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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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الثاني الفصل

التعليم دارةإ
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معات 
عاھد 

كومية 
)اضية

خاصة

الي 
عمال

طني 
امة 

 

الي 
سكانية

H

الي 
ياه
H



  لي
الجامع
والمع

جامعات حك7
افترا 1منھا (

جامعة خ20

المعھد العا
إلدارة األعم
HIBA

المعھد الوط
لإلدارة العا

 INA

المعھد العا
للدراسات الس
HIDSR

المعھد العا
إلدارة المي
HIWM

التعليم العا

المجالس

مجلس التعليم 
العالي

لمجلس األعلى
للتعليم التقاني

  

مي لوزارة ا

ا

مركزية
 التابعة

كزية

لعربية

مة
وية

مة
سليف

وجيا
ت

س
م

التنظيم يكل
االدارة الم
والجھات

االدارة المرك

مجمع اللغة ال

الھيئة العام
للتقانة الحيو

الھيئة العام
لصندوق التس
الطالبي

مركز تكنولو
المعلومات

مركز القياس
والتقويم

الهي
المشافي 

والمراكز الطبية

مشفى 12

مركزي جراحة
قلب

و

م
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 طالب. 
لوماتية واالتصاالت
ت التعليمية اخلاصة.
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مديرية التعادل. - 
.مديرية املشايف - 
مديرية شؤون الط - 
مديرية تقانة املعلو - 
مديرية املؤسسات - 
والتعبئة. ةاجلاهزي - 
النافذة الواحدة. - 
  



١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣

  العالي

   الدويل.

 

دارة التعليم 

ة البعثات العلمية .
ة التخطيط والتعاون

 ة املالية.
ة الشؤون اإلدارية.
ة الشؤون اهلندسية

  ة العقود.
البعثات العلمية. ة

القانونية.ة الشؤون

إد

 خلاصة

  ها وهي :

مديرية -٩
مديرية - ١٠
اإلدارة - ١١
مديرية - ١٢
مديرية - ١٣
مديرية - ١٤
ةحماسب - ١٥
مديرية - ١٦

 

 لبحث العلمي
 إلدارية واملالية
 لطالب واملعاهد

واجلامعات البعثات
 لصحية

ديرية حسب مهامه

  التعليم العالي: ة 
   العايل

  لتعليم العايل:
اون الوزير لشؤون الب
اون الوزير للشؤون ا
اون الوزير لشؤون الط
اون الوزير لشؤون الب
اون الوزير للشؤون ا

ايل ثالثاً وعشرين مد

  اخلاص.
   الوزير.

  لداخلية.
ت العامة واإلعالم.

  واالعتماد.
  العلمي.

 ت الثقافية.
  اهليئة التعليمية.

ادارة منظومةتألف 
وًال:    وزير التعليم
انياً : معاونو وزير ال

معا -
معا -
معا -
معا -
معا -

  املديريات: اً : 

مل وزارة التعليم العا

مديرية املكتب -١
مديرية مكتب -٢
مديرية الرقابة ا -٣
مديرية العالقات -٤
مديرية التقومي  -٥
مديرية البحث -٦
مديرية العالقات -٧
مديرية شؤون ا -٨

 

تت
أو
ثا

ثالثًا

تشم

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
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 رئيسًا
 أعضاء
 عضواً 
 أعضاء
 أعضاء
 أعضاء
  عضواً 
 أعضاء
 عضواً 
 عضواً 
 عضواً 
 عضواً 
 عضواً 
 عضواً 
 عضواً 

 عضوين
 عضوين

   .ومقرراً  عضواً 

          

   .وب
  

 .الوزراء
   
 .ك

   

  
  
  
  

.سنوياً  للنقابة ذي
      

  

                   

بالتناو سنوياً  الوزير م
  .  سنوياً  وب
جملس رئيس من رار
  .الدولة طيط
ذلك على نص داثها

    
    
    
    
    
        
    

التنفيذ املكتب حهما
  .سنوياً  تنفيذي

 ن المنبثقة عنه :

                    

 
يقرتحهم املشرتكة أو

بالتناو الوزير يقرتحه
بقر حتدد الوزارات ض

ختط هيئة رئيس رتحه
إحد صك يف ورد إذا
 .  العلمية ث

   
   .بعد عن ر

 .الزراعية لعلمية
   .يوية

   .الطاقة
   .سكرية
يقرتح التدريسية اهليئة
التن املكتب يقرتحه د

 

