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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي      

        مديرية التخطيط ودعم القرار

  

 رؤية التعليم العالي  

مـــن خـــالل بنـــاء ، تحقـــق التميـــز واإلتقـــان والجـــودة، منظومـــة تعليميـــة بحثيـــة وطنيـــة شـــاملة
تـوفر البنيـة األساسـية لنقـل المعرفـة وتوطينهـا و ، واستثمار الموارد البشرية والمعرفة كثروة اسـتراتيجية

رة وتعزيــز قــد ،وتوليــدها ونشــرها بمــا يضــمن تحقيــق أهــداف الدولــة وتنميــة اإلنســان العربــي الســوري
 .سورية على المنافسة إقليميًا ودوليًا خالل العقدين القادمين

 

 رسالة التعليم العالي 

وتنســجم مــع متطلبــات التنميــة ، تــأمين فــرص تعلــيم وبحــث علمــي تتناســب والتطــور العــالمي
وتســعى إلــى تعميــق ربــط الجامعــات بــالمجتمع وتطــوير أدائهــا ، المســتدامة واالحتياجــات المجتمعيــة

 .وفق معايير معتمدة للجودة والتميزومخرجاتها 

 

 األهداف االستراتيجية 

 االلتحاق بالتعليم العالي وٕاتاحته للجميع وفق معايير الجدارة فرص زيادة .١
 .كمورد فاعل في عملية التنمية والبحث العلمي تعزيز االستثمار األمثل في التعليم  .٢
 .المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل تعزيز .٣
 .للموارد تطوير األداء وكفاءة االستخدام .٤
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 :أهم النقاط التي يتم التركيز عليها في الخطة الخمسية الحادية عشرة

 االستمرار بالعمل على التوسع األفقي للجامعات لمواجهة الطلب على التعليم العالي. 
  العلميالتوسع في برامج البحث. 
 المواءمة بين الكم والنوع في القبول الجامعي للطالب. 
 تطوير معايير الجودة واالعتمادية. 
  حاكمية التعليم العالي وتطوير العمل اإلداري المؤسساتيتعزيز.  

 

 :األهداف والمرامي الكمية

 %. ٣٠رفع معدل االلتحاق بالتعليم الجامعي إلى  .١
ــالتعليم زيــادة معــدل االلتحــاق  .٢ مــن الفئــة العمريــة فــي عــام القبــول لنهايــة % ١بواقــع  العــاليب

 . الخطة
مـن مجمـوع طلبـة الجامعـات فـي نهايـة % ٧،٥زيادة معـدل االلتحـاق بالدراسـات العليـا بواقـع  .٣

  .الخطة
 %.١٠إلى % ٥تحاق الطالب األجانب من لرفع نسبة اال .٤
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 :االستراتيجيات والسياسات التنفيذية 

 ، زيادة فرص االلتحاق بالتعليم العالي وٕاتاحته للجميع وفق معايير الجدارة -الهدف األول 
 : االستراتيجيات من مجموعة خالل من تحقيقه ويتم

 .من الفئة العمرية المقابلة% ٣٠تحسين فرص االلتحاق بالتعليم العالي لتصل إلى  ١-١
السعي للوصول إلى توزيع جغرافي أمثل للجامعات ومؤسساتها و التركيز على التنميـة  ٢-١

 .المتوازنةالتعليمية 
 

 :لها  التنفيذية السياساتمن  مجموعة خالل من االستراتيجيات هذه تحقيق ويتم
  مـــن الفئـــة % ١تطـــوير خطـــة القبـــول الجـــامعي بهـــدف زيـــادة  معـــدل االلتحـــاق بواقـــع

 .القبول لنهاية الخطةالعمرية في عام 
   اعتماد معايير جديدة للقبول الجامعي. 
 العالي بالتعليم االلتحاق فرصزيادة   في الخاصة الجامعات مساهمة تعزيز. 
  ًتطوير أنماط جديدة للتعليم والتعلم كمًا ونوعا. 
 تطوير فروع الجامعات المفتتحة في المحافظات لتصبح جامعات مستقلة. 
  الجامعية بما يتوافق وخطط التطوير المعتمدةالتوسع في األبنية. 
  زيادة أعداد الطالب العرب واألجانب في الجامعات. 

