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للعام الهندسة المعلوماتية  كلية من مقدمذاتي لضمان الجودة  تقرير

 2018-2017الدراسي

 عامة بيانات -1

 كلية الهندسة المعلوماتية  المعهد العالي /اسم الكلية
 دكتوراهماجستير      إجازة      دبلوم تأهيل      الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

  تاريخ اعتماد التقرير
 اسم وتوقيع عميد الكلية  

 خاتم الكلية 
 

 وهيكلها التنظيمي أهدافهارسالتها ورؤية الكلية و -2

افتتحت لكية الهندسة املعلوماتية يف جامعة البعث وكغريها من لكيات الهندسة املعلوماتية يف جامعات القطر منذ العام  :رؤية الكلية

نتاج يف نطاق املعلوماتية عىل م، وذكل بغية تأ هيلهم لتلبية حاجات ا 2000 عدادمه للمشاركة يف التطوير والإ جملمتع يف التمنية بأ نواعها ، واإ

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

س توى من التفاعل بني اللكية بأ قساهما اخملتلفة وما يف اجملمتع من مؤسسات ومنظامت تتاكمل هماهما والش باكت احلاسوبية ولتحقيق أ عىل م 

 وأ هدافها مع همام اللكية وأ هدافها .

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

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

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

 لتخصص املقابل .املعلوماتية وا

 وتعد لكية الهندسة املعلوماتية فرعًا رائدًا من فروع الهندسة يف جامعة البعث وتتضمن ال قسام التالية :

 قسم هندسة الربجميات ونظم املعلومات . .1

 احلاسوبية .والنظم  قسم هندسة الش باكت  .2

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

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

جـازة يف الهندسة املعلوماتيـة ويذكر يف كشف العالمـات امس القسم الـذي خترج منـه الطالب. -  اإ

 درجـة املاجس تري يف الاختصاصات املعلوماتيـة واليت حيددهـا نظـام الـدراسات العليا لللكيـة. -
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 توراه يف الاختصاصات اليت حيددهـا نظام ادلراسات العليا لللكيـة.درجـة ادلك  -

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

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

 املعلومات وقسم الش باكت والنظم احلاسوبية.

 :أهداف الكلية

عـداد اخملتصني يف الهندسة املعلوماتية وخاصة يف هندسةة الربجميةات ونظةم املعلومةات والشة باكت احلاسةوبية واذلاكء الصةنعي ،   .1 اإ

فةة يف جمةال اختصاصةهم، يواكةب تقةدم العةق والتقانةة واحلضةارة وذكل عن طريق تأ هيل الطالب و تزويدمه مبس توى عايل مةن املعر 

نتةاج يف نطةاق املعلوم عدادمه للمشةاركة يف التطةوير والإ اتيةة العاملية ، وذكل بغية تأ هيلهم لتلبية حاجات اجملمتع يف التمنية بأ نواعها ، واإ

 عىل الصعيدين احمليل والعاملي.

ة واملشاركة هبةا اةا يسةهم يف التقةدم العلمةي والتقةال يف جمةالت الهندسةة املعلوماتيةة ، الهنوض بلبحوث العلمية وادلراسات اخملتلف .2

جياد احللول خملتلف القضااي اليت تواجه التطور العلمي والاقتصادي والاجامتعي يف امجلهورية  عداد الباحثني العلميني واإ وذكل هبدف اإ

 العربية السورية والوطن العريب .

والتعلمي ووسائهل مبا يف ذكل املؤلفات التعلميية اجلامعية وترجامهتا ودفع معلية تعريب التعلمي العةايل قةدما" يف تطوير أ ساليب البحث  .3

جياد الكتاب العلمي العريب وتوحيد املصطلح العلمي العريب .  خمتلف مؤسساته القامئة يف الوطن العريب، عن طريق اإ

 املس مترة يف جمالت ختصص اللكية.الإسهام يف دورات التأ هيل و التدريب والتعلمي  .4

ذاكء الروح النضالية للطالب. .5  ترس يخ القواعد والقمي املعززة لبناء اجملمتع العريب الاشرتايك املوحد واإ

مناء وعيـه  القويم والاشرتايك وحبه للعمل. .6  تعزيز تمنيـة خشصية الطالب تمنية  متوازنـة علميا" وس ياس يا" واجامتعيا واإ

و الاختيار ال مثل للفعاليةات الةيت س سرسةوهنا واإ حةة الفرصةة شةم لالشةرتاا يف دورات تدريةيةة حمليةة وعربيةة توجيه الطالب حن .7

 ودولية .

