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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 -دي عشرحاال

 

 

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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ومة التعليم الع  لعالي

  بع

منظومي في 

  

  

  

  

السابالفصل 

البحث العلم
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ب ن التغلـ

ألســاس  ا

ت، كمــا 

حاجـات 
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مجتمـع ومتكينـه مـن

   والنامية.

تيت طالــت املقومــا

لــى مسـتوى اجلامعـات

يت تسهم يف تأمني ح
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دة املكنـوز املعـريف للم

 اجملتمعات املتقدمة

 مــن اإلجــراءات الــيت

مـي عل بالبحـث العل

مهية اإلسرتاتيجية اليت



حـث العلمـي يف زيـاد

اع اهلّوة التقانية بني

صــًة مــن خــالل حزمــة

ثت جمــالس خاصـة

يف اجملاالت ذات األمه

نتاجيـة، يسـهم البح

عاظم يومياً مع اتساع

التعلــيم العــايل خاص

لتعلـيم العـايل وُأحـدث

متخصصة يفز حبثية

  

 أداء القطاعـات اإل

 والصحي، واليت تتع

 عامــًة ومؤسســات 

       ع.

مـي يف مؤسســات ال

 أحدثت مراكز متيز

جنبية.طنية وعربية وأ

  عالي

 وأحـد معـايري تقـومي

ياه، واألمن الغذائي

يف مؤسســات الدولــة

بحثي حباجة اجملتمع

هيكلــة البحـث العلم

 وعلى صعيد آخر،

ن مع مراكز حبثية وط

مة التعليم الع

لتنميـة والنهضـةئز ا

املي عديدة كالطاقة،

م البحــث العلمــي يف

ط املنَتج البوأخرياً رب

 السـنوات األخـرية ه

ام التابعة للكليات.

روابط تعاونىل إقامة

في منظوم مي

رئيسة من ركائ  ركيزة

 تواجهه يف جماالت

أمهيــًة كــربى لــدعم ة

ث، البيئة التمكينية، و

طلعــات، أعيـدت يف

مي يف مجيع األقسا

ة للدولة، إضافًة إىل

البحث العلم
  

العلميعّد البحثي

ديات املختلفة اليت

احلكومــة أولــت ولقــد

علمي وهي الباحث

وتوافقـاً مـع هـذه التط

وحدات للبحث العلم

حتقيق اخلطط التنموية

  
  
  
  
  
  
  

 

ا
 

عي

على التحد

و

للبحث الع

و

وحُشكِّلت 

اجملتمع وحت
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ومراكز حبثية تتبع إد
 بشكل مباشر وزارة
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الكليات، معاهد و
ات الثالثة األخرية



لبحث العلمي يف ا
هذه املؤسسا وتتبع

وحدات ال إىل ضافة
يل إلدارة األعمال،

  

باإلضة، وهي تضم
سكانية واملعهد العايل

س جامعات حكومية
سات والبحوث الس

ليم العايل يف مخس
واملعهد العايل للدراس

  حث العلمي:
حث العلمي يف التعل
مة للتقانة احليوية و

  طط التايل.

ظيمية الحالية للبح
تنتشر فعاليات البح
، إضافًة للهيئة العا
ما هو مبني يف املخط

 

البنية التنظ
تن
اجلامعات،

كمالعايل،  
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ا، وذلك 

   التايل:
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لعليا اليت يرأسها معا

ي والدراسات العليا

نها املخطط البياين

  ت التنمية.
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علمي والدراسات ال

للبحث العلمي معات

يبينصاصات بنسب

  

ويليب متطلبات لعايل

ب



 عنه جلنة البحث الع

اجلامع رؤساء نواب 

 على خمتلف االختص

للتعليم الغري التابعة

ألساسية
%

صادية وإدارة أعمال
5%

وم المعلوماتية والحاسوب
1%

وم القانونية والدينية
4%

ة واالجتماعية
%

 العايل والذي تنبثق

  ات العليا.

