
 تقرير األداء الذاتي السنوي لضمان الجودة

 تقرير سنوي مقدم من كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة البعث

1202\2020للعام الدراسي    

 بيانات عامة -1

 2000تاريخ التأسيس: المعهد: كلية الهندسة المعلوماتية/اسم الكلية

 ماجستير              دكتوراهإجازة            الدرجات التي تمنحها الكلية

  تاريخ اعتماد التقرير

 

 رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها:   -2
 

 :رؤية اللكية  

العام  منذ  املعلوماتية يف جامعات القطر  من لكيات الهندسة  املعلوماتية يف جامعة البعث وكغريها  لكية الهندسة  م،    2000افتتحت 

نطاق املعلوماتية عىل   التطوير والإنتاج يف  للمشاركة يف  عدادمه  التمنية بأ نواعها ، واإ اجملمتع يف  تأ هيلهم لتلبية حاجات  وذكل بغية 

يف الربجميات ونظم    الصعيدين احمليل املعلوماتية وخاصة  الهندسة  يف  عـداد اخملتصني  عىل اإ املاضية  الفرتة  دأ بت خالل  والعاملي. كام 

من مؤسسات   يف اجملمتع  اللكية بأ قساهما اخملتلفة وما  مس توى من التفاعل بني  أ عىل  املعلومات والش باكت احلاسوبية ولتحقيق 

مع هم تتاكمل هماهما وأ هدافها  اللكية وأ هدافها  ومنظامت   .ام 

:  رسالة الكلية 
من طالب   ممتزية  مس تقبلية لرشحية  يف جامعة البعث وتعترب وهجة  الرائدة  تعترب لكية الهندسة املعلوماتية من اللكيات 

خترج  عداد الطالب ملرشوع  هنايهتا بإ س نوات تتوج يف  فصيل ميتد مخلس  ذات نظام  . ويه  العلمي  نقطة  الثانوية العامة الفرع  يشلك 

درجة   ماكانته العلمية والتقنية ، ومينح الطالب  براز اإ اإ مرشوعه  من خالل  الطالب  يطمح  اجلامعية حيث  الطالب  يف حياة  برزة 

. املقابل  املعلوماتية والتخصص  الهندسة  يف   الإجازة 

الهندسة يف جامعة البعث وتتضمن ال   من فروع  لكية الهندسة املعلوماتية فرعاً رائداً  التالية :وتعد  قسام   

املعلومات . .1 الربجميات ونظم  قسم هندسة    

الش باكت  .2 احلاسوبية .والنظم   قسم هندسة   

3. .) قسم حمدث غري مفتتح   ( الصنعي  قسم اذلاكء   

العلمية التالية: املعلوماتية ادلرجات  اقرتاح من لكية الهندسة  عىل  اجلامعة وبناء"   متنح 

الهندسة   - جـازة يف  ه الطالب.اإ مـن خترج  القسم الـذي  كشف العالمـات امس  ة ويذكر يف   املعلوماتـي

ة. - الـدراسات العليا لللكـي حيددهـا نظـام  ة واليت  املعلوماتـي  درجـة املاجس تري يف الاختصاصات 

ة. - العليا لللكـي نظام ادلراسات  حيددهـا  اليت  يف الاختصاصات   درجـة ادلكتوراه 



يف امل ادلراسة  هبذا اخلصوص.حتـدد مدة  القواعـد الناظمة لدلراسات العليا يف جامعـة البعث  حسب  اجس تري وادلكتوراه   

ادلرايس   العام  يف  من قسم هندسة   2013-2012كام افتتحت  املاجس تري ( يف لك  ادلراسات العليا ) درجة  مرحةل 

احلاسوبية. الش باكت والنظم  املعلومات وقسم   الربجميات ونظم 

 ميزة شاركت فيها الكلية خالل العام الدراسي:إنجازات وأنشطة مت -3
 على سبيل المثال : –تقوم الكلية بإبراز أهم اإلنجازات التي تظهر تميزها  

 حصول أعضاء الهيئة التدريسية وطالب الدراسات العليا على جوائز محلية أو دولية  -
 ثقافية ، رياضية ....(حصول الطالب بالكلية ععلى جوائز محلية أو دولية ) علمية ،  -