  :س

واللجانم العالي 
  سادة :
               .ايل
 .ت

 .السورية الفرتاضية
اخلاصة اجلامعات ء

جامعة كل من معة
بعض عن وزير معاون
يقرت الدولة ختطيط يئة

إ للوزارة التابعة العليا
والبحوث الدراسات ز
 .الذرية الطاقة ة
لالستشعار العامة ئة
ال للبحوث العامة ئة
احلي للتقانة العامة ئة
ا لبحوث الوطين ركز

العس للهندسة ألسد
ا أعضاء من النقابة
االحتاد عن آخر ممثل
  

المجالس  : رابعاً 

ليممجلس التع 
الس من اجمللس ألف
وزير التعليم العا -
اجلامعات رؤساء -
اال اجلامعة رئيس -
رؤساء من ثالثة -
جام رئيس نائب -
وم الوزير معاوين -
هي رئيس معاون -
ا املعاهد عمداء -
ملركز العام ملديرا -
هليئة العام املدير -
للهيئ العام املدير -
للهيئ العام املدير -
للهيئ العام املدير -
للمرك العام املدير -
األ أكادميية مدير -
عن اثنني ممثلني -
ومم االحتاد رئيس -
 .اجمللس أمني -

 

ر

١ -
يتأ   

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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ع مؤسسـاته مبـا يتفـق

   األداء .

مــات الشــعبية اللجــا

ة والعربية والدووطني
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وتطـويره وتوزيـعميـة، 

  تها.

مجة والتعريب وتقومي

ملهــن العلميــة واملنظم

وحاجات السوق الو



ماعيـة واخلطـط العلم
  عة تنفيذها.

سائل التنفيذ ومتابعت

حث والتدريب والرتمج

ن أعضــاء نقابــات امل

الجتماعية والبشرية و
 ته.  من مؤسسا

 االقتصـادية واالجتم
صادية والثقافية ومتابع

ميني فيها وحتديد وس

والتخصصات والبحث

ومــن ، واملتخصصــني

 يت تضعها الدولة.
نمية االقتصادية واال
ع مهام كل مؤسسة

 يذها.

ربطـه خبطـط التنميـة
واالجتماعية واالقتصا

التقين للعاملني العلم

والدرجات العلمية و
  زارة.

اجلامعــات واملعاهــد

ة البشرية واملادية اليت
ته وربطها خبطط التن
 اخلطط العلمية ومع
والثقافية ومتابعة تنفي

يف شىت اجملاالت.

يت تضعها الدولة، ور
ة العلمية والقومية وا

  ها.
  واملعاهد. ت

ر املستوى العلمي وا
  ملعاهد.

و يف جماالت التعليم
 واملعاهد التابعة للوز

  . درجاته املختلفة

 ة وترفيعهم.

اهليئــة التدريســية يف 

   اآلتية:لمهام 
يف ضوء خطط التنمية
ختصاصاته ومستويات
سساته مبا يتفق مع
ماعية واالقتصادية و
ة للتطورات العاملية يف

سة التعليم العايل اليت
حتقيق أهداف الدولة
عه ومستوياته مجيعه
لعلمية يف اجلامعات
لتعليم العايل وتطوير
الب يف اجلامعات وا
والكليات واألقسام
امعات واملؤسسات

يف د لتعليم مبستوياته
  . ليبه

 ملعيدين وإيفادهم.
عضاء اهليئة التعليمية

غــريهم مــن أعضــاء ا

يم العالي وتتولى الم
سة التعليم العايل يف
طه جبميع فروعه واخ
يم العايل جبميع مؤس
مية والوطنية واالجتم
جات العلمية املواكبة

  
 الالزمة لتنفيذ سياس
م كل منها وتيسري حت
 التعليم العايل بفروع
سة العامة للبحوث ال
 العامة ملؤسسات ال

العامة لقبول الطالد
اجلامعات واملعاهد و
ع املوازنة العامة للجا
يما يتعلق مبسائل الت
لتعليم وأمناطه وأسال

نتقاء املالشروط الد و 
شروط لتعيني أعالد و 
  :ومهامها س

 بــني أعضــائه ومــن غ

التعليسم سياسات 
ط الالزمة لتنفيذ سياس
التعليم العايل وخطط
 العامة لتطوير التعلي
 أهداف الدولة العلم
ت املستقبلية للدرج

