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ل منظوممة التعليم
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عليم العالي في س  .سورية

   .ي

  .لي

  .ي

  

  .العالي م

الستراتيجية للتعل

  .لسورية

العالي التعليم وزارة

  .سورية

العا التعليم ظومة

العالي التعليم ومة

  .العالي ليم

 .واالجتماعية ية

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

منظو في الدولي 

التعل في الجودة 

العلمي والمراكز ت

داللة ذات أرقام

  

  هرسفل

الرؤية وا -االول

الت دارةإ -الثاني 

الجامع -الثالث 

المعاهد - الرابع 

الجامع -الخامس

المشا - السادس

البحث -  السابع

التعاون -الثامن 

ضمان - التاسع 

الهيئات -العاشر

أ -الجادي عشر

 

 

ا

الفصل ا

ا الفصل

الفصل ا

القصل ا

الفصل ا

االفصل 

ا الفصل

الفصل ا

القصل ا

الفصل ا

الفصل ا
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زارة التعليم ال  لعالي

  ع

ليا التابعة لوز

الرابع الفصل

المعاهد العلي
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االعتبارية واالستقال

علوم اإلدارة, وتأهيل
يةد الدراسات اإلدار 
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 تتمتع بالشخصية 

خصص يف ميادين ع
ستشارية, وإعداد اال



  لي

يل مقرها دمشق،

تعليم األكادميي املتخ
ة, وتقدمي اخلدمات

  وم التسجيل .

 التعليم العال

ط بوزير التعليم العا

ملشرتك من خالل الت
 القطاعات املختلفة
م خاص به يف رسوم

التابعة لوزارة

ة عامة علمية ترتبط

ع العام واخلاص وامل
وم إدارة األعمال يف
دورية, وللمعهد نظام

  

 ري تسويق

  وإدارة األعمال.

اعاهد العليا 

كهيئة  ٢/٦/٢٠٠١
  يف سورية.
ة يف القطاعدر العامل

ات يف جماالت علو
وورش عمل د مترات

 فيها ثالث سنوات
  سنوات
ماجستري - ومصرفية

MBA   
  EMBAيذيني 
 مات

 أوجه العلوم اإلدارية

المع
HI :  

HIBA  ٢٣بتاريخ
يف إدارة األعمال يف
لبشرية وتطوير الكوا
وعلى خمتلف املستويا
ىل تنظيم دورات ومؤمت

  ها المعهد:
إلدارة ومدة الدراسة
 الدراسة فيها مخسة
اإلدارة: علوم مالية

 ص:
Aعمال للمتفرغني 
تنفيعمال للمدراء ال

 االتصاالت واملعلوم
ة األجل يف خمتلف أ

IBAرة األعمال 

Aيل إلدارة األعمال

 حكومية ختصصية يف
ام يف تنمية املوارد ال
ف االختصاصات و
ظيمية, باإلضافة إىل

هادات التي يمنحه
تحضريية يف علوم اإل
 علوم اإلدارة ومدة
ت البحثية يف علوم ا

  يف علوم اإلدارة
ت التأهيل والتخصص
اجستري يف إدارة األع
اجستري يف إدارة األع
اجستري إدارة تنظيم
ريبية ختصصية قصرية

عهد العالي إلدار

حدث املعهد العايل
 ويعترب أول جامعة
ف املعهد إىل اإلسها
ب اجملازين يف خمتلف
صادية واملالية والتنظ

  

جات العلمية والشه
 الشهادة الت
 اإلجازة يف
 املاجستريات
 الدكتوراه يف
 ماجستريات

ما -
ما -
ما -

 دورات تدر

 

المع -١

أ
واإلداري.
يهدف
وتدريب
واالقتص

الدرج
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م خطط 

ها دمشق 
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ها دمشق تتمتع بالش

إلدارة العامة مبا خيد

 التعليم العايل مقره
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 التعليم العايل مقره

م اإلى يف جمال علو 

 إداري ترتبط بوزير



 إداري ترتبط بوزير

توىأهيًال رفيعي املس

ة علمية ذات طابع

 علمية ذات طابع

 املختلفة إعدادًا وتأ

كهيئة عامة  ٢٠٠٣

 واخلدمية .

كهيئة عامة ٢٠٠

من االختصاصات

٢٤/١١/٣تاريخ / ٣

دية اإلنتاجية منها و

١٢/٥/٢بتاريخ /

جلامعية على األقل 
  يف الدولة.