 

كمورد فاعل في عملية والبحث العلمي تعزيز االستثمار األمثل في التعليم  -الهدف الثاني 
 :االستراتيجيات من مجموعة خالل من تحقيقه ويتم، التنمية

 .تحسين نوعية التعليم ١-٢
العلمــي  للبحــث مؤسســات التعلــيم العــالي العارضــةتعزيــز الصــلة وقنــوات التــرابط بــين  ٢-٢

 .والجهات الطالبة له، وتفعيل دور قطاع األعمال في التعليم العالي والبحث العلمي



5 
 

 والبيئــــــة التمكينيــــــة ومســــــتلزمات العمليــــــة  التعليميــــــة والبحثيــــــة التحتيــــــة البنــــــى تعزيــــــز ٣-٢
 .واحتياجاتها التقانية

 .التعاون بين الجامعات السورية والجامعات العربية واألجنبية عالقاتتعزيز  ٤-٢
 

 :لها  التنفيذية السياساتمن  مجموعة خالل من االستراتيجيات هذه تحقيق ويتم
 تطوير مصادر المعرفة وتنويعها وتعزيز سبل النفاذ إليها. 
 تطوير المخابر وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة. 
  تطوير المكتبات الجامعية وتحديثها وربطها بقواعد البيانات العالمية 

 تعميم استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية التعليمية. 
  تعزيز الصلة وقنوات الترابط وآلياته بين الهيئـات العلميـة البحثيـة والقطاعـات اإلنتاجيـة

 .علمي والمستفيدة منهوالخدمية العامة والخاصة الطالبة للبحث ال
  تأهيــل البــاحثين وأعضــاء الهيئــة التعليميــة واالرتقــاء بمســتواهم العلمــي والتقنــي واللغــوي

 .وتحفيزهم
 االرتقاء بها إلى المعايير الدولية بهدف تطوير  آلية تقويم البحوث. 
  بناء القدرات الوطنية االستمرار في. 
 وٕانشــاء مراكــز  ،التخصصــات ومتعــددةة بر اتطــوير حقــول اســتراتيجية للبحــث العلمــي عــ

 .بحثية يز تم
 البحث العلمي في المستشفيات التعليمية تعزيز. 
   مـن مجمـوع %  ٧،٥زيادة أعداد المقبولين في برامج الدراسات العليـا بمـا ال يقـل عـن

 .طلبة الجامعات في نهاية الخطة 
 قيـحقت يضـمن بمـانظام قبـول فـي الدراسـات العليـا فـي مختلـف االختصاصـات  تطوير 

 .مبدأ تكافؤ الفرص
 لجامعةالمجتمعية ل مشاركةال تعزيز. 
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 من تحقيقه ويتم ،المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل تعزيز -الهدف الثالث 
 : االستراتيجيات من مجموعة خالل

 . التشاركية مع القطاعات المستفيدةكفاءة التعليم بتعزيز  تحسين ١-٣
متطلبــــات  و العــــالي التعلــــيم مخرجــــات بــــين الــــربط يــــوفربمــــا  والبــــرامج المنــــاهجتطـــوير  ٢-٣

 .التنمية
 .البيئة التشريعية لتعزيز ربط التعليم باحتياجات سوق العمل تطوير  ٣-٣
متابعـــة الخـــريجين  أنظمـــةوتطـــوير  والتعلـــيم مـــدى الحيـــاة اعتمـــاد مبـــدأ التعلـــيم المســـتمر ٤-٣