 :مهام المجلس  ‐
وضع اخلطط -

العلمية ومهام
اقرتاح سياسة -
اقرتاح السياس -
وضع اخلطط -
القواعدوضع  -
التنسيق بني ا -
مشروعاقرتاح  -
إبداء الرأي في -
حتديد أنواع ا -
قواعدالوضع  -
قواعدالوضع  -

ن الفنية في المجلس
يؤلــف اجمللــس مــن 

  آلتية:
لجنة التخطيط ورس

اقرتاح اخلطط -
رسم سياسة -
املنهجية بيان -
تيسري حتقيق -
وضع التصورا -

 

اللجان   
    
الدائمة اآل
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 سـواء مـن داخـل اجل

 وتصحيح األوراق.

 تنفيذها.

علمــي مــع يــة تعــاون
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سـاعد وأسـتاذتاذ م

عمال االمتحانية، وت

ر واخلطط الالزمة لت
ا .   تقوم 

ك اســتناداً إىل اتفاقي



تعيـني يف وظيفـة أسـت

 كافه.

بالت الطالب واألع

واالقتصادية يف القطر
دراسات العليا اليت

  العلمية.

ليــات اجلامعــة, وذلــك

سـية يف اجلامعـة والت

  اهليئة التدريسية
 ى ثالثة أشهر.

 ه.

نكواعد تعيينهم واست
.   

ابدريسية (القيام مبق
. 

كالت االجتماعية و
ا تم  والد مية اليت 

 اجملالت والنشرات 

 هدها.
العليــا يف أي مــن كل

  يسية.
ضـو يف اهليئـة التدريس

ة والبحثية ألعضاء
ا على رية ال تزيد مد
س خارج مقر عمله

  .لفنية
يف وظيفة معيد، وقوا
ليم العايل مبعادلتها

ضافة إىل أنصبتهم التد
واعد انتقاء املعيدين

 نـحو معاجلة املشك
ل بالبحوث العلمتص

ت واألقسام وإصدار

ا أو معاه أحدكليا
صــص أو الدراســات ا

 اآلتية:
ل عضو اهليئة التدري

فية  لشغل وظيفـة عض

لمية والتقنية واللغوية
رمسية أو علمية قصري

لذي يكلف بالتدريس
ني يف وظائف اهليئة ا
للمرشحني للتعيني يف
يت خيتص جملس التعل

 ؤون األقسام. 
ء اهليئة التعليمية إض
ملتخصصة واقرتاح قو

 آلتية:
وتوجيههات واملعاهـد

ت واألقسام فيما يت
ت واملعاهد والكليات

ا.  ستويا
معات أو بإحدى ك
ت التأهيــل والتخص

امية وتتولى المهام 
روط اإلضافية لتأصيل
ت التنفيذية اإلضافي

 وتنمية الكفاءة العل
التدريسية مبهمات ر
ضو اهليئة التدريسية ا
ص يف النقل والتعيني
علمية غري السورية لل
ملؤهالت العلمية اليت
ألحكام املتصلة بشؤ
ليت تقع على أعضاء
ن الكوادر العلمية امل

اليا وتتولى المهام 
لعلمية يف اجلامعات
ت واملعاهد والكليا

يف اجلامعاتالعلمية
 وضوعاته.

ت العليا وحتديد مس
خصصة ملحقة باجلا
علــى مســتوى دراســا

دلة الدرجات العلم
ات التنفيذية والشرو
عد الناظمة والتعليما

لرتبوي تقومي األداء ا
 إيفاد أعضاء اهليئة ا
 منح التعويض لعض
 األهلية واالختصاص
 معادلة الدرجات الع
 تعادل الدرجات وامل
د اخلاصة بالقدم واأل
األعمال اإلضافية ال
ت التعليم العايل من

والدراسات العل مي
سة العامة للبحوث ال
 التنسيق بني اجلامعا
النهوض بالبحوث ا
 البحث العلمي ومو
ت العلمية للدراسات
ث مراكز علمية متخ
ث درجــات علميــة ع

 ري السورية.

التأهيل ومعادلجنة 
ااقرتاح التعليم -
اقرتاح القواعد  -

 خارجها.
اقرتاح قواعد -
اقرتاح قواعد -
اقرتاح قواعد  -
اقرتاح  قواعد -
اقرتاح قواعد -
اقرتاح معايري -
وضع القواعد -
وضع قواعد ا -
دراسة حاجات -

العلمالبحث لجنة 
اقرتاح السياس -
اقرتاح قواعد -
اقرتاح سبل  -
اقرتاح خطط -
اقرتاح الدرجا -
دراسة إحداث -
إحــداثاقــرتاح  -

اجلامعات غري
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 لــدورتني 
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امعات واملعاهد العل

  . ية

 
ـاح وشــروط التقــدم
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 م.
يق بني اجلااس التنس

  اجستري.

