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 سياسات التعليم العالي في سورية
 
 

  المقدمة
يقوم التعليم بدور رئيس في بناء قوة عمل منتجة، كما يؤدي مهمة أساسية في تربية 

النقدي الذي يساعد في عملية البناء الفكر  األجيال على المواطنة والحقوق والواجبات وتطوير 

  . اجيةوالتطوير والتغيير المجتمعي والنهوض باإلنتاج واإلنت

قدين الماضيين تغيرات كبيرة في البنية األساسية الديمغرافية علقد حدثت خالل الو

األمر  ،مع إعادة ترتيب أولويات خطط التنمية الوطنية وترافق ذلكواالقتصادية في سورية، 

تقييم ما أنجز في في ضوء عادة النظر في سياسات التعليم العالي في سورية استوجب الذي 

التعليم على اعتبار أن ، المطروحة في المستقبلالتنمية تحديات مواجهة بهدف لسابقة، المراحل ا

لم يعد ممكناً تصور نجاح أية ، إذ الذي يؤدي إلى التطور والتنمية والتقدماألساسي هو العامل 

عملية تنموية وطنية بدون المساهمة الفعلية الحقيقية لعنصر التعليم، الذي بات عنصراً محدداً 

قع على عاتق التعليم عامة والعالي على وجه يوأكثر من ذلك، . ركناً أساسياً من أركانهاو

الخصوص عبء تنمية وتطوير الموارد البشرية، التي تعتبر المحدد األساسي لتحقيق ونجاح 

  .التنمية الوطنية المستدامة

نابع من إيمان  إن االهتمام الذي يوليه السيد الرئيس بشار األسد لقطاع التعليم العالي

سيادته بأن التعليم العالي هو العنصر األهم في النمو االقتصادي، لذلك البد من تطوير منظومة 

تتمكن مخرجات هذه المنظومة من تلبية متطلبات التنمية لالتعليم العالي والبحث العلمي 

  .ات المختلفة االقتصادية واالجتماعية باحتياجاتها المتغيرة والمتعددة ومن مجابهة  التحدي
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  التعليم العالي التحديات التي تواجه
  :تتمثل التحديات التي تواجه التعليم العالي باآلتي

   اإلدارة -

 )القبول(تزايد الطلب  -

 التوسع األفقي -

 الجودة واالعتماد -

 المعاهد المتوسطة -

  العمللحاجات التنمية وسوق مواءمة البرامج  -

 بناء القدرات -

 الجامعات الخاصة -

 علميالبحث ال -

 التعليم المفتوح -

  التمويل -
  

  رؤية التعليم العالي
منظومة تعليمية نوعية تسهم في تنمية الكوادر المتمتعة بحس المواطنة : التعليم العالي 

والقادرة على اإلبداع ونقل المعرفة وتوطينها وتوليد فرص العمل واإلسهام في التنمية الشاملة 

  .المستدامة
  

  التعليم العالي رسالة
يق ربط الجامعة بالمجتمع والتركيز على تطوير المهارات التمكينية للفرد، العنصر تعم

  .األهم في عملية التنمية الوطنية
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  : األهداف اإلستراتيجية للتعليم العالي
 .زيادة فرص االلتحاق بالتعليم العالي وإتاحته للمجتمع وفق معايير الجدارة .1

  والبرامج التعليمية التطوير النوعي للمناهج والخطط الدرسية .2

تطوير القدرات النوعية للجامعات وأعضاء الهيئة التعليمية واعتماد نظام لتقويم األداء  .3

 .ومعايير الجودة

 .والبيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثيةالتحتية توفير البنى  .4