 تشجيع النشاطات الثقافية والعلمية والفنية والاجامتعية وغريها . .8

قامةة مةؤمترات علميةة  توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اللكيات والهيئات العلمية العربية خاصة ، وال جنبية .9 عامةة، والعمةل عةىل اإ

اختصاصية ، والإسهام واملشاركة يف خمتلف املؤمترات والندوات العلمية وحلقات البحث العلمي اليت تقام حمليةا" وعربيةا" ودوليةا" ، 

 وذكل يف جمال العلوم ال ساس ية مبختلف اختصاصاهتا. 

اخملتلفة وما يف اجملمتع من مؤسسات ومنظامت تتاكمل هماهما وأ هدافها مع همام حتقيق أ عىل مس توى من التفاعل بني اللكية بأ قساهما  .10
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 .اللكية وأ هدافها 

 :الهيكل التنظيمي للكلية

 الدراسي  لعاما خالل لكلية )المعهد العالي(ا فيها شاركت متميزة وأنشطة إنجازات -3

 :المثال بيلس على – زهاتمي   ظهرت   التي اإلنجازات أهم بإبراز كليةال تقوم
 .اختراع براءات أو دولية أو محلية جوائز علىالهيئة التدريسية  أعضاء حصول -
 ....(رياضية،ثقافية،علمية) أودولية محلية جوائز على كليةبال الطالب حصول -
 األعمال اليت استحق عليها التّميز جمال التمّيز اجلهة املنظمة اسم النشاط اسم املشارك م

 مهدي قنص 
 

الجامعة السورية  ACMابقة مس
 اإلفتراضية

التأهل للمستوى 
النهائي على 
 مستوى العالم

المركز الخامس على الحصول على 
 يالمستوى اإلقليم

 .ودولي أوطني طابع ذات أنشطة في طالبها من أي أو كليةبال العاملين من أي مشاركة -
 عمال اليت استحق عليها التّميزاأل جمال التمّيز اجلهة املنظمة اسم النشاط اسم املشارك م

 
 مهدي قنص

 
 ACMمسابقة 

الجامعة السورية 
 اإلفتراضية

التأهل للمستوى 
النهائي على 
 مستوى العالم

الحصول على المركز الخامس على 
 المستوى اإلقليمي

 .دولي و أوطني لمنصب كليةبال العاملين من أي اختيار -
 األداء تقرير -4

ًالقدرةالمؤسسية:أولًا

 والتطوير التخطيط -أ

 :مايلي كليةال توضح الجزء هذا في
 واألداء المتابعة بمؤشرات مقارنة وأهدافها وغاياتها رسالتها لتحقيق التنفيذية خططها من بتنفيذه قامت ما كليةال تذكر -

 .بالخطة المحددة
 .وخطواته التعديل هذا أسباب ذكرو  الجزء هذا في ذكره يتم أهدافها أو لرسالتها تعديل أو بمراجعة كليةال قامت إذا -

مؤشرات حتقيق  هدف الكلية التنفيذي هدف الكلية
 اهلدف*

نسبة 
 اإلجناز

 املعوقات

كأحد مراكز اإلشعاع العلمي  البعثتطوير دور جامعة  .1
والمعرفي في إطار نظام الجودة الشاملة وبرؤى ذات 

 توجه مستقبلي

    

ن خالل تطبيق م تطوير البرامج األكاديمية التعليمية .2
المعايير بما يتفق مع فلسفة ومبادئ الجودة والتميز في 
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 األداء
ومناخ  ،عالية الجودة ةتوفير بيئة تعليمية فاعلة وآمن .3

صحي, موجهة بالقيم و جامعي اجتماعي وثقافي 
 .والمبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة

    ختريج جيل

حيث المعارف والمهارات تأهيل خريجين متميزين من  .4
 المهنية واالجتماعية

    

