انجًهىرية

انؼربية انطىرية

وزارة انتؼهيى انؼاني
يذيرية انتقىيى واالػتًاد

تجربة انجًهىرية انؼربية انطىرية في يجال انجىدة
واالػتًاد األكاديًي
لقد شكل موضوع االرتقاء جبودة التعليم اذلاجس األول لدى وزارة التعليم العايل ،حيث استدعى التطور الذي رأيناه يف نظام التعليم
العايل السوري ،والذي كان يف معظمو تطوراً كمياً على حساب النوعية ،مزيداً من االىتمام مبستوى جودة وكفاءة التعليم ،وقد زاد يف ىذا
االىتمام عوامل خارجية أخرى من أمهها:
 تزايد أعداد ادلؤسسات التعليمية اخلاصة.
 التف عيل ادللحوظ التفاقيات التعاون ببُت مؤسسات التعليم العايل احمللية والعادلية ,واالجتاه ادلتزايد إلقامة برامج عادلية مشًتكة.
 االنفتاح ادلتزايد يف ساحة التعليم العايل العادلية وتزايد التنافس الدويل بُت اجلامعات ومؤسسات التعليم جلذب الطالب.

يشروع إنشاء يجهص ضًاٌ انجىدة واالػتًاد
يعود أصل ىذا ادلشروع إىل عام  5008عندما بدأ رللس التعليم العايل بتبٍت سلسلة من القرارات اليت وضعت ادلبادئ األساسية اليت
مهدت الطريق إلقامة ىياكل وطنية لضمان اجلودة واالعتماد يف مؤسسات التعليم العايل:
 القر ررار رق ررم  /487/ت رراري  5008/4/40القاض ررر بض رررورة اعتم رراد نظ ررام لتق رروو األداء وض ررمان اجل ررودة واالعتم رراد األك رراددير يف
اجلامعات السورية حيث متّ تأليف جلنة دائمة يف وزارة التعليم العايل باسم اللجنة العليا للجودة واالعتماد.
 القرار رقم  /<9/تاري  500:/4/48/القاضر بإحداث مراكز لضمان اجلودة يف اجلامعات احلكومية.
 القررار رقرم  /600 /ترراري  500:/</44القاضرر بتشرركيل جلنرة اعتمرراد للجامعرات اخلاصرة ،اررت اسرم ناللجنررة الفنيرة للجامعررات
اخلاصةن
 القرار رقم  /64/تاري  500:/44/59الذي رسم قواعد االعتماد العلمر وشروط منحو وإلغائو للجامعات اخلاصة.

أهذاف انًجهص
يهدف تأسيس اذليئة الوطنية لضمان اجلودة واالعتماد إىل اقيق األىداف اإلسًتاتيجية التالية:
.1
.2
.3
.4

بناء منظومة متكاملة من ادلعايَت وقواعد التطوير وآليات ومؤشرات قياس األداء.
التأكد من مطابقة األنظمرة الدراسرية والرجامج التعليميرة وأعضراء اذليئرة التعليميرة وادلروارد التعليميرة وتقنيرات التعلريم وأ راط وأسرالي
اإلدارة يف تلك ادلؤسسات للمعايَت وادلمارسات ادلثلى الدولية.
إعالء قيم التميز والقدرة التنافسية يف ادلؤسسات التعليمية احلكومية واخلاصة.
بنراء وتأكيرد الثقررة علرى ادلسررتويات احملليرة والعربيرة والدوليررة يف كفراءة األداء وجررودة عمليرات وزلالرالت العمليررة التعليميرة واألنشررطة
البحثية والتطوير ادلستمر دلؤسسات وبرامج التعليم العايل.
1

ىذا وقد اختذ رللس التعليم العايل قراراً بادلوافقة من حيث ادلبدأ على إقامة ىذه اذليئة ،وبانتظار استكمال إجراءات صدور
التشريعات اخلاصة هبذه اذليئة من اجلهات ادلختالة يقوم رللس التعليم العايل وبالتنسيق مع اللجنة العليا للجودة واالعتماد واللجنة الفنية
للجامعات اخلاصة (ادلنبثقتُت عن رللس التعليم العايل) مبهام ىيئة وطنية لضمان اجلودة واالعتماد.

انهجنة انؼهيا نهجىدة واالػتًاد
 اعتمرد رللرس التعلريم العرايل يف جلسرتو ادلنعقردة بتراري  ،5008/4/40إطرار عمرل لتقروو األداء وضرمان اجلرودة واالعتمراد األكراددير يف
اجلامعات السورية ومت يف ىذه اجللسة تأليف جلنة دائمة يف وزارة التعليم العايل باسم اللجنة العليا للجاة ة الاتمادا تقرع مهمتهرا فيمرا

يلر:
 اعتماد التقوو الذايت ادلستمر يف اجلامعات.

 وضع ادلعايَت ادلعتمدة للجودة واالمتياز األكاددير.

 إنشاء نظام لضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل العامة واخلاصة تكون مهمتو القيام بالتدقيق اخلارجر للجودة واعتماد معايَت
اجلودة والتميز األكاددير وقواعد االعًتاف واالعتماد احلكومر للشهادات.
 اقًتاح اذليكلية التنظيمية ادلناسبة إلقامة ىيئة وطنية للجودة واالعتمادية واديد تبعيتها اإلدارية.