ات األجنبيةسام اللغ

الفرعية.   العامة أو
طــب مــن أجــل النجــا



م ومكافآ وتعويضا
 للكليات وعلى أسا

ي للقيد يف درجة املا

جل القيد فيها يف أقس
  ب.

راسات التخصصية
صصــية يف الطدة خت

  نها.

ال التطبيقية وتألعم
واإلمكانات املتاحـة
  د يف املاجستري .

أساس التعليم املوازي
  م. ضلة هل

ضافية املطلوبة من أج
ملتاحة لكليات الطب
يرية) أو لشهادة الد
لحصــول علــى شــها

ملكافأة املستحقة عنه

  ورية.

 كتوراه.

الزائرين واملكلفني با
اً حلاجات اجملتمع و

للقيد ن اللغة األجنبية
على أاملتقدمون  هم

ري واقرتاح قواعد املفاض

وراه، والشروط اإلض
انات املجملتمع واإلمك

صات ما قبـل السرير
 الدراســات العليــا للح

  ه للعلوم الطبية.
سخ منها للطالب وامل

  كتوراه.

 إىل اجلامعات السو
ا.   شأ

جة املاجستري أو الدك

حملاضرين واألساتذة
ما وفقًا ما وختصصا

حانوط اجتياز امتر 
ومنهمن يف حكمهم 

 يف درجة املاجستري

ل القيد لدرجة الدكتو
ا وفقاً حلاجات اجمل
اجستري (يف التخصص
طالــب املاجســتري أو

د يف درجة الدكتوراه
ه وإهدائها ومنح نس
ما يف حكمها والدك

جامعات غري سورية
بشت واقرتاح الالزم 

ر للحاصل على درج

اقدين والباحثني واحمل
م دكتوراه وتفصيال
ازة غري السورية وشر
مني من السوريني وم
جانب الذين يقبلون

  . اجستري
ة األجنبية من أجل
ا وختصصا فصيال
مني للقيد لدرجة املا
 الــذي خيضــع لــه ط

 اللغة األجنبية للقيد
طبع رسائل الدكتوراه
مرحليت املاجستري وم

  جستري والدكتوراه.
ستري والدكتوراه من ج
ات العليا يف الكليات
ملعدل العام والتقدير

 ه الفخرية .

د العامة ألجور املتعا
درجيت املاجستري والد
 معادلة درجة اإلجا
 املفاضلة بني املتقدم
لطالب العرب واألج

املا  النجاح يف درجة
 اجتياز امتحان اللغة
لدرجات العلمية وتف
 املفاضلة بني املتقدم
ط االمتحــان الــوطين

ط النجاح يف امتحان
د الناظمة املتعلقة بط
وقف التسجيل يف م
 شهادة درجيت املاجس
ط نقل طالب املاجس
مة اخلاصة  بالدراسا
م الناظمة لتحديد امل
 منح درجة الدكتوراه

اقرتاح القواعد -
دراسة فروع د -
اقرتاح قواعد  -
اقرتاح قواعد -
اقرتاح عدد ال -
بيان شروط  -
وضع شروط -
حتديد فروع ا -
حتديد قواعد -
حتديــد شــروط -

 امتحانيتني.
حتديد شروط -
وضع القواعد -
د ووضع قواع -
حتديد مناذج -
حتديد شروط -
دراسة األنظم -
بيان األحكام -
اقرتاح قواعد -
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  ً للنظام.



خلطط الدراسية تبعًا

 ل بذلك كلـه .

 

هليكلية التنظيمية واخل

جلامعات فيما يتصل

ا.  رتاحات بشأ

.ظام التعليم املفتوح

ا .وبيان الرأي بشأ

اخل)، ووضع اهل….
 ملناهج وتطويرها .

ات والتنسيق بني اجل

د أنواعها ورفع االقرت

 نامج .ر 

 .املفتوح

يف نظ جاح ومعدالته

 
 للكليات واملعاهد

  القسم.
…ساعات معتمدة
يم املط الدراسية وتنظ

ا وشؤون االمتحانا
و دراسات جديدة.