هايرأس واليتت العليا

ظومة التعليم العايل،

 مع املراكز البحثية غ

العلوم األ
20%

علوم اقتص

علو

العلو

العلوم اإلنسانية
10

عداد المعلمين
%

الياته جملس التعليم

ث العلمي والدراسا

 العلمي والدراسات

ز البحثية التابعة ملنظ

ي مبا حيقق التكامل

علوم التربية وإع
3%

وتنسيق فعا م العايل

ساء اجلامعات للبحث

لس البحثاوجم ت

  لعايل.

جلامعات واملراكزيف ا

لعليا للبحث العلمي

طبية

ية

منظومة التعليمي يف

 عضويتها نواب رؤس

مديرياتعات يف اجلام

يف وزارة التعليم العين

وحدة يف ٦٠٠حوايل

بالتنسيق مع اهليئة ا

العلوم الطب
16%

العلوم الھندسية
20%

العلوم الزراعي
16%

علوم العمارة والفنون
5%

سياسة البحث العلمي

 العلمي ويشارك يف

ت البحث العلمي يف

والتطوير التقاينعلمي

دثة والبالغ عددها ح

وطين، فتقوم الوزارة 

ع

رسم س يشرف على

عايل لشؤون البحث

تتوىل تنظيم فعالياتو 

البحث العل إدارةمع 

حد
ُ
حدات البحثية امل

  
ما على املستوى الو

 
  

يش

التعليم العا

و

بالتنسيق م

تتوزع الوح

  

أ



íè…ç‰< <

 

ل، والربط 

‰<»<êÖ^ÃÖ]<Ü

ويع مصادر التمويل

  .نه
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ة التشريعية، تنو البني

 ارجية.

من واملستفيدة لعلمي



توزعت بني حتديث

لعلمية الوطنية واخلا ا
٢٠٠٦ .  

  .التعليمية ة
الع للبحث الطالبة صة

ة البحث العلمي؛ تو

لتعاون مع اهليئات
٦/ لعام ٢٥٠ رقم /

. 
  البحث العلمي.

 اقيات.

  .العاملية ت
العملية يف واالتصال
واخلاص العامة خلدمية

سهم يف دفع عجلة

يم وإدارة التمويل وا
درة مبوجب املرسوم

العلمي التفرغ قانون
املتعلقة باتعويضات

.٢٠٠٧/ لعام ١٩
األجنبية مبوجب اتفا

  ة قصرية.و علمي
  .ث العلمي

 
  .األعمال بقطاع
البيانات بقواعد طها

و املعلومات كنولوجيا
واخل اإلنتاجية اعات

مناخ من شأنه أن يس

اإلدارية واملالية لتنظي
ئحته التنفيذية الصاد

لق املنفذة األحكام ٢
حتديد املكافآت والت

٩٤والقرار / ٢٠٠٧
شرتكة مع اجلامعات ا
فاد مبهمات رمسية أو
فاد مبهمات البحث

  : الحديثة قاناتها
ب العايل التعليم ربط

وربط وحتديثها جلامعية
تكن استخدامات يم

والقطا البحثية علمية
  .العلمي

 :ي
واإلجراءات لتوفري م

  طنية والعاملية.
 :ث العلمي

طار القانوين واآللية 
والئ ٢٠٠٦لعام / ٦

٢٠٠.  
١٧/٩/٢٠١٢ ريخ
املتضمن حت ٢٠٠٧م

٧/ لعام ٨٦وم رقم /
الناظم للربامج املشرت
الناظم لقواعد اإليف

عد اإليفالناظم لقوا
وتق البحثية العملية 
ا ن يف اإلسهام شأ

اجل املكتبات وتطوير
وتعمي, بالتقانات ها

الع اهليئات بني لياته
البحث لتطوير جية

حث العلمي
زمة من التشريعات و

والبحثية الوطلعلمية
للبحث والتشريعية 

والقوانني إلجياد اإلط
٦م اجلامعات رقم /

٠٦/ لعام ٧رغ رقم /
تار/ ٣٣٦/ رقم سوم

لعام ٨٦ظيمي رقم
حلوافز املالية: املرسو

٢٠٠٩/ لعام ١م /
٢٠٠٦/ لعام ١٥/
٢٠٠٩/ لعام ٨٥/

 ومستلزمات كينية
من اليت الوطنية سة
وتنويعها املعرفة ادر
وتزويده وحتديثها ابر
وآ الرتابط وقنوات ة