يراكس ضًاٌ انجىدة في انجايؼات
أحرردث نمركررز ضررمان اجلررودةن يف كررل جامعررة مبوجر قررار رللررس التعلرريم العررايل رقررم  9:ترراري  ،500;/5/44ليترروىل كررل مركررز
عملية إدارة نظام ضمان اجلودة يف جامعتو واقيق األىداف التالية:
 )4تعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد يف اجلامعة واجملتمع.
 )5ادلشاركة الفعالة يف رسم السياسات واخلطط اجلامعية مبا يتوافق مع سياسة اجلامعة يف رلال اجلودة .
 )6دعم ومساندة اإلدارات اجلامعية يف رلال ضمان اجلودة.
مت تعيُت مدراء للجودة يف اجلامعات إلدارة عمليرة التقروو الرذايت ولثيرل جامعراام يف اللجنرة العليرا للجرودة واالعتمراد وشركلت جلران
مركزية على مستوى اجلامعات وجلان فرعية علرى مسرتوى الكليرات ،وانطلقرت عمليرة التقروو الرذايت يف اجلامعرات وأصلرزت خرالل عرام ومت وضرع
تقارير التقوو الذايت .وقد كان لعملية التقوو الذايت ىذه األثر الكبرَت يف وقروف اجلامعرات علرى نقراط ضرعفها وقوارا ،ويف إدراكهرا للتحرديات
واألخطار احملدقة هبا ،وبالتايل وضع قضية اجلودة والنوعية على رأس قائمة األولويات يف برامج تطوير التعليم العايل.
عملت اللجنة العليا على تطوير نظام لضمان اجلودة يف اجلامعات احلكومية باعتماد منهجية عمل تفاعلية مع اجلامعات ،وبالتعراون
مع خجاء من اجمللس الثقايف الجيطاين ،حيث قامت كل جامعة بوضع رؤيتهرا ورسرالتها ادلعلنرة وأىردافها االسرًتاتيجية وتبنرت خطرة إسرًتاتيجية
لبناء نظام اجلودة لديها واسُت جودة وكفاءة العملية التدريسية ومستوى اخلرجيُت.
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وضغ قىاػذ االػتًاد انؼاو وانخاص نهجايؼات انخاصة
مت وضع قواعد االعتماد العام واخلاص للجامعات اخلاصة هبدف ضمان جودة سلرجات تلك اجلامعات حيرث تضرمنت ىرذه القواعرد
اليت صدرت مبوج قرار رللس التعليم العايل رقم  /13/تاري  ،9007/33/99وقد وصفت ىذه القواعد ادلركبات التالية:
 )3التنظرريم اإلداري وادلررايل يف اجلامعررة (رللررس األمنرراء -رللررس اجلامعررة – رللررس الكليررة  -رللررس القسررم) والبنيررة التنظيميررة اإلداريررة
للجامعة وجمللس األمناء باإلضافة إىل مهام رئيس كل رللس.
 )9االعتماد العرام الرذي يتضرمن اعتمراد أبنيرة اجلامعرة ومسرتلزمااا واعتمراد األجهرزة والتجهيرزات والوسرائل التعليميرة واعتمراد اذليئرة
التدريسية والفنية واإلدارية وادلرافق العامة واخلاصة يف اجلامعة وفق االستمارة ادلقدمة ذلذا الغرض.
 )1االعتمرراد اخلرراص الررذي يتضررمن تقرروو الجنررامج األكرراددير للتأكررد مررن مرردى اقيررق ادلؤسسررة دلعررايَت االعتمرراد األكرراددير اخلرراص
بالجنامج ادلراد اعتماده .كما يتضمن اجملاالت الرئيس دلعايَت االعتماد األكاددير واليت عددىا تسع رلاالت.
 )4اعتماد التخالالات الدقيقة ألعضاء اذليئة التعليمية اليت تتضمن الشروط الالزم توفرىا يف عضو اذليئة التدريسية والفنية.
 )5آليات ادلراقبة والتنفيذ اليت ادد مهام جلان االعتماد وآليات عملها.
 )6ش ررروط رف ررع الطاق ررة االس ررتيعابية العام ررة للجامع ررة والطاق ررة االس ررتيعابية ب ررالًتخي
االستيعابية بزيادة عدد الطالب.

يف برن ررامج جدي ررد ،باإلض ررافة إىل رف ررع الطاق ررة

 )7امتحان الكفاءة وشروط إجرائو على خرجير اجلامعات اخلاصة واحلكومية ،والنتائج ادلرتبة عليو.

ايتحاٌ انكفاءة
مت إقررار مبرردأ إجرراء امتحرران كفرراءة وطررٍت خلرجيررر اجلامعررات اخلاصررة يهرردف إىل قيرراس احملالررالت التعليميررة خلرجيررر ىررذه اجلامعررات
حيث جاء يف ادلادتُت رقم ( 98و  )99من قواعد االعتماد العام واخلاص ما يلر:
الد ة  -98خيضع طالب اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة المتحان تقودير معياري يف كل اختالاص على مستوى وطٍت يعكس كفاءة
اخلرجيُت واجلامعة ادلاضلة للشرهادة الجنرامج ،ويعرد االشرًتا يف االمتحران ادلرذكور شررطان للتالرديق علرى الشرهادة الريت حالرل عليهرا
اخلريج ،وال يعد شرطان لتخرجو.
الد ة  -99يهدف امتحان الكفاءة إىل اآليت:
تقرروو معيرراري للقرردرات العلميررة خلرجيررر اجلامعررات السررورية احلكوميررة واخلاصررة هبرردف قيرراس مرردى تررأثَت العمليررات الرريت جتررري علررى
مدخالت التعليم يف مؤسسات التعليم العايل.
تزويررد اجلامعررة اات العالقررة مبعلومررات معتمرردة ديكررن اسررتخدامها يف تقرروو ادلنرراىج وتطويرىررا واسررُت طررر الترردريس وبالتررايل اقيررق
معايَت االعتماد وضمان اجلودة والنوعية يف سلرجات التعليم العايل.
وقد مت البدء بتطبيق ىذا االمتحان على خرجير اجلامعات السورية احلكومية واخلاصة يف اختالاص ط األسنان والاليدلة وىندسة
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العمارة حيث ساعد يف مقارنة:
.3
.9
.1
.4

