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م العالي  ي 

 

ل منظوممة التعليم
 
 
 
 

 

  

  

  

دليل
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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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  م العالي

  اسع

دة في التعليم

 
 
 

الفصل التا  

ضمان الجود
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ق واملعايري 
ة الفاعلة 

 

يت تنظمها 
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  ف إىل:

  ة واجملتمع.

وم بتدريسه مبا يتفق
قلية للطلبة, املشاركة

  اجلامعة واجملتمع).

اليت ظاهرات العلمية
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الذي يهدف ٢٠١٣/

عي يف خدمة اجلامعة

مون املقرر الذي يقو
العملي واحلق دريب

والتعليمي وخدمة ي

اركة الفاعلة يف التظ
  لمي).



/١٧/٣تاريخ  ١٨٨

  .التدريسي
ودور األستاذ اجلامع

ويرها, حتديث مضم
مج التدلفاعلة يف برا

يئة التدريس البحثي

ة والنشر فيها, املشا
حث العلالقيات الب

  ات:

٨ التعليم العايل رقم

 عن مستوى األداء
ا, و جملتمع مع خمرجا

 إعداد املناهج وتطو
 احلديثة, املشاركة ال
القة بنشاط عضو هي

ريات العلمية العاملية
االلتزام بأخال –جها

ة في الجامعا

  ة

مبوجب قرار جملس
  .لتدريس

  .جلامعة وأهدافها
جلامعة بتغذية راجعة
ى حتقق توقعات اجمل

لطلبة, املشاركة يف
 املتعددة والتقنيات
 اجملاالت ذات العال

االطالع على الدور
ت العليا ونشر نتائج

مج الدراسية

ت الحكومية السورية

السورية احلكومية ت
سلكي لعضو هيئة ال
سي وحتقيق رسالة اجل
يسي و تزويدهم واجل
راسية للجامعة ومدى

دريسية يف عالقته با
 استخدام الوسائط
ت تدريب وتأهيل يف

خصصية واملهنية ,
على رسائل الدراسا

جودة البران 

سية في الجامعات

اجلامعات يف دريسية
بحثي واخلدمي واملس
 جودة األداء املؤسس
 تطوير األداء التدريس
دخالت الربامج الدر

التددور عضو اهليئة
ث املخابر التعليمية,
ية هلم, إتباع دورات

تدريس ومهاراته التخ
فاعلة يف اإلشراف ع

ليمية وضمان

عضاء الهيئة التدريس

التد اهليئة ألعضاء ء
لألداء التدريسي والب
ميز لديه مبا يضمن
 هيئة التدريس على
يف مدى انسجام مد

 يم:

 ي ويتضمن:
 وأهدافها، حتسني د
 املشاركة يف حتديث
دمي الرعاية األكادميي

  ويشمل:
الت ارف عضو هيئة

ألخرى, املشاركة الف

 العملية التعل

ام تقويم األداء ألع

األداء تقومي نظامدر 
تقومي شامل لأل -
اعالء قيم التم -
حتفيز أعضاء -
وتعزيز الثقة يف -

ألسس العامة للتقوي

النشاط التدريسي  -
حتقيق رسالة اجلامعة
ألكادميية املعتمدة,
يف إرشاد الطلبة وتقد

البحث العلمي، -
(التطوير املستمر ملعا
جلامعة واجلامعات ا

 

  

تطوير 
  

ظان
  

صد

األ 

١-
(حتق
ا
يف

٢-
)
اجل
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 والوطين 

ت جديدة 

ن يكون 
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على املستوى احمللي

 اجلديد بعدة مسات

ة إىل اشرتاط أضاف
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لثقافية للمجتمع عا

يتمتع نظام التعيني

املطلوب للتعيني، إض



اعية واالقتصادية وا
  ع األهلي).

، حيث يت٦/٢٠١٣

ضمن احلد األدىن 
  س التعليم العايل.

عة يف البنية االجتما
ت ومنظومات اجملتمع

٢٣/٦تاريخ  ٢٥١

   اجلامعة:

ضو هيئة التدريس ض
ت املعتمدة يف جملس

 تعزيز عالقة اجلامعة
إلنتاجية ومؤسسات

 التعليم العايل رقم

ا يف ف اليت يقوم 

يت يشرف عليها عض
ة حمكمة من اجملالت

 حد أقصى.
 على األقل.

 وراه )

 والكلية واجلامعة,
كة مع القطاعات اإل

مبوجب قرار جملس

 التدريس يف الوظائف

 
لرسائل اجلامعية اليت
منشوراً يف جملة علمية
ث املطلوبة للتعيني كح
دار ثالث سنوات ع
عليا (ماجستري ودكتو

على مستوى القسم
ر الشراكف إىل تطوي

  :سية وشروطه
مب وشروطه لتدريسية

اجنازات عضو هيئة
  حثية).