االسرتاتيج اخلطة جناز

التمكينية للبح
لسنوات األخرية حز
 البيانات واهليئات ا
يث البنية القانونية 
سلسلة من املراسيم و

قانون تنظيم -
قانون التفرغ -
املرس صدور -
املرسوم التنظ -
تشريعات ا -
القانون رقم -
القرار رقم / -
القرار رقم / -

التمك والبيئة البنى ر
السيا تنفيذ -
مصا تطوير -
املخا تطوير -
الصلة تعزيز -
اجن   -

 

البيئة ا
شهدت ال
مع قواعد

 تحدي
صدرت س

 توفير
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   رويرتز.
 يف العام 
ية، وربط 

ام الذي 
ة، وتعزيز 

وذلك  ١
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web من تومسون
ملشروع الذي أجنز
عليا بشبكة معلوماتي

ف هذا املشروع اهلا
املشاريع املشرتكةيف

٩٩٤ إطالقها عام 

 فسية واللغوية
 انونية والشرعية
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  البحثية.
of knowledgeة 

Syيهدف هذا امل .
م العايل واملعاهد الع

. يهدفGEANTي 
متكن اإلفادة منها يف

/ فائز منذ٢٦/ ا

 ة
لسفية والرتبوية والنف
سياسية واإلدارية والقا



يف اجلامعات واملراكز
وقاعدة Elsevierن

yrian Higher Edu

لسورية ووزارة التعليم

ربية للبحث العلمي
ة حوض املتوسط مت

  ورويب.

 بلغ عدد الفائزين 

لوم الزراعية والبيطرية
لوم االجتماعية والفل

االقتصادية والسيلوم

 .زهم

 ال التقانة احليوية.
يف خدمة الباحثني يف

من Scopus بيانات
ucation and Res

ىل ربط اجلامعات ال

ط مع الشبكة األور
ث العلمي يف منطقة
يف دول االحتاد األور

صالة واإلبداع، وقد

العل .٥
العل .٦
العل .٧

وحتفيز واللغوي تقين

بحثية العاملة يف جما
يف ووضعت رقميةت

رتاك بكل من قاعدة
earch Network 

إىل ،UNDPإلمنائي

EU- وحتقيق الربط
راض التعليم والبحث
ا يف  املتوسط ومثيال

مي يتميز باألصث عل

  

والت العلمي مبستواهم

ط بني املؤسسات الب
مكتباتعدة رتاك يف

ياً من خالل االشرت
(SHERN)علمي

مج األمم املتحدة اإل
.  

Med-Connect

شبكة خمّصصة ألغر
ات يف دول حوض

يت متنح ألفضل حبث

مب واالرتقاء التعليمية

حليوية ومهمتها الربط
مت االشرت ، حيثونية

املعتمدة عاملي لعلمية
 العايل والبحث الع
ظمة اليونسكو وبرنام
ا خارج سورية. ثيال
حث األورومتوسطية

إىل إنشاء ش ٢٠٠١
حث العلمي واجلامعا

  :ز الباحثين 
د للبحث العلمي اليت

 اهليئة وأعضاء حثني
 :ة

كة الوطنية للتقانة احل
ة املكتبات اإللكرتو
د بيانات باجملالت ال
كة السورية للتعليم
عاون ودعم من منظ
السورية معلوماتياً مبث