األعمال التي استحق   مجال التميز الجهة المنظمة اسم النشاط اسم المشارك
 عليها التميز

فريق جامعة  
 البعث

المسابقة  
 البرمجية

الجامعة  
االفتراضية  

 السورية  

    التأهل إلى المسابقة العالمية

 تقرير األداء: -4
 أوالً القدرة المؤسيسة

 االستراتيجي:التخطيط   -أ 
 المعوقات نسبة اإلنجاز مؤشرات تحقيق الهدف هدف الكلية التنفيذي هدف الجامعة االستراتيجي

مراكز  -1 كأحد  الجامعة  دور  تطوير 
إطار  في  والمعرفي  العلمي  اإلشعاع 
ذات  وبرؤى  الشاملة  الجودة  نظام 

 توجه مستقبلي  

عداد المختصين في  إ
 الهندسة المعلوماتية  

 
تأهيل طالب وتزويدهم بمستوى  

 عالي من المعرفة

  

تطوير البرامج األكاديمية التعليمية من   -2
مع  يتفق  بما  المعايير  تطبيق  خالل 
في  والتميز  الجودة  ومبادئ  فلسفة 

 األداء  

النهوض بالبحوث  
العلمية والدراسات  

 المختلفة

عداد الباحثين العلميين وايجاد  إ
الحلول لمختلف القضايا التي 

تواجه التطور العلمي  
 واالقتصادي واالجتماعي

  

وآمنة عالية ت -3 تعليمية فاعلة  بيئة  وفير 
اجتماعي  جماعي  ومناخ  الجودة 

  ئوثقافي وصحي موجهة بالقيم والمباد
واألخالقية  واالجتماعية  الثقافية 

 السليمة

تطوير اساليب البحث  
 والتعليم ووسائله  

ايجاد الكتاب العلمي العربي  
وتوحيد المصطلح العلمي  

 العربي

  

خريجين   -4 حيث تأهيل  من  متميزين 
المهنية  والمهارات  المعارف 

 واالجتماعية

ترسيخ القواعد والقيم  
المعززة لبناء المجتمع  

 االشتراكي الموحد

 
 اذكاء الروح النضالية للطالب

  

في  -5 المساهمة  في  الجامعة  كفاءة  رفع 
المجتمع  وخدمة  المستدامة  التنمية 
والوحدات  المديريات  وتفعيل  والبيئة 

ا الطابع  خدمات ذات  وتسويق  لخاص 
والخدمية  والبحثية  التعليمية  الجامعة 

 )التطبيقية واالستثمارية(.

 
توجيه   
الطالب نحو االختيار  
االمثل للفعالياتالتي  
 سيمارسونها

اتاحة الفرصة لهم لالشتراك  
في دورات تدريبية محلية  

 عربية ودولية

  

النظم  -6 وبناء  المؤسسي  التطوير 
وظم   خالل اإلدارية  من  المعلومات 

 تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة

توثيق الروابط الثقافية  

والعلمية مع الكليات  
والهيئات العلمية العربية  

 خاصة واالجنبية عامة

المشاركة في الؤتمرات  

والندوات العلمية وحلقات  
البحث العلمي التي ستقام  

 محليا وعربيا ودوليا

  

 



 الهيكل التنظيمي: -ب

 مالحظات  قرار التعديل )الرقم والتاريخ(  المبررات التعديالت  الوحدات التنظيمية واإلدارات التي تم تعديلها
 عميد الكلية

 النائب اإلداري
 رئيس قسم الشبكات

    

 القيادة:  -ج

 مبررات عدم التدريب التدريب )بعد االستالم( الموقع اإلداري االسم
   الكليةعميد   د.ناصر أبو صالح

   النائب العلمي علي الحاتمد.