 التنمية في المساهمة في البعث جامعة كفاءة رفع .5
 المديريات وتفعيل والبيئة المجتمع وخدمة المستدامة
 الجامعـة خدمات وتسويق الخاص الطابع ذات والوحدات
 .(واالستشارية التطبيقية) والخدميـة والبحثيـة التعليمية

    

ر المؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم لتطويا  .6
 .المعلومات من خالل تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة

    

 قدر اإلمكان.كمية )*( يرجى االبتعاد عن العموميات عند تعبئة هذا الحقل من الجدول واإلجابة ببيانات 

 التنظيمي الهيكل -ب

 قد كانت إن أو التنظيمي هيكلها في ووحدات أقسامأ أو إدارات ةيأ ألغت أو استحدثت قد كانت إنالجزء  هذا في كليةال تذكر
 .اوتوثيقها اعتماده تم وهل ؟ذلك أسباب وما واالختصاصات هيكليةال في تعديالت أية أجرت

 مالحظات قرار التعديل )الرقم والتاريخ( املربرات التعديالت اليت مت تعديلها تواإلداراالوحدات التنظيمية 
     
     

 القيادة -ج

 :مايلي كليةال توضح الجزء هذا في
 .وجدت إن كليةال داخل اإلدارات العلمية في حدثت التي التغيرات -
 .الجديدة القيادات اختيار أساسها على تم التي واألسس التغيرات هذه أسباب -
 .اختيارهم وطريقة فيها المشاركين وعدد األكاديمية للقيادات تنفيذها تم التي التدريبية البرامج -

 

 مربرات عدم التدريب )بعد االستالم(التدريب الختيارأسس ا األسباب التغيري
 ال يوجد ال يوجد  تقدم بطلب اعتذار النائب العلمي

 ال يوجد ال يوجد  انهى المدة رئيس قسم البرمجيات
 واألخالقياتًالمصداقية -د

 :كليةال تذكر الجزء هذا في
 لتصحيح بها قامت التي واإلجراءات سابقةال السنة خالل كليةبال الفكرية الملكية حماية افةثق لنشر مجهودات من به ماقامت

 بها الفكرية الملكية حقوق  على اعتداء أي
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 )مخالفات للقوانين واألنظمة والقرارات واإلجراءات التدريس هيئة أعضاء بين عادلة غير ممارسات أية رصدت قد كانت إن -
 .الممارسات هذه لتصحيح به وماقامت الماضية السنة في والطالب اإلداريين ،الفنية ئةالهي أعضاء ،المعتمدة(

 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة
 عدم التاصيل كتاب جامعة البعث عدم تاصيل د.حسام االسطواني

ً)إدارةًالمواردًالبشريةًوالتطويرًاإلداري(ًاإلداريًالجهاز -ه

 :ممايلي مايوجد كليةال تذكر الجزء هذا في
 .التغييرات هذه أسبابو  وجدت إن اإلدارات في حدثت التي التغييرات -
 .الجديدةاإلدارات  اختيار حكمت التي المعايير -
 .كليةبال العمل سير على وتأثيرها سببها وتوضح والعمال اإلداريين الموظفين عدد يف التغير -
 .اإلداري  الجهاز كفاءة على البرامج هذه ومردود الفترة هذه في بتنفيذها قامت التي التدريبية البرامج ونوع عدد -
 .الوظيفية للمتطلبات وفقا   العمل ظروف في تحسن من ماحدث -

ً.بهاًللعاملينًالوظيفيًالرضاًمستوىًلتحسينًكليةالًاتخذتهاًالتيًالقرارات -و

 النتائج أسس االختيار األسباب التغيريات
    
    
    
 

 شعبةالالقسم/
 اجملموع ياومونامل املستخدمون ئف اإلدارية والفنيةلوظاا

 إمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 14 37 4 3 - - 18 4 58 

 اخلدمة/منقولني أهنو /اإلداريني أو العاملني اجلدد

       1 انهاء خدمة  
       5 عمال جدد  

       6   المجموع
 مؤهلاإلداريون والفنيون بحسب ال

 القسم
 اجملموع أخرى تقاينمعهد  إجازة ماجستري دكتوراه

 إمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 12 4   9 25 4 11 5 5 25 40 65 
              المجموع