كة التعليم والبحشب
١ه سورية منذ عام

لمي بني مراكز البح

لتحفيز حث العلمي
 جائزة باسل األسد

 علوم األساسية
  علوم اهلندسية
 علوم الصحية
  فنون اجلميلة

الباح تأهيل -
 التشبيكية الداعمة

الشبكإقامة  -
توفري خدمة -
توفري قواعد -
قامة الشبكإ -

بتع ٢٠٠١
اجلامعات ا

الربط مع ش -
شاركت فيه
التعاون العل

  
ة باسل األسد للبح
 وزارة التعليم العايل

  :االت
الع .١
الع .٢
الع .٣
الف .٤

 

 البنية

 جائزة
ترعى
يف جما
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 إىل األدوات املتاحـة
ضــي قــدماً بإبداعاتــه

  .لمي
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صـندوق أداة تضـاف
حــث الســوري يف املض
ئة العليا للبحث العل

  ية.



  يل من خالل:

يشـكل الص,  و ٢٠
م الباحــد الطريــق أمــا
متها اهليئي ويف مقد

  أخرى.
ا التناف سيسني قدرا

سسات التعليم العايل

٢٥/٨/٠٩/ تـاريخ
 يف اجلامعــات، وميهــد
اعمة للبحث العلمي

عربية السورية ودول أ
نية لتمكينها من حتس

  بحوث العلمية.
 ين.

حث العلمي يف مؤس

/٤٩لتشـريعي رقـم /
س البحــث العلمــي
 الوطنية األخرى الد

ي بني اجلمهورية العر
ت والشركات الوطني

نتائج الب إىل تسويق
علمي والتطوير التقا

در متويل أخرى للبح
لى البحث العلمي.

وزارة التعليم العايل

يل مبوجـب املرسـوم ال
 فيهــا إحــداث جمــالس
لتنسيق مع اجلهات

  :ن خالل
علميتفاقيات تعاون 

يت تواجهها املؤسسا
طوير التقاين إضافة
ة يف جمال البحث الع

ي فقد مت تأمني مصا
لصاحل اإلنفاق علت

ين للتعليم العايل يف و

التقـاين للتعلـيم العـايل
يف التعلــيم العــايل مبــا

يعمل الصندوق بالتو 
 والتطوير التقاين من
 اليت تنفذ مبوجب اتف
املشكالت الفنية اليت
البحث العلمي والتط
مات العاملية والدولية

 :وق

    

 :حث العلمي
عمة للبحث العلمي
رد الذاتية للجامعات

   البحث العلمي
لمي والتطوير التقاين

  :علمي
ث العلمـي والتطـوير ا
ز البيئــة التمكينيــة يف

, ولية والعامليةوق احمل
عم البحث العلمي
مج البحثية العلمية
ثية اهلادفة إىل حل ا
 واملعارف يف جمال 
يئات العربية واملنظما

عم المالي للصندو
 ت السورية .

   

ز مصادر تمويل البح
ىل ميزانية الدولة الداع
توجيه نسبة من املوار

حداث طابع لدعمإ
صندوق البحث العل

البحث الع ق
صندوق دعـم البحـث
حــث العلمــي وتعزيــز
ا السو ه اليت يغين 
ف الصندوق إىل د
متويل املشاريع والربام
متويل املشاريع البحث
دعم توظيف العلوم
دعم التعاون مع اهلي

 

مستفيدة من الد ال
الباحثون يف اجلامعا

 

  
   

 تعزيز
إضافًة إىل
ت .١
إ .٢
ص .٣

  

صندوق
أحدث ص
لتطــوير البح
واكتشافاته
يهد
- 

- 

- 

- 

الجهات 
- 
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لية لعرضها على جلنـ

العمــل وإجنــاني ســري 

Üé×ÃjÖ]<ØéÖ

١٠

 ق العلمية واملالية.

لمي للتعليم العايل.

تمارة طلبات تفصيل

دمي تقــارير دوريـة تبــني



 بحث احلكومية. 

ا.  مستحقا
 متخصصة.