الطال مع أقرانو يف الجنامج يف اجلامعة اااا.
الطال مع أقرانو يف الجنامج ااتو يف اجلامعات السورية.
الجنامج األكاددير مع الجامج ادلماثلة يف اجلامعات السورية.
اجلامعة ادلاضلة للشهادة اليت خترج منها الطال بادلقارنة مع اجلامعات السورية األخرى.

إن ىذا كلو خيلق التنافس بُت اجلامعات الوطنية لتحقيق مستويات أفضل من خالل تطوير اخلطط الدراسية وأسالي
وزيادة تأىيل أعضاء اذليئة التدريسية وتوفَت متطلبات العملية التدريسية فيها.

التدريس

يذيرية انتقىيى واالػتًاد
مت تأسرريس مديريررة نالتقرروو واالعتمررادن يف وزارة التعلرريم العررايل لتكررون مبثابررة اراع تنفيررذي للجنررة العليررا للجررودة واالعتمرراد ،وقررد
تالدت ىذه ادلديرية من ضمن مهامها إىل مسألة ضرمان اجلرودة للشرهادات القادمرة مرن خرارج سرورية (العرابرة للحردود) مرن خرالل اإلشرراف
على االمتحان الوطٍت حلملرة الشرهادات رَت السرورية يف العلروم الطبيرة وإنشراء قاعردة بيانرات خاصرة باجلامعرات رَت السرورية ادلعرًتف هبرا لردى
وزارة التعلريم العرايل (أكثرر مرن  8000جامعرة عربيرة وأجنبيرة) ونشررىا ورقيراً والكًتونيراً بشركل قررص مضرغوط  CDوعلرى ادلوقرع االلكرًتوين
الوزارة  www.mhe.gov.syوتعميمها مبا دي ّكن الطلبة الدارسُت خارج القطر ومجيع اجلهات ادلعنية من االستفادة منها.
انتؼهيى انؼابر نهحذودTrans - border Education :
ديثل االعًتاف بالشهادات وتعادذلا واحداً من القضايا الشائكة اليت تواجو منظومات التعليم العايل زللياً وإقليمياً وعادلياً والك لتعدد
ٍ
وسياسات تواك ادلستجدات ادلتاللة باستشراء ظاىرة الفساد األكاددير
إشكاالتو ،وتنوع اجلهات واألقطاب ادلتاللة بو ،وتطلبو لرؤى
ٍ
ٍ
وشجاعة يف ادلعاجلة.
وحكمة
العادلر ،وما يقتضيو من عمقٍ يف الطرح
وقد عملت رياح العودلة اليت عالفت بالعامل ومحلت التغيَت على أكثر من صعيد ،على خلق بؤر فساد عادلية واويل الفساد يف
شبكات تعليميةٌ ومهية وعالابات
التعليم العايل من ظاىرة ال تتجاوز اإلطار الفردي أو احمللر (يف بعض ال ّدول) إىل سيا ٍ عادلر تتنافس فيو
ٌ
متعددة اجلنسيات ،تضم أفراداً يعملون يف بلدان الدراسة وديلكون ارتباطات داخل البلدان اليت يأيت منها الطالب الدارسون (عن طريق مكات
اخلدمات الدراسية يف الوطن األم) ،ويقومون بالًتويج ذلذا النمط من نالدراسةن واجتذاب الطالب الباحثُت عن نفرصة العمرن اليت ستؤمن
منحهم شهادات عليا مبختلف ادلسميات واالختالاصات نحس الطل ن من البلدان اليت تكاثر فيها ما اصطلح على تسميتو نبطواحُت
الشهاداتن ) (Degree Millsمراىنُت على “تساىل” الوزارة يف عملية معادلة الشهادة بعد عودام إىل وطنهم األم.
وتعاين منظومة التعليم العايل يف سورية بشكل خاص من ىذه الظاىرة ألسباب عديدة تعود يف أمهها إىل موجات الطالب اليت
اعتادت أن تتوجو إىل الدراسة يف اخلارج وعلى األخ يف دول منظومة اإلااد السوفيييت سابقاً واستمرت يف ىذا التوجو خالل العقد ادلاضر
حىت بعد اهنيار االااد السوفيييت (بدافع احلالول على فرص لدراسة الفروع اليت ير بون فيها ويف مقدمتها العلوم الطبية).
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وإدراكاً من وزارة التعليم العايل ألمهية الدور الذي تلعبو يف التالدي ذلذا نالغزون الذي يهدد أمننا التعليمر ،فقد قامت بتبٍت حزمة من
اآلليات واالسًتاتيجيات اليت عملت بدأب ومنذ عام  5009على تطويرىا دلواجهة ىذا التحدي .وفيما يلر حملة عن اإلجراءات ادلتخذة يف
ىذا اخلالوص ،واليت ركزت بشكل خاص على شهادات العلوم الطبية:



يكتس تعادل الشهادات َت السورية يف الفروع الطبية أمهية خاصة نظراً النعكاسو ادلباشر على جودة اخلدمات ادلقدمرة يف إطرار
القطاع الالحر وما ذلذا من أثرر برالا األمهيرة علرى صرحة ادلرواطن واجملتمرع ،وكرذلك لشقبرال الشرديد علرى ىرذه االختالاصرات مرن
قبل شرحية من الطالب شلن ال حيوزون على مقومات دراسة ىذه االختالاصات يف جامعات القطر.