صات اجلديدة وحتديد

  ت.
يف كل بر نيب املقبول

 م املفتوح .
يف برامج التعليم  ج
 

 .عليم املفتوح
 أخرى وشروط النج

اآلتية:ولى المهام 
من الشؤون اخلاصة
ة بالشعبة احملدثة يف
 (سنوي، فصلي، س
ة للكليات واخلطط
سية واملناهج ومفردا
شأن إنشاء أقسام أو
عمل من االختصاص

 اآلتية:
 املفتوح يف اجلامعات
حتديد أعداد الطالب
ديدة يف جمال التعليم
طط الدراسية واملناهج
صاصات والربامج .

يف نظام التع النتقال
طالب من سنة إىل

وتتواسية والمناهج 
ح الداخلية اليت تتضم
ام التفصيلية املتعلقة
لدراسة يف الكليات
وضع اللوائح الداخلية

اخلطط الدراس على
ات اجلامعات يف ش
ت التنمية وسوق الع

وح وتتولى المهام 
 عمل جملس التعليم
 القبول واملفاضلة وحت
ح إحداث برامج جد
 آليات العمل واخلط
 املستوفاة يف االختص
عد املتعلقة بالقيد واال
د املتعلقة بانتقال الط

لجنة الخطط الدرا
دراسة اللوائح -
اقرتاح األحكا -
حتديد نظام ا -
بيان أسس وض -
اقرتاح املوافقة -
دراسة مقرتحا -
دراسة حاجات -

لجنة التعليم المفتو
اقرتاح قواعد -
دراسة قواعد -
دراسة واقرتاح -
دراسة تطوير -
اقرتاح الرسوم -
اقرتاح  القواعد -
اقرتاح القواعد -
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سبتها وقيودها وإيداع

يــادين ا العمــل يف م

 يف غري املواعيد املذك

. 

 الدخول المتحان ت



حماس وأصول مسك 

ات الوطنيــة وســوق

  اخلاصة.

هائء الدراسة وانتها

ام الدراسي املعتمد.

ف التسجيل، وقواعد

فيتها والصرف منها

ط ذلــك باالحتياجــا
  ا اجملال.

طة القبول وشروطها
ا.  يات املتعلقة 

لضرورة أن يقرر بدء

 
  ن.

 اليت تليها وفق النظا

يذية، وقواعد وقفف

ا وتصفي وعقد نفقا

 املرحليــة للقبــول وربــط
يف هذ تطور العاملي

. 
عليم العايل وفق خط
املالحظات والتوصي
جمللس اجلامعة عند ال

  كلية.
ي جمالس اجلامعات.
من التقدم لالمتحان

  ة.
 إىل السنة الدراسية

 رجة على األقل.
 صدور الالئحة التنف

 اجلامعة وإصدارها

 رسة املهنة.

 واملعاهــد والسياســة
املعمول به ملواكبة الت
ن جامعة إىل أخرى
ذين مت قبوهلم يف التع
وتقوميها وبيان كافة
ملعتمد يف الكلية، وجمل
الدراسة املتبع يف الك
ختلفة بعد أخذ رأي
لغش يف االمتحان م
جملس اجلامعة املعنية
سجل فيها الطالب

) درج٦٠ح الطالب (
الب املسجلني قبل

: 
صة مبمارسة املهنة يف

 نة).
ة لتطبيق أحكام مما

 
 لعمل املهين.

 اآلتية:ى المهام 

الب يف اجلامعــات
طوراً وفعالية للقبول ا
 كلية إىل أخرى ومن
ام املتخرجني من الذ
اجلامعات واملعاهد و
ق النظام الدراسي املع
وانتهائها وفق نظام 
حانات املقررات املخ
ي حياول الغش أو ا
زة بناء على اقرتاح جم
ن السنة الدراسية املس
كون فيها درجة جناح
 ملعاجلة أوضاع الطال

اآلتيةتتولى المهام 
 إعداد املوازنة اخلاص
خلاص مبمارسة املهن
ات التنفيذية الالزمة
 املايل للعمل املهين.
 استثمار عائدات الع

وتتولىالب وقبولهم 

ئ العامــة لقبــول الطــال
ديدة تكون أكثر تط
 انتقال الطالب من
 وسياسات استخدا
ياسة القبول داخل 