 نشاطات الصندوق

سرتاتيجية البحث العل

ول املبدئي ملء است

باحــث الرئيســي تقــد

جلامعات ومراكز الب

يع البحثية وصرف م
ها إىل جلان تقييم مت
تشجيع املشاركة يف

افق وخطة واسرتمبا يتو 

  كرتوين للصندوق.
 احلاصلني على القبو

عــات ويطلــب مـن الب

وذلك بالتعاون مع ا

لدعم املايل للمشاريع
عم البحوث وحتويله
كومية واخلاصة بغية ت

خالل العام التايل، مب

ن خالل املوقع اإللك
يطلب من الباحثني

وق علــى شــكل دفعــ

 والشركات الوطنية و

. 
: العلمي وتتضمن

 واستقبال طلبات ا
ل املسبق لطلبات د
دى املؤسسات احلك

ع لدعم الصندوق خ
 سبق.

ن مشروع البحث من
للصندوق وي ملرجعية

ف مســامهات الصـندو

 شروع البحث.

 ورية .س
املؤسسات قاين يف

 وزير التعليم العايل 
البحث إدارة –يل

شروع املوازنة السنوية
ادمييني تقوم بالتأهيل
هداف الصندوق لد

لبحثية اليت ستخضع
طلبات التأهيل املسب
 معلومات أولية عن
بل اللجنة العلمية امل

صــندوق، يــتم صــرف

عد القبول النهائي ملش

 البحث العلمي الس
البحث والتطوير التق

:  
ق جملس إدارة يرأسه
 يف وزارة التعليم العا
ية تتوليان إعداد مش
مؤلفة من خرباء أكا

تقوم بالتعريف بأهق

 صندوق بإصدار:
 حيدد فيها احملاور الب
ف سنوي الستقبال ط
هيل مسبق تتضمن
 التقييم األويل من قب

حــث علــى دعـم الص
  بحث.

 املبالغ املخصصة بع

حثون يف هيئاتالبا
اخلرباء العاملون يف

  

لتنظيمي للصندوق
يتوىل إدارة الصندوق
تقع إدارة الصندوق

شعبتني مالية وإدارية 
جلنة علمية مرجعية م
جلنة ترويج للصندوق

  مل الصندوق:
يقوم جملس إدارة الص

 قائمة سنوية
 إعالن نصف

يتم تقدمي طلبات تأ
ختضع الطلبات إىل
 تقييم متخصصة.

يف حـال حصــول البح
املتسلسلة للب ملراحل

يرصد جملس اإلدارة

 

- 

- 

الهيكل ال
يت -
تق -
- 
جل -
جل -

 

  
آليات عم
يق -

يت -
خت -

تق
يف -

امل
ي -
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الطالبة للبحث العلم

 يف جمالس اإلدارة
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ية واخلدمية اإلنتاج

تشاركية -لباحثني 



شبيك مع اجلهات ا

تدريب الطالب والب

جلامعة باجملتمع والتش

ت – تطوير املناهج

عيل هدف ربط اجل

املشاركة يف –رتكة

ث العلمي على تفع

  طق الصناعية.
(حبوث علمية مشرتك

س إدارة الصندوق.

 ث.
 نتاجية.

 ت.

  
جيتها يف جمال البحث

 نها:
 يف اجلامعات واملناط
ت وقطاع األعمال (

 ثية:
حملاور اليت يقرها جملس

ألثر التنموي للبحث
اإلن واملراكز البحثية

رية وتوطني التقانات

 : والمجتمع
عايل ضمن اسرتاتيج
يد من اإلجراءات من
اضنات تكنولوجية
شراكة بني اجلامعات

 .م

ييم المشاريع البحث
توافق البحث مع احمل

  صالة البحث.
لطبيعة التطبيقية واأل
لتشاركية مع املراكز
تنمية القدرات البشر

 

حث العلمي 
مل وزارة التعليم الع

اإلطار اختاذ العديدا 
دراسة إحداث حا 
تفعيل آليات الش 

 اجلامعية).
إقامة أسابيع العلم 

 

  
  

معايير تقي
ت -
أ -
ا -
ا -
تن -

 

البح
تعم
ضمن هذ
-
-

-
  

  