 وتأهيلهم
 .تقنيتطوير التعليم ال  ٥-٣

 
 :لها  التنفيذية السياساتمن  مجموعة خالل من االستراتيجيات هذه تحقيق ويتم
 إحداث برامج واختصاصات تستجيب الحتياجات التنمية المجتمعية وسوق العمل. 
  ــــــنظم الدراســــــية ــــــرامج وال ــــــة الب نظــــــام الســــــاعات  -النظــــــام الفصــــــلي(متابعــــــة تطــــــوير هيكلي

 ....).المعتمدة

  يلبي حاجات التنميةتطوير الخطط الدراسية و المناهج بما. 
 مستمر للمناهج الدراسية الجامعيةلتقويم الا. 
 م المســتمر والتعلــيم عــن بعــد تســتهدف تحســين المســتوى المهــاري لقــوة لاســتحداث بــرامج للــتع

العمــل، وزيــادة خيــاراتهم الحياتيـــة مــع التأكيــد علــى التـــدريب علــى المهــارات الحديثــة وتقـــويم 
  .التقنيات الحديثةامل مع الجوانب اإلدراكية العلمية والتع

  تعزيــز التشــاركية مــع القطــاع الخــاص،من خــالل المشــاركة فــي التــدريس والتــدريب والتأهيــل
 .والتشغيل والتمويل

  تحسين مسـتوى ونوعيـة التعلـيم التقنـي بمـا يواكـب التطـورات العالميـة، ويلبـي حاجـات التنميـة
 .االقتصادية واالجتماعية
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 من مجموعة خالل من تحقيقه ويتم، للموارد األداء وكفاءة االستخدامتطوير  -الهدف الرابع 
 : االستراتيجيات

 االستخدام األمثل للموارد والمرافق المتاحة ١-٤

 .العالي تعزيز حاكمية مؤسسات التعليم ٢-٤
  والتعليمية اإلداريةالتركيز على برامج التأهيل النوعي لألطر  ٣-٤
بجـودة  ءالتعليميـة وتحـديثها وتحسـين أدائهـا واالرتقـاتطوير المستشفيات والمراكز الطبيـة  ٤-٤

 .ومستوى خدماتها
 
 :لها  التنفيذية السياساتمن  مجموعة خالل من االستراتيجيات هذه تحقيق ويتم

 تطوير نظام لتقويم األداء وفق معايير الجودة. 
  العاليتطوير نظم االستقاللية والمساءلة وتوزيع المسؤوليات في منظومة التعليم. 
 وتــأمين ، اعتمــاد آليــات جديــدة لــإلدارة الماليــة تعتمــد نمــوذج موازنــات اإلنفــاق متوســط المــدى

 .مستلزمات تطبيقها
 واألكاديمي يااللتزام بقواعد ضمان الجودة واالعتماد المؤسس. 
 االرتقاء بالمستوى اإلداري والتقني واللغوي للعاملين اإلداريين في منظومة التعليم العالي 
  تطــوير وتحســين أداء المستشــفيات والمراكــز الطبيــة التعليميــة فــي مجــاالت التأهيــل والتــدريب

 والرعاية والخدمات الصحية والفندقية

 تفعيل التعاون مع المراكز الطبية المحلية والعربية والدولية. 
  لياً تطوير نظام للتقويم المستمر ألداء المشافي التعليمية وفق معايير الجودة المعتمدة دو. 
 االرتقاء بالمستوى اإلداري والتقني واللغوي للعاملين اإلداريين في المشافي التعليمية. 
 تطوير الخدمات الطبية المساندة وخاصة التمريض. 
 تفعيل الوظيفة االقتصادية للجامعة. 
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 الوحدة ألف ليرة سورية            ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة العالي  ملقطاع التعليبرامج الخطة الخمسية الحادية عشرة                  