ها وفقئدراسة وانتها
د بدء االمتحانات و
د املتعلقة بنتائج امتح
حرمان الطالب الذي
 شهادة درجة اإلجا
من ام الناظمة للنقل

ت التطبيقية اليت تك
ام االنتقالية الالزمة

العمل المهني وت نة
اقرتاح قواعد -

النظام املايل ا
اقرتاح التعليما -
اقرتاح النظام -
اقرتاح تطوير -

لجنة  شؤون الطال

اقــرتاح املبــادئ -
سياسات جد

اقرتاح قواعد -
اقرتاح برامج  -
تتبع آثار سي  -
حتديد بدء الد -
حتديد مواعيد -
وضع القواعد -
وضع قواعد ح -
حتديد منوذج -
وضع األحكا -
حتديد الكليات -
وضع األحكا -

 

 لجنة
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واملعايري املعتمدة س

 ا. 

 ية.لثانو 



سسات وبيان األسس

هم وبيان الرأي بشأ

ت التعليمية ما بعد ا

 عد.

 التعليمية لتلك املؤس
. 

 انوية.

هليئة التعليمية وترفيعه
معات احلكومية.

. 
اخلاص باملؤسسات 

والتعليم عن بعد رتوين

ركة والنجاح فيها.

 سسة.

نوية واقرتاح اخلريطة
ارج مقرها الرئيسي.
 ما بعد الشهادة الثا

 ه. 
العلميني وأعضاء اهل
يئة التعليمية يف اجلام
ملرخص من أجلها .

٣٦/٢٠٠١عي رقم
 سسة .

 المتحانية.

 ت املعتمدة.

 معات.
واإللكرتدي واملفتوح 

وقيتها وشروط املشا

د األعداد لكل مؤس

 ية:
 ملا بعد الدراسة الثا
 التعليمية اخلاصة خا
ت التعليمية اخلاصة

 انوية.لشهادة الث
وشروط منحه وإلغائه
هلا لتعيني اإلداريني 

ة مع أعضاء اهليخلاص
خالفتها األهداف امل
كام املرسوم التشريعي
د األعداد لكل مؤس

الن نتائج الطالب ا
م يف نظام الساعات

 جلامعة.
اجلامالب اجلدد يف

وازي يف التعليم العاد
 ت وشروطها.

إلنتاجية وبراجمها وتو
 النتقال.

ول للطالب وحتديد

اآلتيةوتتولى المهام 
ت التعليمية اخلاصة
 فروع للمؤسسات

 إلحداث املؤسسات
مية اخلاصة ما بعد ا
لمؤسسة املرخصة و
ة املؤسسة املرخص هل
سسات التعليمية اخل
 التعليمية اخلاصة ملخ
ية الالزمة لتنفيذ أحك
ول للطالب وحتديد

 النتقال .

معاجلة اخلطأ يف إعال
حساب املعدل العام
ق املطلوبة للقيد يف ا
القبول وشروطه للطال
املفاضلة العامة واملوا
القبول يف املفاضالت
 إقامة املعسكرات اإل

واالد املتعلقة بالقيد
د اخلاصة بنظام القبو

التعليمية الخاصة و
ة الوطنية للمؤسسات
ت املتعلقة بإحداث
 األولية أو عدمها 
ص املؤسسات التعليم
 االعتماد العلمي لل
عد اليت تضعها إدارة
 وشروط تعاقد املؤس
 ترخيص املؤسسات
ح التعليمات التنفيذية
د اخلاصة بنظام القبو
د املتعلقة بالقيد واال

وضع قواعد م -
وضع طريقة ح -
حتديد الوثائق -
وضع قواعد ا -
وضع قواعد ا -
وضع معايري -
حتديد أسس -
اقرتاح القواعد -
اقرتاح القواعد -

 

المؤسسات الجنة 
دراسة احلاجة -
دراسة الطلبات -
اقرتاح املوافقة -
اقرتاح ترخيص -
اقرتاح  قواعد -
دراسة القواع  -
اقرتاح قواعد  -
اقرتاح إلغاء  -
دراسة واقرتاح -
اقرتاح القواعد -
اقرتاح القواعد -
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علــيم واالختصاصت الت



ت التنميــة وحاجــات
  .عليم العايل

مــىت حتقيقهــا ملتطلبــات

هد التابعة للوزارة .