 .ةرفع مستوى إنتاجية منظومة البحث العلمي وربطها باحتياجات التنمي .5

 .تطوير عالقات الجامعات التشاركية على المستويين الداخلي والخارجي .6

 .تحسين مستوى التعليم المتوسط وتحديثه .7
  

 :وتحقيق األهداف االستراتيجية لمواجهة التحدياتالسياسات المتبعة 
 :في مجال اإلدارة

ق نظام داخلي جديد يتوافمع وضع هيكلية جديدة للوزارة تواكب توجهات التطوير،  -

 .، وقد تم إنجاز ذلك مع استراتيجية الخطة الخمسية العاشرة للتعليم العالي

دراسة الدورة المستندية كمرحلة أولى من أجل األتمتة الشاملة في الوزارة ودراسة  -

بعمليات أتمتة جزئية وقد ُبدأ ، 2007االحتياجات الالزمة لتضمينها في موازنة 

 –الشؤون اإلدارية  -الهيئة التعليمية  -ثات البع -شؤون الطالب (لبعض المديريات 

مشروع تطوير التعليم "توقيع اتفاقية تم ، كما .).. -الشؤون الهندسية   -التخطيط 

مع االتحاد األوربي الذي يحتوي على مركبة أساسية لألتمتة اإلدارية الشاملة " العالي

 .في الوزارة والجامعات

 .وربطها بالجامعات والمراكز البحثية بناء منظومة إحصائية للتعليم العالي -
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 )القبول(في مجال تزايد الطلب 
 :في الثانوية العامة ينيبين الجدول التالي تزايد أعداد الناجح -

مجموع الناجحين الفرع األدبي الفرع العلمي العام

1999 42996 28065 71061 
2000 49412 46907 96319 
2001 51024 53402 104426 
2002 54550 59748 114298 
2003 57243 75582 132825 
2004 54186 79740 133926 
2005 48589 88139 136728 
2006 48589 93119 144124 

يعتمد القبول الجامعي الحالي على نتيجة الثانوية كمعيار وحيد في القبول باستثناء  -

 .بعض الكليات والمعاهد التي تشترط إجراء مسابقات إضافية

مجالس الجامعية سياسات القبول الجامعي وقدمت أفكاراً حول تطوير درست ال -

تم عقد الندوة الوطنية لتطوير سياسة القبول ، كما المعايير المعتمدة في القبول

و دراسات المجالس الجامعية لمناقشة نتائج  19/3/2007-18الجامعي بتاريخ 

   :ل تستند إلى مايلياعتماد سياسة جديدة في القبو توصلت إلى نتائج من أهمها

االستمرار في اعتماد نتائج الثانوية كمعيار أساسي وإضافة معيار عالمة المواد   

 .االختصاصية في بعض االختصاصات

توسيع فرص التعليم الجامعي بإحداث برامج تعليم مسائي في بعض  

 .االختصاصات وحسب توفر اإلمكانات والمستلزمات

ة احتياجات المناطق وفقاً لحاجة المجتمع وخطط وضع برنامج إيفاد داخلي لتلبي 

 .التنمية

اعتماد التسجيل المباشر للطالب المستجدين في كليات الطب وطب األسنان  

والصيدلة والعلوم السياسية على أساس تحديد حد أدنى لعالمة القبول في هذه 
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 على أن يتم االنتقال تدريجياً إلى 2008- 2007يات في العام الدراسي لالك

 .التسجيل المباشر في باقي الكليات

 :في مجال التوسع األفقي
بينما كانت % 103بنسبة  2006- 1999ازداد عدد الناجحين في الثانوية خالل الفترة 

التوسع األفقي في ، مما تطلب اعتماد سياسة % 74نسبة الزيادة في القبول بالمفاضلة 

، ولذلك عملنا على افتتاح كليات لياإلحداثات لمواجهة زيادة الطلب على التعليم العا

 2000 -1999عام / 51/من المفتتحة عدد الكليات زاد ، حيث جديدة في المحافظات 

 :، موزعة وفي الجدول التالي2007-2006عام /  100/إلى 

  المحافظة  الجامعة
2000  2007  

  أقسام  كليات  أقسام  كليات

 114 16 102 14 دمشق  دمشق

 4 3 - - درعا

 4 3 - - ويداءالس

 103 19  70 13 حلب  حلب

 4 4 - - إدلب

 97 15 70 12 الالذقية  تشرين

 7 4 - - طرطوس

 61 15 40 9 حمص  البعث

 15 5 9 2 حماة

 16 8 9 1 دير الزور  الفرات

 4 4 - - الحسكة

 4 4 - - الرقة

 433 100 300 51 المجموع

كلية ، / 35/كان  2006-2005خالل عام مع اإلشارة إلى أن عدد الكليات المحدثة 

  .2006باإلضافة إلى إحداث جامعة الفرات عام 
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لتوفير مستلزمات الكليات المحدثة في بشكل كبير ودقيق الجهود كما يتم تركيز 

جامعات حكومية /  6/ المحافظات لتشكل نواة لجامعات حكومية تحقيقاً لهدف إحداث 

  .ةوفقاً للخطة الخمسية العاشر جديدة

  

 في مجال الجامعات الخاصة
تعزيزاً للمشاركة المجتمعية تزايد الطلب  على التعليم العالي وتلبية ضمن سياسة 

