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م العالي  ي 

 

ل منظوممة التعليم
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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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 عليم العالي 
   ن

ي منظومة التع

 

  

  

الثامن لفصلا

ن الدولي في

 

 

  

التعاون
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ألكادميي 
وعالقات 
لى كافة 

 يف جمال 
ني جودة 

  :علمي
 تنفيذي 
 عالقات 

 ١٥ من 
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 التعاون العلمي واأل
مة اتفاقيات توأمة و

ضفاء بُعد دويل علإ

ات الدولية العاملة
وعي وحتسنيامعي الن

م العايل والبحث الع
برنامج ٣٦فاقيات 

 إىل تشجيع إقامة
ضيني تعديل أكثر

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

٤

التواصل وعالقات 
 العايل السورية إلقام
لوجيا لديها يتطلب

  ملعرفة وتوطينها.

مها املنظمات واهليئا
 وتأمني التعليم اجلا

ليمخمتلف جماالت التع
ة هلذه االتفا التنفيذي

ية املتبادلة باإلضافة
ل العامني املاض خال



  ي
جسد يف بناء جسور
 ومؤسسات التعليم

العلوم والتكنولوظومة
ونقل امل والتكنولوجيا

والفعاليات اليت تقيم
العلمي ية والبحث

لتعاون العلمي يف خم
 بلغ عدد الربامج

قاعد واملنح الدراسية
 واملعارض. وقد مت

التعليم العالي 
من خالل رؤية تتجس
وتشجيع اجلامعات
عاملي وأن تطوير منظ
عزيز قدرات العلم و

فاعلة يف األنشطة و
ء القدرات األكادميي

كبري من اتفاقيات الت
ث سنوات، حيث
األساتذة وعدد املق
ملؤمترات واحملاضرات

 . واملقاعد
  

 في منظومة 
يل والبحث العلمي م
 التعليمية والبحثية و
 التقارب العلمي الع
 وبراجمها البحثية وتع

مني املشاركة الف وتأ
تعليم العايل يف بناء

العايل بوجود عدد ك
ا ثالث ذية زمنية مد
اون العلمي وتبادل
وات للمشاركة يف امل
ت. ويتم تبادل املنح
ا يف دول العامل :

 دات..).

عاون الدولي
 تطوير التعليم العايل
ةن أجل دعم العملي
 إدراك الوزارة ألمهية
سات التعليم العايل

يم العايل املماثلة، 
هام املنوطة بوزارة الت

متيزت وزارة التعليم 
برامج وخطط تنفيذ
شطة وفعاليات التعا
ل املعلومات والدعو
رات وتبادل اخلربات
لتعليم العايل ونظريا

رتاف متبادل بالشهاد

التع
 التعاون الدويل يف
 تشاركي، وذلك من
نبع هذا التوجه من

الرتقاء بكفاءة مؤسس

ت ومؤسسات التعلي
 العالقات حول امله

  ة التابعة هلا.

يل والبحث العلمي 
اقيات من خالل ب
لعايل آلية تنفيذ أنش
لتعليم العايل وتبادل
م العايل يف بناء القد
ي املوقعة بني وزارة ال

 مي).
(تبادل طالب، اعرت

 ية.

لعايل إىل تعزيز دور
 العامل على أساس
ملتميزة يف العامل، وين
دف اال ث العلمية 

التفاقيات مع وزارات
مي، وتتمحور هذه
واملؤسسات التعليمية

لتطوير التعليم العايل
م تنفيذ هذه االتفا
فيما خيص التعليم ا
معات ومؤسسات ال
م مع سياسة التعليم
فاهم للتعاون العلمي
مي وتقين (حبث علم

عليم العايل (جمال الت
 يب.

ء القدرات األكادميية

سعى وزارة التعليم ال
ت املماثلة يف دول
مية مع اجلامعات امل

والبحوث تعليم العايل

إبرام االالوزارة بقوم 
عايل والبحث العلمي
عايل يف اجلامعات و

 إطار رسالة الوزارة
فاقيات الثقافية ويتم
ضمن هذه الربامج ف
ون علمي بني اجلامع

لتنسجممج تنفيذي
قيات ومذكرات التف
تفاقيات تعاون علم
تفاقيات تعاون يف جم
تفاقيات تعاون طيب
تفاقيات تعاون لبناء

 

تس
مع الوزارا
تعاون علم
أنشطة الت

  

تق 
التعليم الع
التعليم الع

  

يفو       
االتف -١

وتتض
تعاو
برنام

االتفاق -٢
 ات
 ات
 ات
 ات