ا .  تعلقة 

هد التابعة لوزارة التع
عليم العــايل وبيــان مـ

 التعليم العايل واملعا
ا.   ت املتعلقة 

  ية.
جلامعية واألنظمة املت

  .ية

 التعليم العايل واملعاه
ســنوية واملتعلقــة بــالتع

امعات ومؤسساتج
ات  ورفع االقرتاحات
امة يف املدن اجلامعي
جلامعية واملنشآت اجل

السورية واألجنبي صة
  تستدعي ذلك.

 ى الوطين .

 
امعات ومؤسسات

خلطــط اخلمســية والس
 تحديث .

اء املوارد الذاتية للج
آت امللحقة باجلامعا
رسوم املستوفاة لإلقا
ا الستفادة من املدن

 اآلتية:م 
ات احلكومية واخلاص
واالختصاصات اليت

فحص على املستوى

 اآلتية:لى المهام 
ع املوازنة العادية اجلا
ة االســتثمارية وفــق ا

ة خلطط التطوير والتح
 اليت تؤدي إىل إغنا
مة الداخلية للمنشآ
 الرسوم اجلامعية والر
 وحتديث وتفعيل اال

وتتولى المها جودة
 االعتمادية للجامعا
ج الفحص الوطين و

بالفقة ج الزمنية املتعل

 
 

وتتولالموازنة لجنة 
دراسة مشروع -
دراســة املوازنــة -

املادية الالزمة
دراسة السبل -
دراسة  األنظم -
حتديد مقدار -
دراسة تطوير -

لجنة االعتماد والج
اقرتاح  قواعد -
اقرتاح برنامج  -
إعداد الربامج  -
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رئيساً للمجلس
 نائباً للرئيس

 اعضاء 
 اعضاء
 عضواً 
 عضواً 
 عضواً 
 اعضاء
 عضواً 
 عضواً 
 اعضاء

 عضواً ومقرراً 



               
              

٢.  

                    
                    

٠٠٦ لعام ٦ رقم ت

٢٠١٣. 

                   
                   

  .س
اجلامعات تنظيم ون

٣/ عام ٤٧رقم / ي

                    
                    

اجمللس إلشراف خاضعة
قانو ألحكام خلاضعة

  .التنفيذي
  .السياحة راعة،

 :ومهامه

املرسوم التشريعيجب

  ن السادة :
                   
ص .               

خ تقانية معاهد هاي
اخل اجلامعات من معة
  .الدويل عاون
  .التنفيذي ملكتب
املكتب يسميه ورية

الزر التجارة، صناعة،
 

  .األقل على
  .سنتني ملدة

و للتعليم التقانيى 

مبوجب للتعليم التقاين

من للتعليم التقاني  
لعايل.             

لتعليم العايل املختص
لدي اليت الوزارات عن

جام كل من جامعة
والتع التخطيط هيئة
امل يسميه املعلمني ة
سو لطلبة الوطين حتاد
الص غرف احتاد من 
.للحرفيني العام حتاد
مدير مبرتبة العمل رة
مل اجمللس رئيس ماهي
.  

لىالمجلس األع 
  

للث اجمللس األعلى

المجلس األعلى  
وزير التعليم ا -
معاون وزير ال -
ع وزير معاون -
ج رئيس نائب -
رئيس معاون -
نقابة عن ممثل -
االحت عن ممثل -
كل عن ممثل -
االحت عن ممثل -
وزارة عن ممثل -
هيسمي خبريين -
 اجمللس أمني -

 

 
٢ -

ُأحد
  

يتألف
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  .السورية 
أداءهـم وتقـومي فيهـا

اخلط مـع واملنـاهج ط

والقيــام املنتجــات ع
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تنف علـى واإلشــراف 
سوق احتياجات ة
العربية وريةاجلمه يف
العلميـني للعـاملني 

  .يلوالتأه
اخلطـط هـذه نسـجام

تصــنيع تشــمل الــيت ة
الع واســتخدام ختلفــة



لـدويلا والتعـاون ط
وتلبية واخلاص شرتك

 والثقافية القتصادية
الرتبـوي يـلوالتأه ين

و والتدريب والبحث
ا وحتقيقلدرسية هلا

والرتبويــة التعليميــة ة
املخ النشــاطات وجــه
  .اجمللس رئيس
  .لغائه

التخطـيط هيئـة مـع ون
واملش العام للقطاع ية

واال االجتماعية الت
والتقـا العلمـي سـتوى

و والتخصصات مية
ال واخلطط الداخلية

العمليــة مــع يتعــارض
أو عــن اخلــدمات ور
من بقرار االنظمة 
وإل منحه وشروط ية

  .ها

بالتعــاو للدولـة لعامـة
واالجتماعي قتصادية

املشكال معاجلة حنو ا
املس لتطـوير - قانيـة

العلم والدرجات عليم
اللوائح وإقرار لعامة

ي ال ومبــا فيهــا تاجيــة
أجــو وتقاضــي بيعهــا
هذه وتصدر لنافذة
التقاني واملعاهد بيقية

