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   التحدیات والصعوباتأهم و لتعلیم العالي االستراتیجیة لقطاع ا توجهاتال

  

لدعم العملیة ركزت الخطة الخمسیة الحادیة عشر لقطاع التعلیم العالي على توفیر المستلزمات المادیة والبشریة    
  ، التعلیمیة وتحقیق هدفها في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وتحقیق التنمیة المستدامة في سوریة

  :السیاسات التنفیذیةو  االستراتیجیة األهدافتحقیق من خالل وذلك 
  

تاحتها  -١ ٕ  الجدارة لجمیع وفق معاییرلزیادة فرص االلتحاق بالتعلیم العالي وا
 .من الفئة العمریة في عام القبول لنهایة الخطة% ١خطة القبول الجامعي بهدف زیادة  معدل االلتحاق بواقع  تطویر  -١
   .اعتماد معاییر جدیدة للقبول الجامعي  -٢
 .تعزیز مساهمة الجامعات الخاصة في زیادة  فرص االلتحاق بالتعلیم العالي  -٣
 .تطویر أنماط جدیدة للتعلیم والتعلم كمًا ونوعاً   -٤
 .فروع الجامعات المفتتحة في المحافظات لتصبح جامعات مستقلة تطویر  -٥
  .التوسع في األبنیة الجامعیة بما یتوافق وخطط التطویر المعتمدة -٦
 .زیادة أعداد الطالب العرب واألجانب في الجامعات  -٧

  

  ةتعزیز االستثمار األمثل في التعلیم والبحث العلمي كمورد فاعل في عملیة التنمی -٢
 .تطویر مصادر المعرفة وتنویعها وتعزیز سبل النفاذ إلیها -١
 .المعاصرة تطویر المخابر وتحدیثها وتزویدها بالتقانات -٢
  .المكتبات الجامعیة وتحدیثها وربطها بقواعد البیانات العالمیة تطویر -٣
  .تعمیم استخدامات تكنولوجیا المعلومات واالتصال في العملیة التعلیمیة  -٤
وقنـــوات التـــرابط وآلیاتـــه بـــین الهیئـــات العلمیـــة البحثیـــة والقطاعـــات اإلنتاجیـــة والخدمیـــة العامـــة والخاصـــة عزیـــز الصـــلة ت -٥

 .الطالبة للبحث العلمي والمستفیدة منه
  .تأهیل الباحثین وأعضاء الهیئة التعلیمیة واالرتقاء بمستواهم العلمي والتقني واللغوي وتحفیزهم -٦
 .االرتقاء بها إلى المعاییر الدولیةآلیة تقویم البحوث بهدف  تطویر  -٧
 .االستمرار في بناء القدرات الوطنیة  -٨
نشاء مراكز تمیز بحثیة ،عابرة ومتعددة التخصصاتتطویر حقول إستراتیجیة للبحث العلمي   -٩ ٕ   .وا

  .تعزیز البحث العلمي في المستشفیات التعلیمیة - ١٠
من مجموع طلبة الجامعات في %  ٧,٥بما ال یقل عن  لتصبح  ،زیادة أعداد المقبولین في برامج الدراسات العلیا - ١١

  .نهایة الخطة
 .تطویر نظام قبول في الدراسات العلیا في مختلف االختصاصات بما یضمن تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص - ١٢
  .عزیز المشاركة المجتمعیة للجامعةت - ١٣



 

 

 تعزیز المواءمة بین مخرجات التعلیم ومتطلبات سوق العمل -٣
 .واختصاصات تستجیب الحتیاجات التنمیة المجتمعیة وسوق العملإحداث برامج   -١
 .....)نظام الساعات المعتمدة -النظام الفصلي(متابعة تطویر هیكلیة البرامج والنظم الدراسیة  -٢
 .تطویر الخطط الدراسیة و المناهج بما یلبي حاجات التنمیة -٣
 .التقویم المستمر للمناهج الدراسیة الجامعیة  -٤
برامج للتعلم المستمر والتعلیم عن بعد تستهدف تحسین المستوى المهاري لقوة العمل، وزیادة خیاراتهم استحداث   -٥

  .الحیاتیة مع التأكید على التدریب على المهارات الحدیثة وتقویم الجوانب اإلدراكیة العلمیة والتعامل مع التقنیات الحدیثة
 .المشاركة في التدریس والتدریب والتأهیل والتشغیل والتمویلتعزیز التشاركیة مع القطاع الخاص،من خالل   -٦
 .تحسین مستوى ونوعیة التعلیم التقني بما یواكب التطورات العالمیة، ویلبي حاجات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  -٧

 

 للموارد األمثل تطویر األداء وكفاءة االستخدام  -٤
 .الجودةتطویر نظام لتقویم األداء وفق معاییر   -١
  .تطویر نظم االستقاللیة والمساءلة وتوزیع المسؤولیات في منظومة التعلیم العالي  -٢
 .وتأمین مستلزمات تطبیقها ،اعتماد آلیات جدیدة لإلدارة المالیة تعتمد نموذج موازنات اإلنفاق متوسط المدى -٣
 .االلتزام بقواعد ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي واألكادیمي  -٤
 .بالمستوى اإلداري والتقني واللغوي للعاملین اإلداریین في منظومة التعلیم العالياالرتقاء   -٥
طویر وتحسین أداء المستشفیات والمراكز الطبیة التعلیمیة في مجاالت التأهیل والتدریب والرعایة والخدمات الصحیة ت -٦