   النائب االداري د.أسماء شعار

   رئيس قسم البرمجيات د.كمال السلوم  

   رئيس قسم الشبكات د.أكرم المرعي

 الموارد البشرية:  -د

 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية الشعبة/الدائرة/القسم

  اليوجد 2  الدائرة

     المجموع
 

 والفنيون بحسب المؤهل:اإلداريون   .1

 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه الشعبة/الدائرة/القسم

  1 11 22 6 40 

       المجموع

 

 البرامج التدريبية: .2
 التاريخ المكان عدد المشاركين اسم الدورة

    

 

 األداء:اإلجراءات المتخذة لتحسين   .3

 إجراءات تحسين ظروف العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات التحسين الوظيفي الشعبة/الدائرة

    

 

 توفر وتطبق نظاماً خاصاً للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقديراً لجهود العاملين المميزين في الكلية .4
 هـ. الموارد المالية والمعنوية:

 البنية التحتية:التطوير في   .1

 التكاليف الهدف )استحداث قاعات تدريسية أو مخابر أو مكاتب أو غيرها( القسم

    
 التطوير في التجهيزات: .2

 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة المكان )قاعة أو مخبر( القسم

بعض أجهزة الحاسب    
 وأجهزة إسقاط

مواكبة تطور العملية  
 التعليمية

 

 



 طوير المكتبة:ت .3

 الهدف اآللية المجال
   الكتب والدوريات

 

   التجهيزات

 

   آلية العمل

 المتطلبات المقترحات والمتطلبات  األسباب   المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
    

    

 

 و. المشاركة المجتمعية والمساهمة بالتنمية:

الجهات  
 المستفيدة

والدراسات المهنية والفنية والتطبيقية والخدمات  االستشارات  
 المقدمة ألفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته الحكومية والخاصة

درجة رضا الجهات الخارجية  
 عن الفعالية

   

   

 

 ز. التقويم المؤسسي وإدارة الجودة:

 ثانياً: الفاعلية التعليمية

 الطالب الخريجون: .أ 
 برامج التعليم العادي:  -1

عدد المقبولين   البرنامج األكاديمي
 هذا العام

عدد الخريجين  
 هذا العام

عدد  
المحولين  

من  
جامعات  

أخرى  
 هذا العام

عدد  
المحولين  

إلى  
جامعات  

أخرى  
 هذا العام

المستنفذون  
)خالل  

السنوات  
الثالث  

 األخيرة(

المطوي  
قيدهم  

)خالل  
السنوات  
الثالث  

 األخيرة(

 116 212 120 6 موازي  أساسي  موازي  أساسي  

 521 217 35 11     

 116 212 120 6  738 المجموع النهائي

 

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي: -2

 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية اإلرشاد األكاديمي

    
 

 لمعايير األكاديمية: .ب

 األكاديمية )لكل برنامج(إجراءات تحقيق المعايير  

 اإلجراء متطلبات المعايير المرتبطة بالمقررات المجال

   

 



 المقررات الدراسية:  /ج. البرامج

مرحلة البكالوريوس   األقسام العلمية م
 )عام(

 مرحلة الدراسات العليا

 تاريخ االفتتاح دكتوراه  تاريخ االفتتاح ماجستير 

       

       

 األسباب األقسام التي أفتتحت أو أغلقت مع بيان
       

 

 أعلى معدل متوسط معدل التخرج متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية
    

    

    

 

التحقق من استيفاء  البرامج األكاديمية
 مخرجات التعليم

 طرائق التحقق أسباب عدم االستيفاء نسب االستيفاء

     

     

 

 أسباب التحديث أو المقررات المسؤول عن تدريسيها/تحديث البرامج األكاديمية و األقسام العليمة

   

   

 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف تحقيق البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية

    

    

    

 

 د. التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة:

 إجراءات التعامل معها  مشكالت التعليم تطور استرتيجيات وطرق التعليم البرامج األكاديمية

    
    

 

النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم   لبرامج األكاديميةا
 التعليم والتقويم

 اإلجراءات التصحيحية

   

   

 

 

 

 

 



 هـ. أعضاء هيئة التدريس:

 المجموع هيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 16 7 4 3 3 1 هندسة شبكات

 35 17 7 5 - 6 هندسة برمجيات

 األعضاء الجدد

       

  24 11 8 3 7 اإلجمالي

 

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس   البرامج األكاديمية
 لعدد الطالب

نسبة عدد أعضاء الهيئة  
 الفنية لعدد الطالب

 إجراءات التحسين عند اللزوم

 1/75 1/91  

    

    

 

 

 البرامج األكاديمية األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  
  
  

 

إجراءات االستفادة من  
 المنح

تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء  
 هيئة التدريس

تقييم األداء ألعضاء هيئة 
 التدريس

األكاديميةالبرامج    

    
    

