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ميزّفيّمؤسساتّالتّعليمّالعاليّ
نموذجّمقترحّلتقييمّاألداءّوتحقيقّالتّ ّ
البحثّالعلميّالسوريةّ ّ
و
ّ
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اسةّميداني
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المل ّخص ّ
امتدت منذ آذار عام  1122حتى اآلن ،تعيش
السورية الّتي تعيش سنوات حرب ّ
الجمهورّية العر ّبية ّ
االقتصادية
كنولوجية و
فية والتّ
ّ
ّ
غيرات المعر ّ
أيضاً في عصر المنافسة ال ّشرسة وفي ظل التّطورات والتّ ّ
االجتماعية وغيرها ،مما يترتّب على ذلك ضرورة أخذ ذلك بعين االعتبار في مرحلة إعادة اإلعمار
و
ّ
فيجب االنتقال بالبلد لوضع أفضل مما كان عليه بدالً من إعادته للوضع الّذي كان عليه قبل الحرب
فإن
فقط ،وهذا يضعها في وضع محرج في عدم كفاية األداء العادي في مواجهة كل ما سبق ،لذلك ّ
غيرات المحيطة.
مهماً في ظل التّ ّ
التّميز في أداء منظّماتها أصبح خيا اًر ّ
فإنها
عليمية مصنعاً لبناء الثّروة البشرّية التّي تمثّل أهم عناصر التّ ّ
النمو؛ ّ
قدم و ّ
وباعتبار المؤسسات التّ ّ
الجودة
الصدارة و
األولوية بين أدوات اإلصالح والبناء والتّطوير ،حيث بإمكانها زرع بذور ّ
ّ
تمثّل موضع ّ
النتائج ،وهذا ما دفع الباحثة إلى محاولة بناء نموذج لتقييم األداء وتحقيق
ميز ورعايتها لتثمر أفضل ّ
والتّ ّ
السورّية
التّ ّ
السورّية يستند إلى معايير تتالءم مع البيئة ّ
ميز في مؤسسات التّعليم العالي والبحث العلمي ّ
العالمية والعر ّبية.
ميز
ّ
ومقوماتها ،وذلك باالستفادة من نماذج التّ ّ
وثقافتها ّ

