
 ة في التخطيطباختصاص إدارة الجودبرنامج الزمالة المهنية 

Professional Fellowship Program in Quality Management Planning 

يب العلمية والعملية درجة الزمالة من الشهادات المهنية التمييزية لألشخاص الراغبين بتطوير مهاراتهم وفق أحدث األسال ةتعتبر شهاد

هو برنامج و.  رقى في سورية وبقية دول العالماأل لتولي المهامعلى اختالف التخصصات الجامعية  تقنيا  ها الفئة المؤهلة رلضمان اعتبا

 علمي انتقائي منظم يمتد على مدار تسعة أشهر ومخصص للخريجين الجامعيين.

ات التخطيط من المفاهيم وتمكينهم من أداء مهامهم وفق مواصفات الجودة الدولية وتطبيق بالعديد لتزويد المشاركينالبرنامج صمم 

وبكافة  العالمية والمحليةالعمل اسواق ات علمية وعملية تالئم متطلبات صول الى مخرجوال بهدفمؤشرات األداء واالستراتيجي 

 .المجاالت

أسوة في سورية  من الخريجين الجامعيينالفئة األكبر التي يسعى للحصول عليها  المهنيةأهم االلقاب تعتبر من شهادة برنامج الزمالة ن إ

في أي سياق مهني و ع مراسالته المهنية والرسميةيفي جممختص ، والتي تمنح الزميل المعتمد حق استخدام لقب زميل معتمد العالم  دولب

 أو رسمي قد يتطلب ذلك.

 للحصول علىتتيح للطالب حرية العمل مع الدراسة دون الحاجة  وعليه اسبوعيا   كامل عمل بفترة يوم الدراسة في برنامج الزمالةصممت 

 .سين المتخصصين في مختلف المجاالت اربرنامج لتلبية حاجات النخبة من الدالمن العمل، وقد تم تصميم  اسبوعية متعددة اجازات

 ميزات الحصول على الزمالة المهنية:

 من جامعة دمشق ومعتمدة بعد انتهاء البرنامج واتمام االمتحانات ومشروع التخرج بنجاح على شهادة مصدقةيمنح المشارك  -1

النمسا وبهذا تكتسب شهادة  TUVكما يمنح شهادة دولية معتمدة من  ،مية قليمي ومجموعة االدارة العالالمعهد العالي للتخطيط اال

 والدولي. الحكومي الزمالة االعتماد

 .مصادقة شهادة الزمالة من وزارة الخارجيةامكانية  -2

ي ومجموعة االدارة مالمعهد العالي للتخطيط االقلي – امكانية استخدام الزميل المعتمد رسميا  للقب زميل معتمد من جامعة دمشق -3

لطابع الرسمي أو في التعريف الرسمي أو المهني عن نفسه وفي جميع مراسالته ذات ا العالمية للتنمية االدارية وبناء القدرات

  المهني.

 QMPيمنح المشارك بطاقة عضوية برنامج الزمالة المهنية في إدارة الجودة في التخطيط  -4

مجموعة موقع لللمعهد العالي للتخطيط االقليمي ويتم ادراج أسماء الخريجين الحاصلين على شهادة الزمالة في الموقع االلكتروني  -5

وقانوني لشهادته ويعتبر بمثابة سيرة ذاتية يتعامل به رسميا  عند تقدمه للعمل مع جهات محلية أو رة العالمية كمرجع علمي ااالد

 دولية.
 

 متطلبات الحصول على الزمالة المهنية

 .نتساب للبرنامجكحد أدنى لال اجازة جامعية -

المعهد العالي للتخطيط  في مقر تتم المقابالتة الشخصية لدخول البرنامج وبهدف قياس الكفاء شخصية علميةمقابلة اجتياز  -

 .االقليمي

 اللغة االنكليزية بدرجة جيد على األقل. مستوى -

 حضور البرنامج وتحقيق متطلباته وفق المعايير الموضوعة لبرنامج الزمالة. -

 .اجتياز االختبارات وتقديم كافة المشاريع البحثية وحلقات البحث بنجاح -

 للتنمية االدارية وبناء القدرات. ومجموعة االدارة العالمية جامعة دمشقوالقواعد العامة لالقيم األخالقية االمتثال الى  -
 

 :لالنتسابالمطلوبة األوراق 

  باللغتين العربية واالنكليزيةتعبئة االستمارة الخاصة باالنتساب. 

 صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية أو اشعار التخرج. 

 صورة عن جواز السفر إن وجد أوالشخصية  صورة البطاقة. 

  4صورة شخصية عدد. 

  القبول مقابلةوموعد محدد الجراء يتم منح المتقدم رقم خاص. 

 

 

 



 

 

 

 والتسجيل: لالستفسار

 : من خالل األرقامأمل التواصل ن 

090000000000000 – 09999999999999 – 

 بريد الكتروني:  

 

 الجهات المنظمة لبرنامج الزمالة المهنية:

 المعهد العالي للتخطيط االقليمي ممثلة باالستاذة الدكتورة ريدا ديب عميد المعهد العالي للتخطيط االقليمي. –جامعة دمشق 

 

 مجموعة اإلدارة العالمية للتنمية اإلدارية وبناء القدرات

 المدير العام –ممثلة باالستاذ الدكتور عبد هللا هاشم 

 


