و

لعاملية، ويليب حاجا

ت التعليم ومتطلبات

ركية مع القطاعات امل

بط بني خمرجات التع

 التعليم باحتياجات

يم مدى احلياة وتطو

ل مجموعة من الس

 الحتياجات التنمية

راسية (النظام الفصل

يب حاجات التنمية.

 عية.

ــيم عــن بعــد تســتهد

 التقنيات احلديثة. 

 خالل املشاركة يف ا

 يواكب التطورات ا

مواءمة بين مخرجات

لتعليم بتعزيز التشارك

والربامج مبا يوفر الربط

تشريعية لتعزيز ربط 

ليم املستمر والتعليتع

  التقين.

راتيجيات من خالل

صاصات تستجيب 

الربامج والنظم الدة 

سية و املناهج مبا يليب

هج الدراسية اجلامع

ــتعلم املســتمر والتعلــ

علمية والتعامل مع ا

من  لقطاع اخلاص،

تقين مباعية التعليم ال

  

تعزيز الم -الثالث 

حتسني كفاءة ا ١-

تطوير املناهج و ٢-

تطوير البيئة الت  ٣-

اعتماد مبدأ التع ٤-

تطوير التعليم   ٥- 

 تحقيق هذه االستر

إحداث برامج واختص

متابعة تطوير هيكلية

تطوير اخلطط الدراس

لتقومي املستمر للمنا

ســتحداث بــرامج للــ

جلوانب اإلدراكية الع

تعزيز التشاركية مع ا

حتسني مستوى ونوع
 

 

 

 

 

الهدف ا
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٣-
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ويتم 
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 لفندقية

  ستراتيجيات :

ا.  خدما

 ات تطبيقها.

خلدمات الصحية وال

ل مجموعة من االس

قاء جبودة ومستوى خ

  ة لها :

 

دى، وتأمني مستلزما

  م العايل

لتدريب والرعاية واخل

  دولياً.

 مية.

م تحقيقه من خالل

 مية 

حتسني أدائها واالرتق

السياسات التنفيذية

ظومة التعليم العايل.

اإلنفاق متوسط املد

 ميي.

ني يف منظومة التعليم

يف جماالت التأهيل وا

ايري اجلودة املعتمدة 

ني يف املشايف التعليم

خدام للموارد، ويتم

 ملتاحة

 ايل.

ألطر اإلدارية والتعليم

لتعليمية وحتديثها وحت

الل مجموعة من ا

 جلودة.

ع املسؤوليات يف منظ

مد منوذج موازنات ا

ميي املؤسسي واألكاد

وي للعاملني اإلداريني

ز الطبية التعليمية يف

 والدولية. والعربية

يف التعليمية وفق معا

وي للعاملني اإلداريني

 ة التمريض.

داء وكفاءة االستخ

ل للموارد واملرافق امل

اؤسسات التعليم الع

ج التأهيل النوعي لأل

ت واملراكز الطبية الت

ستراتيجيات من خال

ألداء وفق معايري اجل

اللية واملساءلة وتوزيع

دة لإلدارة املالية تعتم

ن اجلودة واالعتماد

إلداري والتقين واللغو

 املستشفيات واملراكز

ملراكز الطبية احمللية و

املستمر ألداء املشايف

إلداري والتقين واللغو

بية املساندة وخاصة

  ة.صادية للجامع

 

تطوير األد -الرابع 

االستخدام األمثل ١

تعزيز حاكمية مؤ 

الرتكيز على برامج ٣

تطوير املستشفيات ٤

م تحقيق هذه االس

األتطوير نظام لتقومي 

تطوير نظم االستقال

عتماد آليات جديد

اللتزام بقواعد ضما

الرتقاء باملستوى اإل

تطوير وحتسني أداء 

تفعيل التعاون مع املر

تطوير نظام للتقومي ا

الرتقاء باملستوى اإل

تطوير اخلدمات الطب

تفعيل الوظيفة االقتص

 
 

الهدف ا

١- ٤

٢-٤

٣- ٤

٤- ٤

ويتم

 تط

 تط

 ا

 ا

 ا

 تط

 تف

 تط

 ا

 تط

 تف