ومواعيده التدريبية ج

ال التعليميـة لسياسـة
االق اخلطط لتنفيذ مة

يههاوتوج التطبيقية
التق واملعاهـد تطبيقيـة

  .تقانية
التع ومستوى تكامل
ا اجلهات يف لتقانية

اإلنت األعمــال حتــدد
وطريقــة املنتجــات 

ا واألنظمة القوانني
التطب للكليات علمي
  .تقانية
  .ختلفة
والربامج -الصيفي ب

  

  :تية

ا إطـار يف مؤسســاته
الالزم العاملة القوى
الكليات يف تطبيقية
الت الكليـات- لتقـاين

الت واملعاهد لتطبيقية
الت حيث من لتقانية
ال دهاملعا يف خاصة

 الــيت األنظمــة إقــرار
أســعار وحتديــد عامــة
مع يتعارض ال مبا ك

الع االعتماد وقواعد
الت واملعاهد التطبيقية

املخ درجاته يف قاين
التدريب- اإلنتاجية
  .وايفادهم

 : للتعليم التقاني  

اآلتباملهام  ويضطلع

وم التقـاين بـالتعليم ة
ا يوفر وبشكل تنمية

الت العلمية للبحوث
ال التعلـيم ملؤسسـات

  .ته
ال الكليات يف طالب

ا والعاهد التطبيقية
الداخلية االنظمة يف

وإ التقانيــة للمعاهــد
الع واخلــدمات ربات
م هم وذلك ومكافأ

و األداء وتقومي جلودة
ا الكليات من لكل
التق التعليم مبسائل ق
املعسكرات ومدة ي
و املعيدين النتقاء ط

المجلس األعلى م 

 بالوزير اجمللس رتبط

اخلاصـة السياسـة سـم
التن خبطط يهاف تعليم
العامة السياسة ضع
مل العامـة اخلطـط ضع
ومتابعت التنفيذ سائل
الطال قبول قواعد ضع

الكليات بني تنسيق
يف موحدة أسس ضع
  .دولة
املاليــة األنظمــة ـرار

اخلــرب وتقــدمي إلصــالح
أجوره وحتديد تقانية
اجل لضمان نظام ضع
املوازنة مشروع رتاح
يتعلق فيما الرأي داء
الدراسي التقومي حتديد
والشروط القواعد ضع

 

مهام

يرت

رس - ١
الت

وض - ٢
وض - ٣

وس
وض - ٤
الت - ٥
وض - ٦

للد
ــ - ٧ إق

اإل
الت

وض - ٨
اقرت - ٩

إبد -١٠
حتد -١١
وض -١٢
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لبحــث العلميــة هــن



امله نقابــات أعضــاء
  .املعاهد أو ت

ومــن واملتخصصــني

.  

بالكليات مرتبطة صة
 واملعاهــد الكليــات

  .هد

  .هم
مزدوج تعليم - ائي

متخصص تدريب كز
يف التعليميــة اهليئــة

واملعا الكليات يف ية
 .احملافظات

وترفيعه التعليمية يئة
مسا تعليم -نظامي

  .التطبيقية لية
ومراك التطبيقية ليات
أعضــاء ومــن عضــائه
التعليمية العملية سري
يف التقاين التعليم س

اهلي أعضاء لتعيني ط
تعليم وأمناطه تقاين
  .التطبيقية ت
الكل متنحها اليت مية
الكل يف واألقسام نية
أع بــني مــن مؤقتــة و

س حسن ضمان من
جمالس من إليه يرفع 

والشروط القواعد ضع
الت التعليم أنواع حتديد
الكليات إحداث رتاح
العلم الدرجات حتديد

التقاني املعاهد حداث
أو دائمــة جلــان أليف

للتأكد أو ختصاصه
ما كل يف والبت ظر

 

وض -١٣
حتد -١٤
اقرت -١٥
حتد -١٦
إح -١٧
تــأ -١٨

اخ
النظ -١٩
  
 


