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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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ة واالجتماعي  ية

  شر

مراكز العلمية

  

  

  

  

العاشالفصل 

الهيئات والم
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ية لتقييم 
ديد من 

  ن.
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ضرورًة بالغة احليوية ن
وهناك العد  معيارية

ملنفذة يف هذه امليادين

  نيني.
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ملا له من  ٢٠١٢  
نياٍت وأدوات قياس

  ت.
 العام بالنشاطات املن

   

  بة هلذه اخلدمات.
ية وطنية جلميع املعن

  ية والعاملية.



/٦/٢/ تاريخ ١٥
وتقن عمل مؤسساتية

  دين.
اراتذية وصناعة القر 

ة، وتعزيز ثقة الرأي

واالمتحان التقوميي.

البةعامة واخلاصة الط
 السورية متثل مرجعي

ويات الوطنية والعربي

وجب املرسوم رقم /
 بناًء على منهجية ع

  ورية.

ملتطلبات املستفيدها
جيات واخلطط التنفيذ

يدةر املمارسات اجل

وامتحان الكفاءة، و

لتعليمية واجلهات الع
نظومة التعليم العايل

ت الصلة على املستو

مبو يف التعليم العايل
 لتعادل الشهادات

ت العلمية غري  السو

قها ألهدافها وتلبيته
يف وضع االسرتاتيجي
دميي واجملتمعي ونشر

صات واملستويات، و
 

ومي يف املؤسسات الت
قياس والتقومي يف منظ

  لتقومي.
سات املختّصة وذات

طين للقياس والتقومي
وضع معايري واضحة

ت التعادل للشهادات

ف تطوير مدى حتقيق
م العايل اليت تسهم

لى الصعيدين األكاد

متعددة التخصصول
 يف التعليم العايل.

وضوع القياس والتقو
ت ذات العالقة بالق
وضوعات القياس وال

واهليئات واملؤسس كز

  :العالييم 

غدا تأسيس مركز وط
اصة واحلكومية) ولو

لتعليمية، واختبارات
  جلهات العامة.

دف سورية ودراستها 
يات املتعلقة بالتعليم
 الكفاءة والقبول على

دمتها اختبارات القبو
 يف التقومي والقياس

والتدريبية للمعنيني مبو
ية خاصة باملوضوعا
رسات اجليدة يف مو
ت والتجارب مع املراك

ويم في التعلي

يف التعليم العايل  غ
سات التعليمية (اخلا

  املركز وهي:

  إىل:  مي
بول يف املؤسسات ا
نتقاء للعاملني يف اجل
سسات التعليمية السو
ة بالدراسات واملعطي
 والتقومي واختبارات

 
ت معيارية ويف مقد
دراسات املتخصصة
حثية واالستشارية و
وقي شاملة عالية املوث

ئل اإلرشادية واملمار
عاون وتبادل اخلربات

لقياس والتقو

ركز القياس والتقومي 
ّالب والربامج واملؤسس
ت اليت متت إلقالع 

والتقومي سالقيا مركز 
تطوير اختبارات القب
تطوير اختبارات االن

قياس خمرجات املؤسس
تزويد اجلهات املعنية
تعميم ثقافة القياس

باملهام اآلتية:  ركز 
وبناء اختبارا تطوير  
إجراء البحوث والد  
تقدمي اخلدمات البح  
بناء قاعدة بيانات  
إعداد ونشر الدالئ   
إقامة عالقات التع   

 

مركز ا
  

احدث مرك
أداء الطّال
اإلجراءات

يهدف و
تط .١
تط .٢
ق .٣
ت .٤
تع .٥

املرك يقوم و 
١- 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 
٦- 
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د سبقها 
مع ، وال 

ل والواقع 

فظة على 

تعاون ة لل
تطبيقات 
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األخرى ، فقدية لعرب
طاها. وقد كان اجملم

لغة الطفل -لوماتية

ا، واحملافو ية تطبيقا

لدائمةس) واللجنة ا
تجارة االلكرتونية وت
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ويعد أباً للمجامع ال
ىن عملها وأثرى عط

لعربية يف عصر املعل

وث يف التقانة احليوي

 اجلنوب (الكومساتس
يقات االنرتنت والتج



أ يف البالد العربية. و
أغىن بني صفوفه من 

اللغة ا -ة واجملتمع

وتعزيزها، وإجراء حبو

عم التنمية يف دول
وتطبي يات والصيانة

ع علمي لغوي يُنشأ
 أعالم تلك اجملامع

   ومغاربه.
اللغة العربية -نحو

وث التقانة احليوية و

لوم والتكنولوجيا لدع
ستوى يف جمال الربجمي

ا، وكان أول جممع  
تاجها، وأدخل من
من مشارق األرض

تيسري تعليم الن -ر

 الوطنية املعنية ببحو

يل وكل من جلنة العلو
ز تدريب عايل املست

غة العربية والنهوض
ئه من يساهم يف إنت
عربية وغري العربية، م
 يف مواجهة املخاطر

   الكربى.

