
 

 

 

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T: 01 400 52 00 

 F: 01 400 53 21  

  

 
 
 
SIRSKA ARABSKA REPUBLIKA 
 
 
 
 

� SPLOŠNI OPIS ŠOLSKEGA SISTEMA: 
 
Izobraževanje v Sirski arabski republiki obsega primarno, sekundarno in terciarno 
izobraževanje, ki obsega tako visokošolsko univerzitetno izobraževanje kot ne-univerzitetno 
izobraževanje. 
Primarno izobraževanja traja šest let in je namenjeno otrokom od 6. Do 11. leta starosti. 
Sekundarno izobraževanje se deli na dve stopnji: pripravljalno , ki traja tri leta (razred 7-9) in na 
sekundarno , ki prav tako traja tri leta (razred 10-12) in se deli na splošno srednješolsko 
izobraževanje ter na poklicno-strokovno izobraževanje. 
Obvezno izobraževanje v Sirski arabski republiki traja 9 let (primarno izobraževanje skupaj s 
prvo pripravljalno stropnjo sekundarnega izobraževanja- zaključen 9. razred). 
Ob zaključku splošnega srednješolskega izobraževanja se podeli spričevao Al-Shahada Al-
Thanawiyya al-Imma (Secondary School Leaving Certificate), ki daje dostop do 
visokošolskega univerzitetnega izobraževanja. Listina Al-Shahada Al-Thanawiyya Al-
Fanniyya  pa se podeli po triletnem zaključenem tehniškem srednješolskem izobraževanju, ki 
daje dostop do inštitutov tehničnega izobraževanja (Institute of Technical Education). 
Ne-univerzitetno post-sekundarno izobraževanje se običajno izvaja na  tehničnih in poklicnih 
inštitutih, imenovanih Intermediate Institutes po srednješolskem izobraževanju. Študijski 
programi trajajo dve leti in izobražujejo za različna področja, kot na primer: kmetijstvo, 
inženirstvo, zdravstvene vede, ekonomija, turizem, ipd. 
Visokošolsko univerzitetno izobraževanje obsega tri stopnje: 
1.Stopnja: Licence/Bachelor , dodiplomsko izobraževanje, ki navadno traja štiri do šest let,  
2.Stopnja: 
 - Postgraduate Diploma , podiplomsko izobraževanje, ki traja eno leto po končanem 
dodiplomskem izobraževanju za pridobitev Licence/Bachelor  , 
- Master´s Degree , podiplomsko izobraževanje, ki traja najmanj dve leti po opravljenem 
dodiplomskem izobraževanju za pridobitev Licence/Bachelor , 
3.Stopnja: Doctorate , podiplomsko izobraževanje, ki traja najmanj tri leta po zaključenem 
podiplomskem izobraževanju za pridobitev Master´s Degree. Doktorski študijski program 
obsega raziskovalno delo in zagovor doktorske disertacije. 
 
 
 

� DOSTOP DO VISOKOŠOLSKEGA UNIVERZITETNEGA IZOBRAŽEVA NJA: 
 
Daje listina Al-Shahada Al-Thanawiyya al-Imma  (Secondary School Leaving Certificate). 
 

 
 
 
 



 

 Stran 2 

� OKVIRNI OCENJEVALNI SISTEM : 
 

SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE: 

1) Baccalaureate - Literarna smer: max. 240 točk, min. pass: 102 točki 

2) Baccalaureate – Znanstvena smer: max. 260 točk, min. pass: 104 točke 

 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

Scale  Grade Description   

90.00 - 100.00  Honors   

80.00 - 89.00  Distinction   

70.00 - 79.00  Very Good   

60.00 - 69.00  Good   

50.00 - 59.00  Pass   

0.00 - 49.00  Fail   

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

 

Scale  Grade Description   Notes  

  Arabic: Sharaf   (Honor) الشرف  100.00 - 95.00

  Arabic: Imtiyaz   ( Excellent) امتياز  94.99 - 85.00

د  84.99 - 75.00  (Very Good)   Arabic: Jayed Jeddan جداً  جي

  Arabic: Jayed   (Good) جيد  74.99 - 65.00

  Arabic: Maqboul   (Aceptable) مقبول  64.99 - 60.00

  Arabic: Raseb   (Fail) راسب  59.99 - 0.00

 
 
Vir: 
http://www.classbase.com/Countries/Syria/Grading-Sy stem 
 