 

 و. البحث العلمي واألتشطة العلمية:

األبحاث المنفذة المدرجة في   القسم
 الخطة البحثية

نسبة اإلنجاز من  
 الخطة

األبحاث من خارج   أسباب عدم اإلنجاز
 الخطة البحثية  

     

     

 

 

  

 

 

 

 



 الباحثين/اسم الباحث األبحاث المنجزة والمنشورة القسم

 تدريب شبكة حسية عصبونية متعددة الطبقات باستخدام خوارزمية البرمجيات 
 2021جامعة البعث  مجلة    -  النحل لتصنيف زهرة السوسن

 ناصر أبو صالح، د.  لمى العلي.م

مجلة  -  تطبيق االختبارات المؤتمتة على النظم البرمجية المقادة باألحداث البرمجيات 
 2020  جامعة البعث

د. ناصر أبو ،  جركسم. سالي  
 صالح

اسبر  د. أليدا 

 DESIGN AND IMPLEMENT AN AUTOMATED البرمجيات 
RESTFUL API TESTING FRAMEWORK Alley-

science 2020 

د. ناصر أبو ،  م. سالي جركس
 صالح

اسبر  د. أليدا 

مجلة   -  تحقيق بنى انترنت أشياء موزعة وآمنة عبر تقنية البلوكتشين الشبكات
 2020  جامعة البعث

 م. سارة سليمان، د. محسن عبود

تحقيق بنى موزعة وآمنة النترت األشياء عبر السالسل المتعددة لتقنية   الشبكات
 2020  المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاث  -  البلوكتشين

 م. سارة سليمان، د. محسن عبود

واكتشاف المواضيع في البيانات  دراسة مقارنة تحليلية لتقنيات التقطيع   البرمجيات 
 2020  مجلة جامعة البعث  النصية

م. مجد طنوس، د. مهند رجب، د.  
 وسيم رمضان

في تحسين المحتوى البرمجيات   –  قياس تركيز الطالب في التعلم عن بعد واستخدامه 

 2020مجلة جامعة البعث  
 م. علي العجي، د. كمال السلوم

تحقيق ومقارنة أداء تقنيات إعادة االرسال التلقائي والمتماثل الجمعي على   الشبكات

جامعة البعث   - LTEالوصلة الهابطة في شبكات    2019مجلة 
م. حسام وسوف، د. أكرم المرعي،  

 د.ناصر أبو صالح

باستخدام  تقنيات إعادة   LTEتحسين أداء الوصلة الهابطة في شبكات ال الشبكات

وبالحشو المتزايد   جامعة البعث   -االرسال المتماثل الجمعي   2019مجلة 

م. حسام وسوف، د. أكرم المرعي،  
 د.ناصر أبو صالح

حقيق خوارزمية فعّالة لموازنة الحمل في الحوسبة الضبابية وتضمينها   الشبكات

جامعة البعث   - Ifogsim-Loadbalancer في محاكي  2020مجلة 
 م. هدى شتور، د. محسن عبود

 Optimizing Response And Processing Times Using الشبكات
Firefly Algorithm At Cloud Analyst  العلمية التجريبية    المجلة

المتحدة في روسيا  2020 اإللكترونية للعلوم 

 م. هدى شتور، د. محسن عبود

مجلة   -  دراسة ومقارنة منهجيات تطوير البرمجيات ومجاالت استخدامها البرمجيات 
 2020جامعة البعث  

 م. دانة مدور، د. اليدا اسبر

لمجلة العربية للنشر DevOps السريعة أمأيهما أفضل منهجيات التطوير  البرمجيات  

 2020  العلمي
 م. دانة مدور، د. اليدا اسبر

 ,Implementing DevOps Framework: A Case Study البرمجيات 
ALLEY OF SCIENCE 2020 

 م. دانة مدور، د. اليدا اسبر

الرسومية   البرمجيات المستخدم  باستخدام  توليد حاالت اختبار لتطبيقات واجهات 
 2020مجلة جامعة البعث   - الصنعية خوارزمية النحل

 م. بشرى غزالة، د. يسر األتاسي

صميم وتحقيق بروتوكول توجيه جديد يحسّن تبادل البيانات في الشبكات  ت الشبكات

 2020 مجلة المنافذ الثقافية، لبنان  الالسلكية المخصصة النقالة
 م. معاذ الشيخ، د. أكرم المرعي