 

٣٢ب القانون رقم /

 السكانية.
 التنمية السكانية 

ات التنمية االقتصاد

 .ة

/٢٧وجب املرسوم /

من محلة اإلجازة اجل
ت واهليئات العامة يف

  معهد:

 :HIDSR  كانية

مبوجبث السكانية 
  إلداري.

دراسات والبحوث ا
خصصات املتعلقة با
ت السكانية وسياسا

 سكان .
حمللية والعربية والدولية

  :  INA العامة 

مبوجين لإلدارة العامة
  ي.

هيل وتدريب أطر م
الوزارات واملؤسسات

ت التي يمنحها الم
 .رة العامة

 .ب

ت واألبحاث السك

 للدراسات واألحباث
واالستقالل املايل واإل

  راض اآلتية:
 الوطنية يف جمال الد
لبحوث متعددة التخ
لتواؤم بني السياسات

جمال علم السعي يف
بحوث السكانية احمل

هد الوطني لإلدارة 

حدث املعهد الوطين
 واالستقالل اإلداري
عهد إىل إعداد وتأه
ديث إدارة وتنظيم 

 العلمية والشهادات
شهادة عليا يف اإلدا

شهادة تأهيل وتدريب

هد العالي للدراسات

يلحدث املعهد العا
شخصية االعتبارية و
عهد إىل حتقيق األغر
إعداد األطر البشرية

إجراء الدراسات وال 
ملساعدة يف ربط وال
إلسهام يف نشر الوع
لتعاون مع مراكز الب

 

المعه -٢

أح        
االعتبارية
يهدف املع
تطوير وحتد

  

الدرجات
  

 ش
 ش
  

المعه - ٣

أح        
تتمتع بالش
يهدف املع

إ -١
٢- 
امل -٣
ا -٤
ا -٥
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واإلداري مقرها مدين

 الوزارات ذات الصلة
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 واالستقالل املايل و

ملقرتحات املقدمة من

 



شخصية االعتبارية

   اآلتية:

اء على املقوالعربية وبن
  ت العالقة.

ت.علومات واخلربا

ئة علمية تتمتع بالش

 ميارس املعهد املهام

ن من اجلهات احمللية و
عهد والوزارات ذات

ت العليا وتبادل املع

ه . يعترب املعهد هيئ

ولتحقيق ذلك, ئية

رد املائية للمستفيدين
ني إدارة املعق عليها ب

 والتدريب والدراسات

وطين يف أحباث املياه

املتكاملة للموارد املا
  ة لقطاع املياه.

  ه.
ت يف جمال إدارة املوار
ن صيغة يتم االتفاق

  واخلاصة.
وث ودراسات املياه

  خصصة.

  معهد:
 سكانية
 نية

:  

كمركز متيز و  ٢٠٠

رية يف جمال اإلدارة ا
يف اجملاالت املختلفة
 العالقة بقطاع املياه
ستويات والتخصصات
 يف قطاع املياه ضمن
ت العامة واملشرتكة و
جنبية يف جماالت حبو

  معهد:

دورات التدريبية املتخ

ت التي يمنحها الم
صص يف العلوم السك
ليا يف العلوم السكان

  السكانية
 لسكانية

HIWMرة المياه 

٠٧إلدارة املياه عام
 

يف تنمية املوارد البشر
ات علمية تطبيقية يف
ة مع الوزارات ذات
ج تدريبية متعددة املس
يف الوزارات العاملة

لمية وفنية للقطاعات
 احمللية والعربية واألج

لتي يمنحها المت ا
 ملياه
 ياه

ت املتعلقة بإتباع الد

 العلمية والشهادات
دبلوم التأهيل والتخص
دبلوم الدراسات العل
ملاجستري يف العلوم
الدكتوراه يف العلوم

 

لمعهد العالي إلدار

دث املعهد العايل إل
زير التعليم العايل .

ملعهد إىل اإلسهام يف
إجراء حبوث ودراسا
إجراء حبوث مشرتكة
تصميم وتنفيذ برامج
تأهيل األطر الفنية 
تقدمي استشارات عل
التعاون مع اجلهات

 العلمية والشهادات
ملاجستري يف إدارة امل
لدكتوراه يف إدارة املي
مينح املعهد الشهادات

 

الدرجات
 د
 د
 امل
 ا

 

ا - ١
  

أحد       
وترتبط بوز

يهدف امل 
 إ
 إ
 ت
 ت
 ت
 

الدرجات
 امل
 ا
 مي