في التعليم وتوسيعاً لفرص القبول الجامعي وتنويعه وتحقيقاً لمتطلبات الخطط التنموية 

حداث إلالمناطق الجغرافية ذات األولوية في الترخيص مؤخراً وزارة حددت ال، للدولة

وخاصة الريفية  لمناطق غير المخّدمة تعليمياً، من خالل التركيز على اجامعات خاصة

، المؤسسات التعليمية فيما بينهامراعاة البعد عن مراكز الجامعات الحكومية، و، ومنها

، أو ضمن األنظمة البيئية الطبيعيةزراعية الراضي األالمواقع المقترحة ضمن تجنب مع 

جامعتين محدثتين وغير باإلضافة إلى جامعات، / 9/دد الجامعات المفتتحة عوحالياً يبلغ 

في مجلس  طلبات إحداث جامعة مستكملة األوراق وقيد الدراسة/ 10/، وهنالك مفتتحتين

  .التعليم العالي

  

 في مجال الجودة واالعتماد
 :تركز سياسة التعليم العالي على المحاور التالية

  تي في الجامعاتإطالق نظام للتقويم الذا -

  إحداث مراكز لالعتماد والتقويم في الوزارة وفي كل جامعة -

  تشكيل لجنة للجودة واالعتمادية منبثقة عن مجلس التعليم العالي -

 إحداث هيئة وطنية لضمان الجودة واالعتماد  -
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 في مجال المعاهد المتوسطة
معهداً يتبع لوزارة  /35(/معهداً موزعة في جميع المحافظات / 192/يبلغ عدد المعاهد 

 ).جهة 17معهداً يتبع لـ / 157/التعليم العالي و

لتطوير أداء هذه فقد اعتمدت الوزارة سياسة صريحة ونظراً ألهمية هذه المعاهد، 

  :المعاهد وقامت في هذا المجال بمايلي

تشكيل لجنة وطنية لدراسة الوضع الراهن للمعاهد ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات   -

يادة القطرية المتعلقة بتطوير المعاهد، وتحديد المحاور األساسية لتطوير المعاهد الق

ووضع برامج تنفيذية وخطط زمنية لها ووضع آليات لالستفادة من مشاريع االتحاد 

األوربي المتعلقة بتطوير المعاهد في وزارة التعليم العالي، حيث تشارك الوزارة 

 بمشروعين مع  االتحاد األوربي

الذي درس ) 2007نيسان  5(بتاريخ المؤتمر الوطني لتطوير المعاهد المتوسطة د عق -

 :التاليةمحاور النتائج عمل اللجان التخصصية في 

  توحيد تبعية المعاهد منهجياً وتدريجياً 

 .تأمين األمكنة الدائمة والمناسبة وتأمين موازنات إضافية  

 .شهادة إعادة النظر في مدة الدراسة ونظامها وطبيعة ال 

 .تحويل المعاهد إلى مراكز إنتاج  

إعداد خطط دراسية ومناهج جديدة على أساس معايير وطنية ، وإعادة توزيع  

 .المحدثة فيهاهد بما يتناسب مع حاجات المناطق اختصاصات المعا
  

 العمللحاجات التنمية وسوق في مجال مواءمة البرامج 
ترمي إلى تطوير المناهج القائمة وإحداث  لمواجهة هذا التحدي اعتمدت الوزارة سياسة 

تخصصات جديدة لَجسر الفجوة بين البرامج الحالية وحاجات التنمية وسوق العمل، وقد ُبدأ 

 : بتنفيذ هذه السياسة من خالل األعمال  التالية

 ناقشت المجالس الجامعية تصورات وأفكاراً حول تطوير المناهج واالختصاصات  -
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لتطوير مناهج التعليم العالي واالختصاصات حضيرية األولى عقدت ورشة العمل الت -

بتاريخ في جامعة حلب  الجامعية انسجاماً مع متطلبات واحتياجات التنمية الوطنية

7/3/2007. 