في الشبكات الالسلكية   الشبكات تقييم أداء بروتوكوالت التوجيه متعددة المسارات 
 2020مجلة جامعة البعث    - المخصصة النقالة

 م. معاذ الشيخ، د. أكرم المرعي

مجلة جامعة  -دراسة تحليلية لطرق التعرف على بعض األمراض الجلدية   البرمجيات

 2020البعث  
 األتاسيم. اناس األبرش، د. يسر 

الشبكات العصبونية التالفيفية البرمجيات  مجلة  -كشف األحرف العربية باستخدام 
 2020جامعة البعث  

 م. هزار نجم، د. يسر األتاسي

د. محسن عبودالتقطير في انترنت   تقييم ومقارنة أداء التحسينات على خوارزمية الشبكات  م. منال العمر، 



 2021مجلة جامعة البعث  -األشياء

 proposed digital evidence sharing and preserving الشبكات
mechanism in cloud computing environments,  

ونشر األبحاث،ا2021 العربية للعلوم  لمجلة   

د. محسن عبود  م. وسيم السبيتي، 

الرسومية باستخدام   البرمجيات  المستخدم  توليد حاالت اختبار لتطبيقات واجهات 
جامعة البعث   -خوارزمية النحل الصنعة 1202مجلة   

 م. بشرى غزالة، د. يسر األتاسي

دراسة وتحليل أداء خوارزميات التشارك بسر اعتماداً على عتبة لحماية   الشبكات
المتعدد 2020  مجلة جامعة البعث  -البيانات في التخزين السحابي   

أحمد، د. زينب خلوف  م. حسين 

 

 رقم قرار التسجيل وتاريخه الباحثين/اسم الباحث األبحاث الجارية القسم

 

األبحاث المشتركة مع   القسم
 هيئات محلية أو دولية

 رقم قرار التسجيل وتاريخه الباحثين/اسم الباحث

    
 

 المؤلفين/اسم المؤلف الكتب المنجزة )هذا العام( القسم

   

 

 إجراءات دعم الباحثين العلميتطوير البنى التحتية للبحث   القسم

   

 

 التاريح والمدة مكان انعقادها اسم الندوة أو المحاضرة  /األنشطة العلمية   القسم

    

 ز. الدراسات العليا:

 القسم
الدرجة العلمية  

 دكتوراه(  -)ماجستير  
 التخصص

أعداد المسجلين )للسنوات  
 الثالث األخيرة(

عدد الدرجات  
 العامالممنوحة هذا  

 شبكات

 ماجستير

هندسة الشبكات  
والنظم  

 الحاسوبية

 (26مقررات )

 (23رسالة )
11 

 برمجيات
هندسة  

البرمجيات ونظم  
 المعلومات

 (26مقررات)

 (31رسالة)
16 

 شبكات

 دكتوراة

هندسة الشبكات  
والنظم  

 الحاسوبية
6 1 

 برمجيات
هندسة  

البرمجيات ونظم  

 المعلومات

16 1 

 



 

 

إجراءات التحسين في   نتيجة قياس رضا الطالب التغيرات في اللوائح الداخلية البرامج األكاديمية
 العملية اإلنتاجية

    
    

 

 ح. التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:

إجراءات التقويم المستمر   البرامج األكاديمية
 للفاعلية العلمية

نتائج التقويم المستمر  
 التعليميةللفاعلية  

 إجراءات التحسين المتخذة

    
 

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
   

   

 االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية التعليمية نتائج المراجعات والتقرير السنوي

  

 

 والمقترحات المناسبة لمواجهتها:هـ. المعوقات التي واجهتها الكلية  

 المقترحات المناسبة المعوقات ومدى تأثيرها

  

 

نظرية + خمابر(    ، واحلل األمثل هو اإلسراع   اليوجد قاعات كافية للعملية التدريسية )قاعات حماضرات 
 قبول الطالبكلية اهلندسة املعلوماتية ولو على مراحل حلل مشكلة االزدايد الكبري يف  بناء  بتجهيز  

 

 

   /  /التاريخ:  

 توقيع عميد الكلية

 د. ناصر أبو صالح .أ 