 التعليمية).
ماد البحوث منها:
شرتكة املستلة من ا
ن الرسائل اجلامعية من
ضعف عدد البحوث
وث منجزة على مد

اسات العرسائل الدر 

 جملتمع وتشمل:
يف اللجان العلمية عل
تشاري واملهين اهلادف

ضوية الهيئة التدريس
ال اهليئة عضوية يف

 م السابق فهو:
مة متكاملة تعكس ا
البحالعلمي (الوظيفة

لتدريسي (الوظيفة ا
 اهلامة يف قواعد اعتم
حتساب البحوث املش

ر واملستل من املنشو 
 للمرشح بالتقدم بض
أن تكون هذه البحو

ى روع اإلشراف عل

خدمة اجلامعة واجمل -
(املشاركة الفاعلة يف
وممارسة العمل االست

عد التعيين في عض
التعيني قواعددرت 

اسية متيزه عن النظام
يعرب عن منظومة -١

اإلنتاج ا -
النشاط ا -

يراعي النواحي -٢
عدم اح -

البحث
السماح -
اشرتاط أ -

يركز على موضو -٣

 

٣-
)
و

  

قوا
صد
أسا
١

٢

٣
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جلامعات 

شهادات 

ق طالبنا 
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وجودة يف مكتبات اجل

، ولضمان جودة الش

 بها العاملي.

س أدوارًا تضليلية حبق
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لكتب والرسائل املوج

 العلمي يف اخلارج ،

ديتها العاملية وترتيبما

ج القطر ومتارس خار 

  خر.



N . 

كافة املواد العلمية وال

همون متابعة حتصيل

هلذه اجلامعات واعتم

من التعليم اجلامعي

ف من البعض اآلخر

National Aca

Library  تضم ك

سوريني الذين ينشدو

دة األداء التعليمي هل
 ني خارج.

  ملستويات رديئة من

زارة وسحب االعرتاف

ademic Refer

y Manageme

عليمي للطالب الس

الوزارة يف ضوء جود
على الطلبة الدارسني
 الدراسية اليت تروج

 فيها على موقع الوز

 :الل

rence Standa
NA . 

  خالل اآليت:
 رتونية للجامعات.

  السورية.
 ( سكوبس) .

ent Systemية
 سورية.

لى جودة األداء التع
  ت اآلتية:

السورية على موقع 
يمها عسوريا ليتم تعم

 ملكاتب اخلدمات

ه إىل عدم الدراسة

ي ومناهجه من خال

ardsوطنية (نارس)
ARSية األكادميية

من خمعات السورية 
لمي للمواقع االلكرت
دريسية يف اجلامعات
عد البيانات العاملية
دارة املكتبات الوطني

امعات السكتبات اجل

رية العربية السورية عل
الوزارة باإلجراءات ت

ف باجلامعات غري 
حتاد الوطين لطلبة س
 إىل عدم االنصياع

جلودة املطلوبة والتنويه

  دية :
رامج التعليم العالي

رجعية األكادميية الو
ادي للمعايري الوطني

يب العالمي للجامع

دوري للمحتوى العل
ت أعضاء اهليئة التد
عات السورية يف قواع
دة بيانات وطنية إلد
ت لضمان جودة مك

   غير السورية
م العايل يف اجلمهوري
عابرة للحدود)، قامت
ت اخلاصة باالعرتاف
ت الكرتونيا على االحت
يه على موقع الوزارة

 ت غري السورية.
اليت ال حتقق اجلمج

ودة واالعتماد
طة الوطنية لتطوير بر

نشر ثقافة املعايري املر
إصدار الدليل اإلرشا

 

ساهمة في رفع الترتي

إجراء حتليل نقدي د
حتديث قاعدة بيانات

ة جمالت اجلامعفهرس
إلعداد إلنشاء قاعد
لسورية على االنرتنت

 

عتراف بالجامعات
رصًا من وزارة التعليم
ادمة من اخلارج (الع
حتديث قاعدة البيانا
توزيع قاعدة البيانات

نشر الوعي والتنويه  
لدارسني يف اجلامعات
حلظ اجلامعات والربا

 

الجو 
 

الخط

نش -
إ -

المسا

إ -
حت -
ف -
ا -

ا

االع
حرص
القا

حت -
ت -
- 

ا
حل -
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 يف أي 

اليب 
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ز التقدم لالمتحان

الوزارية ملكافحة أسا
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اختيار مركزم تتيح هل

المتحانات الوطنية ا



ء السفر للطالب وت

مة اإللكرتونية يف اال

 لتوفري الوقت وعناء

 وتطبيق نظام البصم

 زرية.

عرب شبكة االنرتنت

منظومة معلوماتية س

ظة لالمتحانات الوزا

اليت تتيح التسجيل

اس والتقومي لتأسيس

غطية التكلفة الباهظ

المتحانات الوطنية ا

مة إلنشاء مركز القيا

ر النظام املايل له، لتغ
.  

سجيل اإللكرتوين لال
 حلكومية السورية.

حة اليونسكو املقدم
 شخصيات.

س والتقومي وإصدار
المتحانات الوطنية .

  
 ت الوطنية:

تطوير أنظمة التس 
من اجلامعات احلك

االستفادة من منح 
الغش وانتحال الش

مركز القيا  إنشاء 
اإلشراف على اال 

      

 

االمتحانات
١.

٢.

٣.
٤.

  
  
  
  
  
  
  
  