 تولّرت وزارة التعلرريم العررايل مهمررة إجرراء االمتحانررات التقودييررة هبرردف معادلرة الشررهادات الطبيررة ررَت السررورية منررذ العررام  5008بعررد أن
كانت ىذه ادلهمة منوطةً بوزارة الالحة.
 يع ر اد النجرراح يف االمتحرران التق رودير (الرروطٍت) شرررطاً الزم راً ررَت كر ٍ
راف دلعادلررة الشررهادات ررَت السررورية يف العلرروم الطبيررة (الط ر  ،ط ر
ُ

األسنان ،الاليدلة) وشرطاً للتسجيل يف وزارة الالحة هبدف مزاولة ادلهنة .يشًتط للتقدم إىل االمتحان تقدو وثائق دراسرية صرارمة

تثبت مواظبة الطال على الدراسة يف بلد الدراسة ولكامل فًتة الدراسة.



وذلررذا الغرررض أحرردثت وزارة التعلرريم العررايل مديريررة أاتهررا مديريررة التقرروو واالعتمرراد ىرردفت إىل مأسسررة االمتحرران التق رودير اخلرراص
خبرجي ر ر ررر اجلامع ر ر ررات ر ر ررَت الس ر ر ررورية وإجرائ ر ر ررو عل ر ر ررى أس ر ر ررس موض ر ر رروعية تعتم ر ر ررد اخلي ر ر ررارات ادلتع ر ر ررددة وتض ر ر ررمن قي ر ر رراس الكف ر ر رراءات
 competencesوادلعارف األساسية للخريج.



أصدرت الوزارة إحالائيات مفاللة بأعداد ادلتقدمُت ونسر النجراح يف االمتحران التقرودير للردورات االمتحانيرة السرت الريت أجرارا
الوزارة يف عامر  500:و ;. 500



عمدت الوزارة إىل إ ال مجيع مكات اخلدمات الدراسية ادلرخ

ذلا سابقاً ،رَت أ ّن ادلشركلة ال ترزال قائمرة بوجرود ادلكاتر

رَت

ادلرخالرة والرريت لرارس نشرراطااا ررَت الشررعية .تر ّرروج ىررذه ادلكاتر دلسررتويات رديئررة مرن التعلرريم اجلررامعر خرارج القطررر ولررارس أدواراً
تضرليلية قرق طالبنررا الدارسرُت يف اجلامعرات ررَت السرورية عرج عمليررات اسررة وتواطرؤ باالشرًتا مرع شربكات خارجيررة تعمرل علررى

تأمُت القبول للطالب يف مؤسسات َت معتمدة أو حىت معًتف هبا يف بلداهنا .والالفت أ ّن عمل ىؤالء يًتّكز يف دول زلددة مثرل
رابطة ال ّدول ادلستقلة وعلى األخ

أوكرانيا ،روسيا ،مولدافيا ،أرمينيا ،روسيا البيضاء ،أوزباكستان ،كازاخستان ،قر يزستان .ولبيان

حجررم ادلشرركلة يكفررر أن نررورد أن رلمرروع ادلتقرردمُت إىل االمتحرران التقرودير (الرروطٍت) مررن خرجيررر ىررذه الرردول والررذي بلررا 649:

خرجياً (يف العلوم الطبية فقط) ديثّل  %98من اجملموع الكلّر للطرالب ادلتقردمُت .علمراً أن ىرذا العردد ال يشرمل األعرداد ادلًتاكمرة
مررن ناخلرررجيُتن الررذين مل حيقق روا شررروط التقرردم إىل االمتحرران بسررب سلررالفتهم للشررروط التوثيقيررة وخباصررة شررروط اإلقامررة يف بلررد
الدراسة.
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عممررت الرروزارة تةجيه ا ت ادي ا ة للطلبررة الدارسررُت خررارج سرروريا وأصرردرت مطويررات ترروزع رلاني راً وتغطررر كافررة جوان ر تعررادل
الشهادات واالمتحان التقودير .كما أصدرت الوزارة ليالً للج مع ت غير السةد ة الدعارف به من قبل الةزادة الحرصت علرى
اديث ىذا الدليل بشكل دائم ومت ربط تعادل الشهادات باعتمادية اجلامعات جلميع اخلرجيُت.