 إىل تطوير اخلربات

ني وزارة التعليم العايل
ستيك)، ويقدم املركز

ة دمشق خلدمة اللغ
ل املتعاقبة من أعضائ
ع من مجيع البلدان ال
 منها ( اللغة العربية

  ؤمترات.
املدرسة العادلية –

 
دف ينة دمشق، و

ب اتفاقية تعاون بني
 اإلسالمي (الكومس

  ة:
ومقره يف مدينة ١٩

قدم هلا من األجيال
طقني باللغة العربية،
لعديد من املؤمترات

ها من املؤمت...) وغري 
ار الكتب الظاهرية

  ة الحيوية:
ومقرها يف مدي ٢٠

  ثماراً رشيداً.

  معلومات:
مبوجب ٢٠٠٠يف عام

 عن منظمة املؤمتر

ع اللغة العربية
١٩نشأ اجملمع عام

إىل حيز الوجود، وق
يداً حياً لوحدة الناط
يقيم اجملمع سنويًا الع

التجديد اللغوي . -
: دا للمجمع ويتبع 

 

 العامة للتقانة
٠٢ُحدثت يف عام

حليوي واستثماره استث
  

تكنولوجيا الم
تأسس هذا املركز يف
والتكنولوجي املنبثقة

  ا املعلومات.
  

 

مجمع
أ
بالظهور إ
يزال جتسي
يق

-املعاصر 
و
 

الهيئة 
ُأ
التنوع احلي

مركز تك
تأ
العلمي و
تكنولوجيا
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د وذلك 
  القطر.

مية وفرتة 

  

ت دراسته 
  املعهد 
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واملعاهد يف اجلامعات
 يف كافة حمافظات ا

  . سنويًا

.  

 مدة الدراسة النظام

.بداية الفصل الثاين

سوبه نصف سنوات
حتاد وعن اجلامعة أو
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لطالب املسجلني يف
 وتنتشر فروع اهليئة

ة عن بدء القروض

.للمرة األوىل  تفادة

فهي جمموع حقاق

الن عن اإلعانة مع ب

سنوات رس  تتجاوز
عن اهليئة وعن االحت



وضًا ومساعدات لل
م حتصيلهم العلمي،

حيث تعلن اهليئة ة)

ستاً يف صفه عند اال

ث أما تاريخ االستح
   ).اق

يتم اإلعالو  السنوية

 بشكل منتظم وأال
ممثل  ر العام وتضم

 متخصص يقدم قرو
م إلمتامة ومساعد

خالل أشهر الدراسة

ظم وأال يكون راسبًا

وسنة ونصف لإلناث
 من تاريخ االستحقا

ع عمليات اإلقراض

ورية ومتابعًا دراسته
الل جلنة برئاسة املدير

وللهيئة مصرف ،١
عاهد العليا واملتوسطة

ع دفعات يف العام (خ

 دراسته بشكل منتظ

هي سنتان للذكور و
ط املدفوع له اعتباراً 

% من جمموع١٠د

سومهورية العربية ال
ة فهي تتم من خال

١٩٧٩لعام / ٥٣ /
الب اجلامعات واملع

متساوية مبعدل تسع

ملتوسطة يف ومتابعًا

وهذه الفرتة هظامي
تتالية تساوي القسط

كانيات اهليئة حبدود

أو املتوسطة يف اجلم
 على طلبات اإلعانة

  ف الطالبي
مبوجب املرسوم رقم

 جمانية على دعم طال

م عات نقدية شهرية

 واملعاهد العليا أو ا

التخرج النظ ل بعد
أقساط شهرية متت ى

كل عام يف ضوء إمك

أ ت واملعاهد العليا
أما املوافقة  اإلعانة

دوق التسليف
وماليًا مت إحداثها مب
رية وإعانات سنوية

طى على شكل دفع
  :ى القروض

يف إحدى اجلامعات

ن القرض فرتة إمها
لقرض (تقسيطاً على

متنح مرة واحدة ك ي

ًال يف إحدى اجلامعا
ت املطلوبة يف طلب

 العامة لصند
هيئة مستقلة إداريًا 
ل تقدمي قروض شهر

 

  الشهرية:
ض طويلة األجل تعط
قبول للحصول على
ن الطالب مسجًال يف

  :لقرض
لطالب املستفيد من
ويتم تسديد كامل ا

  ت السنوية:
ترد وهي ت جمانية ال

  القبول لإلعانة:
ون الطالب مسجًال
واستكمال املعلومات

 

الهيئة 
ه
من خالل
 

القروض ا
هي قروض

شروط الق 
يكون أن

حتصيل ا
يعطى ا 

اإلمهال و
اإلعانات 

عانااإل
شروط  
أن يكو 

النظامية و
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ة القـرض 
    .. فوائــــــد
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صـفات جيـدة وقيمـة
شــــــهرا وبــــــدون ٢٥
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مـتالك احلاسـب مبواص
٥ض ويكــــــون علــــــى



لـب مـن امكني الطا
مــــــن اســــــتالم القــــــرض

للطلبة من خالل متك
د مضــــــي شــــــهرين م

ة والفكرية والتقنية ل
بعــــــدـديد لإلقســــــاط

سوية العلمية والثقافية
جتميعــــــي ويــــــتم التســــــ

ساط الطلبة لرفع الس
 لشــــــراء حاســــــب جت

ر املعلوماتية بني أوس
ألفــــــًا ٢٥حممــــــول و

  الحاسوب:
من هذا القرض نشر
اً لشــــــراء حاســــــب حم

 

ا قروض
اهلدف م

ألفــــــًا ٣٥
  
  
  
  
  
  
  