تتابع لجان تخصصية مؤلفة من عمداء الكليات دراسة آفاق تطوير المناهج  -

 واالختصاصات لمواءمة حاجات التنمية وسوق العمل 

ير لعقد ندوة وطنية لمناقشة ما توصلت إليه اللجان التخصصية حول تطوير التحض -

  ) 2007 أيلول( المناهج واالختصاصات 

    UNDPمشروع تطوير برامج إدارة اإلعمال بالتعاون مع  -

تضمين تطوير البرامج في مشروع تطوير قطاع التعليم العالي بالتعاون مع االتحاد  -

 .)2011- 2007(األوروبي 
  

 مجال بناء القدراتفي 
استحداث برامج لتدريب الطالب وحثهم اعتمدت الوزارة سياسة جديدة ترمي إلى  -

  على تأسيس أعمال جديدة ومبتكرة

  :العمل إلقامة  -

 روابط مع عالم األعمال ورواد األعمال الناجحين •

 حاضنات للتكنولوجيا واألعمال داخل الحرم الجامعي •

  لمستقبل المهني للخريجينمراكز جامعية إلدارة ومتابعة ا •

 .ويجري العمل على استحداث برامج لتحقيق ذلك
  

 في مجال البحث العلمي
إحداث الهيئة العليا للبحث العلمي التي من مهامها األساسية التنسيق بين مختلف تم  -

  الهيئات العلمية البحثية تنسيقاً كامالً على جميع المستويات والمجاالت

  م السياسة الوطنية للعلم والتقانةالمساهمة في مشروع رس -

 :العمل باتجاه -
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  % 0.18زيادة اإلنفاق على البحث العلمي خالل الخطة الخمسية العاشرة من  •

  من الناتج القومي اإلجمالي% 1إلى 

التشبيك مع المؤسسات البحثية واإلنتاجية الوطنية والتعاون مع المؤسسات  •

  الحكومية واألهلية

السوري  - السوري العماني  -  السوري اللبناني:(كةبرامج البحوث المشتر •

السوري الفرنسي ـ السوري الباكستاني ـ السوري البالروسي ـ  -المصري 

 ...)السوري اإليراني

التحفيز على البحث العلمي من خالل خلق روابط مع المؤسسات اإلنتاجية  •

 ومواءمة العرض مع الطلب 

  ام تعتمد صيغة عمل الفريقاستكمال إحداث وحدات بحثية داخل األقس •

  في الجامعات  Think Tanksالتوسع في إقامة مراكز استراتيجية  •

تحقيق اختراقات في بعض المجاالت المحددة من خالل إقامة مراكز تميز للبحث  •

المواد  - ةالتقانات الحيوي - لطاقات المتجددةا( العلمي على مستوى الجامعات

تقانات النفط  -  إدارة المياه - ت واالتصاال تكنولوجيا المعلومات -  الجديدة

 ...والغاز
  

 في مجال التعليم المفتوح
في إطار تصويب مسار التعليم المفتوح وقوننته، تم اتخاذ مجموعة من التدابير 

 :واإلجراءات التي تنظمه

تطوير التعليم المفتوح من حيث اإلدارة واألهداف وقواعد القبول والتسجيل واالنتقال  -

 .االمتحانات ونظام

 .قبول عدد من الخريجين في بعض درجات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص -

إخضاع تأليف الكتب في التعليم المفتوح إلى قواعد تأليف الكتب الجامعية في  -

 .الجامعات
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صاصات جديدة بعد توفر تقييم البرامج واالختصاصات المفتتحة واستحداث اخت -

 .المستلزمات

 .ألف مدرس من مدرسي وزارة التربية/  60/ أهيل افتتاح برنامج لت -

التسويق والتجارة االلكترونية : افتتاح اختصاصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل -

اإلدارة والمحاسبة في  -التأمين والمصارف  -دراسات دولية ودبلوماسية  -

  ...المشروعات الصغيرة والمتوسطة  
  

  :في مجال التمويل
 :مواجهة التحديات من خالل جاد مصادر تمويل تسهم فيإي العمل باتجاه

دعم البنى التحتية للكليات المحدثة في المحافظات لتكون نواة لجامعات حكومية  -

  مستقبلية

لتعليم البحث عن شركاء داعمين لموضوع ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات ا -

 ).الحكومية والخاصة(العالي 

 –البنية التحتية المعلوماتية  -المختبرات (العلمي  تطوير البيئة التمكينية للبحث -

  ....)قواعد البيانات  –المكتبات اإللكترونية 

 .عضاء الهيئة التدريسية وتطويرهادعم مشروع بناء القدرات أل -

 دعم المشروع الوطني لتطوير المناهج واالختصاصات  -

 .فتوحةالجامعة السورية المللوصول إلى إعادة مأسسة التعليم المفتوح  -

  
 

  وزير التعليم العالي 

  ور غياث بركاتـالدكت



  
  

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي
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  محاضرة بعنوان
  

  

سياسات التعليم العالي في 
 سورية
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