االػتراف بانشهادات وانشهادات انجسئية ،يؼادنة
انشهادات
يأخذ موضوع االعًتاف بالشهادات والشهادات اجلزئية بُت الدول العربية من جهة وبُت الدول العربية والدول األخرى من جهة ثانية
أمهية خاصة مرع تنرامر التعلريم العرايل العرابر للحردود والتحرديات الريت تفرضرها عمليرة معادلرة ىرذا النروع مرن الشرهادات ،السريما يف ظرل تنرامر
الفساد األكاددير يف العديد من البلدان ،والذي رأينا ادياتو ادلباشرة يف سورية يف القسم الثالث من ىذا التقرير واخلاص بالتحديات اليت تواجو
منظومة التعليم العايل يف سورية.
إن إقامة منظومة لالعًتاف بالشهادات علرى مسرتوى البلردان العربيرة مرن شرأنو تسرهيل عمليرة تعرادل الشرهادات وتروفَت نظرام ضرمان
جودة للشهادات العابرة للحدود ،وإن إقامة ىكذا منظومة يأيت منسجماً ،بل ونتيجةً ًً حتميةً ،للفضاء العريب للتعليم العايل.
وللغوص يف ىذا اجملال ال بد من استعراض ما ىو موجود على الساحة العربية ،أو ادلتوسطية ،من بٌت مؤسساتية أو شبكية مشًتكة.
لثل اتفاقية االعًتاف بالشهادات لدول حوض البحر ادلتوسط واحدة من االتفاقات اإلقليمية الست اليت ترعاىا منظمة اليونسكو،
حيث ادف ىذه االتفاقيات إىل االرتقاء باالعًتاف بالشهادات األكادديية لتحقيق أىداف أكادديية كمتابعة الدراسات يف ادلؤسسات األخرى
للتعليم العايل وكرذلك لتحقيرق أىرداف مهنيرة كاحلالرول علرى عمرل .اعتمردت ىرذه االتفاقيرة الدوليرة لالعرًتاف بشرهادات ودراسرات ودرجرات
التعلرريم العررايل يف الرردول العربيررة والرردول األوروبيررة الواقعررة علررى حرروض البحررر األبرريض ادلتوسررط ,يف مدينررة نرريس عررام  , 4<:9وخررالل الرردورة
السرابعة للجنرة الدوليرة احلكوميرة ذلرذه االتفاقيرة مت إطرال شربكة Mediterranean Recognition Information Centers
)(MERIC

اليت تضم مراكز  ENIC- NARICلشمال حوض ادلتوسط وأربعة مراكز جلنوب حوض ادلتوسط الواقعة يف اجلزائر ,مالر ,ادلغرب وتونس.
ENIC: European Network of Information Centers.
NARIC: National Academic Recognition Information Centers.

وباالعتماد على اتفاقيات اليونسكو من جهة وعلى خجة الشربكة األوروبيرة  ENIC-NARICمرن جهرة أخررى يقردم ادلركرز الردويل
للدراسرات الًتبويرة  CIEPومرن خرالل قسرم االعرًتاف بالشررهادات مركرز  ENIC-NARICيف فرنسرا  ،يقردم خجترو وحالريلة جتاربرو يف ىررذا
اجملال من أجل الوقوف إىل جان الدولة الرا بة يف تأسيس مركز وطٍت للمعلومات حول االعًتاف بالشهادات األجنبية.
ديكن للدول العربية إااً االنطال يف أية منظومة تنوي تأسيسها هبدف االعًتاف ادلتبادل بالشهادات فيما بينها أن تؤسس على خجة
ىذه الشبكة األوربية .واقيقا لذلك ،يتم حالياً التحضَت بُت وزارة التعليم العايل يف سرورية وادلركرز الردويل للدراسرات الًتبويرة يف فرنسرا CIEP
لبحرث إحررداث مركررز اعرًتاف بالشررهادات األكاددييررة يف اجلمهوريرة العربيررة السررورية ليكرون أحررد ادلراكررز التابعرة لشرربكة  MERICادلتوسررطية يف
وزارة التعليم العايل وات مظلة منظمة اليونسكو:
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ومن ادلتوقع أن يؤمن ىذا ادلركز يف حال مت االتفا على إنشائو يف سورية اخلدمات وادلزايا التالية لسورية:
 تسهيل مهمة تقيريم نوعيرة الشرهادات اجلامعيرة رَت السرورية الرواردة إىل سرورية واالعرًتاف هبرا بنراء علرى ادلعرايَت العادليرة ادلعتمردة مرن
قبل اليونسكو.
 احلالول على اعًتاف عادلر بالشهادات ادلمنوحة من اجلامعات السورية والتعريف هبذه الشهادات.
 االنضمام إىل شبكة عادلية ات مظلة اليونسكو تعٌت بوضع أسس لتقييم نوعية برامج التعليم.
 تقدو خدمات أخرى كمركز معلومات عادلر يف رلال اعتمادية الجامج والشهادات األكادديية.
إن إنشراء ىررذا ادلركررز الررذي سرريكون األول مررن نوعررو يف ادلشرر العررريب لالعرًتاف بالشررهادات وكررذلك االنضررمام إىل شرربكة MERIC