 .والفندقیة
 .تفعیل التعاون مع المراكز الطبیة المحلیة والعربیة والدولیة  -٧
  .تطویر نظام للتقویم المستمر ألداء المشافي التعلیمیة وفق معاییر الجودة المعتمدة دولیاً   -٨
  .االرتقاء بالمستوى اإلداري والتقني واللغوي للعاملین اإلداریین في المشافي التعلیمیة -٩

  .یر الخدمات الطبیة المساندة وخاصة التمریضطو ت - ١٠
 .تفعیل الوظیفة االقتصادیة للجامعة - ١١

 :تعزیز حاكمیة التعلیم العالي وتطویر العمل اإلداري المؤسساتي 
  .على مستوى العمل اإلداري -أوًال 

 .االرتقاء بمستوى األداء وتحسین جودة الخدمات المقدمة للمواطنین -
  .من خالل إحداث مراكز لخدمة المواطن في الجهات التابعةاالرتقاء بمستوى رضا المواطن  -
  .اإلداریة للوزارة والجهات التابعة لها وتعدیل األنظمة الداخلیةإعادة الهیكلة  -
 .تبسیط اإلجراءات اإلداریة على مختلف المستویات اإلداریة -
 .التوجه نحو الالمركزیة اإلداریة والتفویض -
 .تطویر أتمتة العمل اإلداري والبرید االلكتروني -

 

  .تطویر الموارد البشریة –ثانیًا 
علمیة تدریبیة من خالل برامج  جمیعها المستویات البشریة والكفاءات والمهارات الشخصیة علىتطویر الموارد  -

داریة ورفدها بالمؤهالت العلیا والخبرات الكفوءة خاصة في المستویات اإلداریة القیادیة ٕ  .وعملیة وفنیة وا



 

 .بناء قاعدة بیانات للموارد البشریة تتضمن الخبرات والكفاءات للمواد البشریة -
ً على مسح االحتیاجات التدریبیة المطلوبةال الخطط تنفیذ -   .تدریبیة بناء
 .تفعیل ربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي -
  .داري وتفعیل مبدأ الثواب والعقابتطویر تقییم األداء مما یحقق الكفاءة والفاعلیة للنظام اإل  -
 .وتوجیهیه إلى مستحقیهاالستفادة المثلى والفعالة من التدریب الداخلي والخارجي  -

    
  :قطاع التعلیم العاليأهم التحدیات التي تواجه 

 .زیادة الطلب على التعلیم العالي نتیجة للزیادة السكانیة واإلقبال المتزاید على التعلیم العالي .١
في معظم ازدیاد أعداد الطالب الحاصلین على عالمات مرتفعة في الثانویة مما انعكس على ارتفاع عالمات القبول  .٢

 .الكلیات
 . جودة التعلیم ومواءمته مع سوق العمل .٣
االنحراف في نسبة الناجحین في الثانویة العامة من الفرع العلمي إلى الفرع األدبي، مما یزید الطلب على الكلیات  .٤

 ).التصحر العلمي(النظریة على حساب الكلیات التطبیقیة 
 .دعم وتطویر البحث العلمي الجامعي .٥

  
  .ق التي تواجه قطاع التعلیم العالي العوائأهم 

Ø لجامعات والمشافي التعلیمیة مما یؤخر تنفیذ استراتیجیات وسیاسات لواالعتمادات المالیة المرصدة  محدودیة التمویل
  .التعلیم العالي في الخطة الخمسیة الحادیة عشر

Ø  األوضاع السیاسیة واألمنیة على المستوى الوطني والدولي.  
Ø  الدولیة والثقافیة بسبب الظروف الحالیة والعقوبات الدولیةتعثر العالقات.  
Ø  خبراء –تمویل  –منح ( توقف معظم مشاریع التعاون الدولي.(  

     

قدرته في القیام باألدوار  من خاللالرتقاء بأداء التعلیم العالي ل) ٢٠١٣ -٢٠١٢(وتهدف خطة عمل التعلیم العالي 
من االستخدام األمثل للموارد المادیة والبشریة المتاحة، وذلك به وعملیاته ومخرجاته المتوقعة منه بأقل تكلفة في مدخالت

  . التركیز على مجموعة من المحاور خالل
Ø االستمرار بالعمل على التوسع األفقي للجامعات لمواجهة الطلب على التعلیم العالي. 
Ø التوسع في برامج البحث العلمي واالرتقاء بها. 
Ø والنوع في القبول الجامعي للطالب المواءمة بین الكم. 
Ø هیئة للجودة واالعتماد في التعلیم العالي ثإحدا . 
Ø تعزیز حاكمیة التعلیم العالي وتطویر العمل اإلداري المؤسساتي . 
Ø تعزیز البنى التحتیة والبیئة التمكینیة ومستلزمات العملیة  التعلیمیة والبحثیة. 
Ø  واالرتقاء بها لتلبیة حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمیة التقانیةالنهوض بالمعاهد.  
Ø تطویر المشافي التعلیمیة وتحسین أدائها واالرتقاء بجودة خدماتها.  

 