 المجموع ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ البرامج

 ٣٢٥٠٠٠ ٧٨٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ١٠٥٠٠٠ ٣٧٠٠٠ ٢٥٠٠٠ اإلصالح اإلداري والمؤسساتي

 ٢٨٤٧٨٥٠٠ ٤٨٨٤٥٠٠ ٦٢٢٣٢٣٣ ٧١٦٨٤٣٣ ٦٤٤٩٢٣٤ ٣٧٥٣١٠٠ توفير البنية التحتية ومستلزمات العملية التعليمية

 ٢٢٥٠٠٠ ١٨٠٠٠ ١٨٠٠٠ ٩٧٠٠٠ ٨٥٠٠٠ ٧٠٠٠ ربط البحث العلمي بقطاع األعمال

 ٥٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٥٠٠٠ الخطة الوطنية لتطوير المناهج

 ٧٠٠٠٠ ١٤٠٠٠ ١٤٠٠٠ ١٤٥٠٠ ٢٠٥٠٠ ٧٠٠٠ ضمان الجودة واالعتمادية

 ٧١٣٠٠٠ ٥٧٤٠٠ ١٧٠٦٠٠ ١٩٨٥٠٠ ٢٥٣٦٠٠ ٣٢٩٠٠ دعم البحث العلمي

 ٢٩٣٥٠٠٠ ٦٠١٩١ ٣٩٧٧٣٥ ٦٠٥٢٤٤ ٩٨٠٢٧٥ ٨٩١٥٥٥ تطوير المعاهد التقانية

 ٩٧١٠٠٠ ٢٠١٠٠٠ ٢٢٦٠٠٠ ٣٠٩٥٠٠ ٢٠٢٥٠٠ ٣٢٠٠٠ تطوير المعاهد العليا

 ٩٠٥٣٠٠٠ ١٧٢٠٥٠٠ ١٨١١٠٠٠ ٢١٧٧٧٥٠ ٢٢٧٠٢٠٥ ١٠٧٣٥٤٥ دعم الخدمات اإلدارية والطالبية

 ١١٣٦٥٠٠ ٣٠٤٥٠٠ ١٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١٩٧٠٠٠ ٢٥٥٠٠٠ توسع في أبنية المشافي التعليمية

 ٢١٢٠٠٠٠ ٤٩٥٠٠٠ ٥٧٠٠٠٠ ٤٦٥٠٠٠ ٣١٠٠٠٠ ٢٨٠٠٠٠ تامين السكن الجامعي

 ٣٦٢٥٠٠ ١٧٧٤٠٠ ١٢٦٦٠٠ ٤٤٢٠٠ ٩٢٠٠ ٥١٠٠ الموارد البشرية وتأهيلتدريب 

 ١٣٠٠٠٠٠ ٣١٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ٣٢٥٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ تامين المعارف

 ١٧٧٧٠٠ ٤١٠٠ ٥٥٠٠ ٢٨٧٠٠ ١٢٢٠٠٠ ١٧٤٠٠ الجامعيةمستلزمات المطبوعات والكتب 

 ٤٧٩١٧٢٠٠ ٨٣٣٩٥٩١ ١٠١٨٢٦٦٨ ١١٧٤٨٨٢٧ ١١٢٥١٥١٤ ٦٣٩٤٦٠٠ المجموع
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 ٢٠١٥-٢٠١١الخطة الخمسية الحادية عشرة للفترة استثمارات 
      س٠ألف لالوحدة                           

 

 )  قطاع التعليم العالي استثمارات ترد في الخطة الخمسية ضمن استثمارات القطاع الصحي وليس ضمن في المشافي التعليميةالمشاريع االستثمارية (: مالحظة*

 المجموع ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ الجھة

 ٤٧٩١٧٢٠٠ ٨٣٣٩٥٩١ ١٠١٨٢٦٦٨ ١١٧٤٨٨٢٧ ١١٢٥١٥١٤ ٦٣٩٤٦٠٠ مجموع القطاع التعليمي
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