سيؤدي إىل اعًتاف مجيع الدول ادلشًتكة يف الشربكة بالشرهادات الريت لرنح يف أيرة دولرة منهرا شلرا يرؤدي إىل تسرهيل انتقرال األشرخاص وتكثيرف
تبررادل ادلعررارف واخلرجات وتررذليل الالررعوبات الرريت يالررادفها األشررخاص الررذين تلقروا تعلرريمهم يف اخلررارج عنررد عررودام إىل بالدىررم األصررلية ومررنح
حامرل الشرهادة احلقرو الريت يتمترع هبرا األشرخاص الرذين حيملرون شررهادة علميرة وطنيرة منراظرة للشرهادة األجنبيرة وىرذه احلقرو لترد إىل متابعررة
الدراسات أو شلارسة نشاط مهٍت.
إن إنشراء ىكررذا مركرز يف سررورية سيسراعد يف تعميررق الالرالت الثقافيررة مرع الرردول العربيرة والرردول الواقعرة علررى حروض ادلتوسررط واعتمرراد
سياسررات عمررل مشررًتكة يف رلررال التعلرريم والتأىيررل العلمررر والثقررايف للمسررامهة يف تقويررة التعرراون بررُت الرردول باالنضررمام إىل اتفاقيررات اليونسرركو
لالعًتاف بالشهادات األكادديية واقيق إمكانية الولوج احلر إىل مالادر الًتبية والتعليم للدول ادلتعاقدة األخرى ومتابعة ترأىيلهم يف مؤسسرات
التعليم العايل فيما بُت تلك الدول واالستخدام األمثل ألدوات التأىيل ادلتاحة على أقاليم ىذه الدول واقيق إمكانية اعًتاف واسع للشهادات
مع األخذ باالعتبار أسرس االرتقراء برالتعليم ودديقراطيترو واعتمراد سياسرات ترتالءم مرع التحروالت اذليكليرة االقتالرادية والتقنيرة وكرذلك التغرَتات
االجتماعية واألطر الثقافية.
أخَتاً ديكن االستنتاج من مجيع ما سبق أن إنشاء كيران مؤسسرايت عرريب يعرٌت براالعًتاف بالشرهادات ارت مظلرة اليونسركو أصربح مرن
الضرورات ادلكملة للفضاء العريب للتعليم العايل ،كما أنو يعد من شروط ضمان جودة الشهادات األكادديية ادلتداولة بُت البلدان العربية.

انًركس انىطني نهتقىيى وانقياش في انتؼهيى انؼاني
األضاش انًنطقي:
بعد أن أدركت وزارة التعليم العايل حتمية االرتقاء جبودة التعليم العايل وأمهية بناء نظام لضمان اجلودة وإداراا كشرط حيوي ال بديل
عنررو للوصررول إىل تطرروير وإ رراء القرردرة التنافسررية ادلسررتقبلية للمؤسسررات التعليميررة السررورية ،رردا تأسرريس مركررز وطررٍت للقيرراس والتقرروو يف التعلرريم
العررايل يف سررورية ضرررورةً بالغررة احليويررة لتقيرريم أداء الطرالّب والرجامج وادلؤسسررات التعليميررة (اخلاصررة واحلكوميررة) ولوضررع معررايَت واضررحة لتعررادل
ٍ
وتقنيات وأدوات قياس معيارية .جتدر اإلشارة إىل أن ىذا ادلركز سيشكل رديفاً ىاماً دلشروع اذليئة
الشهادات بناءً على منهجية عمل مؤسساتية
الوطنية لضمان اجلودة واالعتماد ،الوارد وصفو يف الفقرة السابقة.
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أهذاف انًركس ويهايه:



التأسيس لنمواج وطٍت للقياس والتقوو يف التعليم العايل.
االرتقاء باألداء التعليمر ونشر ادلمارسات اجليدة يف مؤسسات التعليم العايل السورية.



إعطاء التعليم العايل يف سورية بعداً تنافسياً على ادلستويات احمللية واإلقليمية والعادلية.



اإلسهام يف تطوير سياسات ومعايَت االنتقاء والقبول يف الدراسرات العليرا والبعثرات ومرنح الدراسرة احلكوميرة وفررص العمرل األخررى
يف سو العمل.






ادلسامهة يف ايئة البيئة التمكينية والظروف ادلوائمة لتطوير جودة ومواءمة وكفاءة التعليم العايل.

تزويررد اجلهررات ادلعنيررة وعلررى ادلسررتويات كاف رةً بالدراسررات والبيانررات الرريت تسررهم يف عمليررة صرريا ة اخلطررط االس رًتاتيجية وتزيررد مررن
صوابية عملية صنع القرار.
ادللحة خللق آل يات شفافة ومنالفة تسمح بالقيرام بتقييمرات وقياسرات مقارنرة دلرؤىالت خرجيرر
االستجابة وبطر موائمة للحاجة ّ
اجلامعات احلكومية واخلاصة.




بناء ونشر ثقافة تقوم على تقوو احملالالت والعمليات التعليمية واخلجات ادلؤدية إىل ىذه اخلجات يف اجملتمع األكاددير السوري.
بناء قاعدة بيانات شاملة وعالية االعتمادية ل ّكن وزارة التعليم العايل من تالنيف الجامج األكادديية ومؤسسات التعليم العايل.




القيام بدراسات منهجية وإنتاج بيانات مبنية على إحالائيات دقيقة تسهم يف عمليات صنع القرار.
تأسيس منهجية شفافة وموثوقة إلجراء امتحانات وطنية اات أىداف وآليات واضحة ومعلنة.



بنرراء القرردرات وتطرروير ادلهررارات وترردري األسرراتذة وادلختالررُت ادلمارسررُت يف احلقررول ادلعرفيررة القطّاعيررة وفررروع الدراسررة ادلختلفررة مبررا
دي ّكنهم من القيام بعمليات التقييم مبهنية عالية ومبا يسمح ببناء بنك وطٍت من ادلقيمُت ادلؤىلُت.
اضطالع ادلركز مبسؤولياتو مبا يكسبو ثقة الطالّب والرأي العام عج القيام بعمليات تقييم موثوقة وموضوعية واحًتافية.







تالميم وتطوير آليات تقييم مؤلتة ديكن اعتمادىا يف مراكز امتحانية معممة يف سائر أرجاء سورية.

تزويد مؤسسات التعليم العايل يف سورية بكل ما يستجد من معلومات ومنشورات وحاالت الدراسة.

حالل ادلشروع على موافقة دعم من منظمة اليونسكو وسيتم قريباً عقد ورشة عمل حول ادلوضوع بناء على الشروط ادلرجعية األوليرة
ادلتفررق عليهررا ،حيررث ارردف ىررذه الورشررة إىل توحيررد الرؤيررا الوطنيررة بشررأن ادلركررز ووضررع تالر ّرور متكامررل حررول ىيكليتررو ،وآليررات عملررو ،والقرروى
يتطر إليها يف ىذا اجملال.
البشرية ادلطلوبة لتشغيلو السليم ،واألولويات اليت جي أن ّ

يشروع تطىير ينظىية انتؼهيى انؼاني
)Upgrading Higher Education System (UHES
يُع ّد ىذا ادلشروع من أكج مشاريع اإلصالح دلنظومة التعليم العايل وجاء مواكباً للخطة اخلمسية  ،9030-9006بعد أن حددت احلكومة
السورية عدداً من اإلصالحات الرئيسية ادلتعلقة بقطاع التعليم العايل .فقد بدأت ادلفوضية األوروبية يف سورية بالتعاون مع احلكومة السورية
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برنارلاً دلساعدة وزارة التعليم العايل يف إصلاز عملية اإلصالح ومت توقيع اتفاقية التمويل يف شهر حزيران من عام  9007لجنامج مدتو أربع سنوات
ومبيزانية قدرىا عشرة ماليُت يورو.
يضم الجنامج عدة شركاء ومنهم وزارة التعليم العايل ورللس التعليم العايل واجلامعات يف سورية باإلضافة إىل بعض األطراف األخرى
ادلهتمة بالجنامج كوزارة ادلالية وىيئة ختطيط الدولة و رف التجارة والالناعة والنقابات ادلهنية اليت تقدم ادلشورة والدعم للجنامج.
ساعد ىذا ادلشروع وزارة التعليم العايل يف وضع إطار خللق الظروف ادلناسبة لتحسُت اجلودة والكفاءة لقطاع التعليم العايل يف سورية،
وىذا بدوره سوف يساىم يف تأسيس مالدر قوى بشرية واجتماعية لضمان النمو االقتالادي والتطور االجتماعر.

"انخطة انىطنية نتطىير برايج ويناهج انتؼهيى انؼاني"
ىدفت اخلطة الوطنية إىل:
 .1تطوير معايَت مرجعية أكادديية وطنية ) National Academic Reference Standards (NARSدلنظومة التعليم العرايل
وفق ادلنهجية ادلبينة أعاله واليت سبق وأن أقرت يف اللجنة العليا لضمان اجلودة واالعتماد.
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تطوير الرجامج الدراسرية وادلنراىج ادلتروفرة حاليراً مبرا يتوافرق وادلعرايَت ادلوضروعة وخيردم بشركل مباشرر وفعرال رسرالة التعلريم العرايل
ويضمن يف الوقت ااتو جودة التحاليل العلمر خلرجير ىذه الجامج ،ومواءمة ىذا التحاليل دلتطلبات التنمية الوطنية وحاجات
اجملتمع احمللية واإلقليمية.

 .3استحداث برامج جديدة تواك ادلستجدات ادلعرفية العادلية وحاجات التنمية.
لقررد مت االنتهرراء مررن ادلرحلررة األوىل وىررر كتابررة وثيقررة ادلعررايَت ادلرجعيررة األكاددييررة الوطنيررة ) (NARSاخلاصررة بكررل قطرراع أكرراددير،
وحاليا تعد الوزارة للبدء بإطال ادلرحلة الثانية وىر إعادة النظر يف ادلناىج اخلاصة جبميع الجامج الدراسية ادلتوفرة وفق اآللية التالية:
 .1توصيف الجنامج احلايل وتوصيف ادلقررات (تنمية مقدرات الكادر التدريسر)
 .2تقييم الجنامج احلايل يف ضوء:
 ادلعايَت ادلرجعية األكادديية الوطنية ادلوضوعة.


سو العمل.

 احتياجات اجملتمع.


التوجهات العادلية.

 .3صيا ة ادلعايَت ادلرجعية األكادديية ARS

 .4مناقشة ادلعايَت ادلرجعية األكادديية مع الكادر التدريسر ورلتمع ادلستفيدين وإجراء التقييم وادلراجعة.
 .5دراسة متطلبات الجامج ادلستقبلية
 .6صيا ة ادلناىج جلميع الجامج الدراسية (رسم خارطة للمنهاج ،الساعات ادلعتمدة ،طرائق التعليم والتعلم والتقييم).
 .7التأكد من موافقة ادلعايَت األكادديية ادلرجعية وتالميم ادلنهاج للوائح واألنظمة
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 .8تطبيق الجامج
 .9توجيو ادلؤسسات ضلو التقييم اخلارجر للجامج والتحضَت للحالول على اعتمادية الجامج من جهات االعتمادية العادلية.
 .11مراجعة ادلعايَت األكادديية ومتابعة التقارير السنوية واحملكمُت الداخليُت واخلارجيُت.

ضياضة ربط انتؼهيى انؼاني بطىق انؼًم
ىدفت سياسة وزارة التعليم العايل إىل ايئة خرجير مؤسسات التعليم العايل لتلبية متطلبات سو العمل والك من خالل:
 .1مش دكة أكبر ألدب ب العدل في الاعليم الع لي من خالل توفر منظومة فعالة ومواكبة للحداثة يف اجلامعات بشأن استشارة أرباب
األعمال خبالوص القرارات اات الالرلة ويف زيرادة النشراطات ادلتعلقرة براخلجة العمليرة (بررامج التردري العملرر) ،وادلبرادرات ادلتعلقرة
مبدى صلة ادلناىج بسو العمل ،والتوجيو ادلهٍت.

 .2تأمين فرص حقيقية تكاس ب الخبرة العدلية من خرالل تعراون اجلامعرات وأربراب العمرل لتقردو وإدارة فررص حقيقيرة الكتسراب
اخلجة العملية – وبشكل خاص عن طريق برامج التدري العملر.
.3

تزال اام من ا را دامااية من ماابة قيررث تشررر اجلامعررات أربرراب العمررل يف اررديث ادلنرراىج والررك لتررأمُت مالئمررة ادلنهرراج الدراسررر

دلتطلبات سو العمل.

 .4تأمين خممة الاةجيه الدهني قيث تقدم اجلامعات خدمة التوجيو ادلهٍت للطالب اليت ادف إىل تنمية ادلهارات التوظيفية والريادية
لدى اخلرجيُت.

 .5الممم الانظيدي للج مع ت من خالل الردعم ادلؤسسرايت الفعرال الرذي يقردم خدمرة التوجيرو ادلهرٍت وإدارة بررامج التردري العملرر،
وتطوير األعمال وخدمات البحث.
ويف السررعر ضلررو اقيررق الررك ،لررت ادلوافقررة علررى اعتمرراد اآلليررات التنفيذيررة الرريت تسررهم يف ربررط التعلرريم العررايل بقطرراع األعمررال يف الرروزارة
واجلامعات وادلعاىد العليا مبا يتوافق مع األوضاع اخلاصة بسو العمل ومبا يناس رلاالت االختالاص واألولويات

رفغ انترتيب انؼانًي نهجايؼات انطىرية انحكىيية
وانخاصة
لقررد أدركررت وزارة التعلرريم أمهيررة رفررع الًتتير العررادلر للجامعررات السررورية احلكوميررة واخلاصررة مررن خررالل إعررادة النظررر يف احملترروى الررذي
للك ررو اجلامع ررات الس ررورية عل ررى االنًتن ررت مب ررا يتناس ر م ررع مكانته ررا العلمي ررة حي ررث عرض ررت رؤيته ررا ادلتكامل ررة ال رريت ترك ررز عل ررى تض ررمُت اخلط ررط
اإلسًتاتيجية وادلناىج التدريسية وسَت عملية ضمان اجلودة واالعتمادية يف ادلواقع االلكًتونية على مستوى اجلامعات والكليات ،وتسليط الضوء
على ادلنح واجلوائز العادلية وادلنشورات العلمية اخلاصة بأعضاء اذليئة التدريسية وسَتىم الذاتية ،وإدراج روابط لقواعرد البيانرات وزلركرات البحرث
وادلكتبات االلكًتونية اليت مت االشًتا فيها ،باإلضافة إىل عرض فعاليات ربط اجلامعة باجملتمع واألنشطة الطالبية والتطوعية.
وكان للقرارات اليت أصدرىا رللس التعليم العايل األثر الواعد يف تطوير ادلؤشرات الداعمة للًتتي العادلر للجامعات السورية والسيما
يف رلال النشر العلمر يف اجملالت العربية والدولية احملكمة من خالل ربط اإليفاد دلهمات البحث العلمر وترفيع األساتذة هبذا النشر.
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ولقررد سرراعدت عمليررات اسررُت وضررمان اجلررودة يف التعلرريم العررايل يف بنرراء ثقافررة التغيررَت ضررمن ادلؤسسررات التعليميررة حيررث شررجعت
الوزارة على التخطيط إلحداث التغيَت وادلقارنة مبا ىو أفضل واسُت احملتوى العلمر من خالل إجراء التقييم الذايت للمؤسسة التعليمية وتدوين
نقرراط الضررعف والقرروة والتحررديات والفرررص وعملررت علررى اسررُت األداء مررن خررالل تأسرريس ادلعررايَت الوطنيررة األكاددييررة لالختالاصررات كافررة
وتوثيقهررا باالش رًتا مررع ادلسررتفيدين مررن اخلدمررة التعليميررة والررك لضررمان جررودة ادلخرجررات يف مؤسسررات التعلرريم العررايل والرربط بسررو العمررل
مستعينة ب الكفاءات الوطنية واخلارجية لالسًتشاد بادلعايَت العادلية واحملافظة على اذلوية الوطنية.
وقد أكدت الوزارة على تنفيذ ىذه الرؤية من خالل إدراج ادلعلومات يف ادلواقع االلكًتونية باللغتُت العربية واالنكليزية وتنظيم ورشات
عمل تدريبية للكوادر التدريسية والفنية حول التوثيق االلكًتوين وطرائق اسُت الظهور العادلر يف زلركات البحث العادلية و َتىا من اإلجراءات
التقنيررة الرريت تسرراىم يف اسررُت ترتير ادلواقررع االلكًتونيررة للجامعررات السررورية بشرركل أفضررل اسررتعداداً للتالررنيف ادلقبررل دلوقررع وير مرراتريكس يف
شهر لوز القادم من عام .2011
لقررد سررعت الرروزارة مررن خررالل إج رراءات وخط روات ضررمان اجلررودة إىل اقيررق األىررداف اإلس رًتاتيجية لقطرراع التعلرريم العررايل يف اخلطررة
اخلمسية العاشرة ل لوصول إىل مستوى نوعر عال يف اخلطط الدراسرية وادلنراىج والرجامج والنشراطات األكاددييرة يروفر الرربط احملكرم برُت سلرجرات
التعليم العايل كماً ونوعاً وحاجات التنمية الشاملة.
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