عدد وأمساء  م
 تاريخ ال كان امل دورةاسم ال املشاركني 
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  ظروف العملنيإجراءات حتس إجراءات حتسني آلية العمل إجراءات حتسني الرضا الوظيفي الشعبةالقسم/

    
    
    

 والمادية المالية الموارد -ز

 :ممايلي به ماقامت كليةال تذكر الجزء هذا في
 سالتهار و  رؤيتها تحقيق صول إلىالو  أو تعليمية أهداف بتحقيق مبررة وغيرها( المخابر )المباني، كليةلل األساس البنية تدعيم-

 .االستراتيجية وأهدافها
 .العجز هذا على للتغلب محاوالت من به ما قامت و وأسبابهالعجز في تحقيق متطلباتها  على كليةال تعلق-

 القسم
التطوير يف البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أو خمابر 

 أو مكاتب أو غريها(
 التكاليف اهلدف

( وتممممت 100د الكليمممة بعممدد ممممن الكرا ممم  )تممت تيويممم 

الموافقة على تيويد الكلية الحقا بحا ب شخص  عدد 
 ( وتت دهن القاعات60)

  

   

    

   

 

، املكان /قاعة خمرب القسم
... 

 التكاليف اهلدف معدات أو جتهيزات جديدة

     

   

     

   

 
 اهلدف اآللية تطوير املكتبة

 ياتالكتب والدور
  

  

 التجهييات
  

  

   آلية العمل

 
 مالحظات املقرتحات لتحقيق املتطلبات األسباب املتطلبات اليت مل يتم حتقيقها

  تجهيز كلية الهندسة المعلوماتية عدم تجهيز كلية الهندسة المعلوماتية قاعات إضافية
  الهندسة المعلوماتية تجهيز كلية عدم تجهيز كلية الهندسة المعلوماتية مخابر إضافية

1     
2     
3     
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  تجهيز كلية الهندسة المعلوماتية عدم تجهيز كلية الهندسة المعلوماتية مخيرة بحث علمي
 البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة -ح

 قد كانت وإذا البيئة المحيطة تنميةو  المجتمع خدمةا لخطته لتحقيق أنشطة من بتنفيذه ماقامت كليةال تذكر الجزء هذا يف
 .هذا القياس لنتائج استجابتها ومدى المجتمعية األطراف رضاء قياسب قامت

االستشارات والدراسات املهنية والفنية والتطبيقية واخلدمات املقدمة  اجلهات املستفيدة
 ألفراد اجملتمع وهيئاته ومؤسساته احلكومية واخلاصة

رضا اجلهات اخلارجية درجة 
 )ترفق الواثئق(عن الفعالية

   
   
   
 الجودة وإدارة المؤسسي التقويم -ط

 .ذاتيا   كليةلل  الكلى األداء تقويم ضوء في تعزيزيه أو تصحيحية إجراءات من به ماقامت كليةال تذكر الجزء هذا في
 السنوي  التقرير عن جعةاالتغذية الر  أو االعتماد تقرير واءس الخارجية المراجعة تقرير في ورد لما المؤسسة استجابة قشتنا

 المؤسسية( القدرة يخص فيما (بقالسا

ًالتعليميةًالفاعلية:ثانيااً

 والخريجون الطالب -أ

 :يمايلة كليال تناقش الجزء هذا في
 .أسبابه و القبول سياسات في تغير أي-
 .ملحوظا   كان إن يريالتغ وتفسير بها المقبولين الطالب عدد-
 .ذلك وأسباب يهاإلو  الكلية من المحولين الطالب عدد-
 .الوافدين لجذب بسياساتها ذلك تربط منها الوافدين دانوالبل الجدد الوافدين طالبال عدد-
 والمبدعين ورعاية المتفوقين ورعاية ،دعم الصحية الرعاية األكاديمي، اإلرشاد الطالبي، الدعم خطط من بتنفيذه ماقامت-

 .المختلفة الطالبية واألنشطة الخاصة االحتياجات وذوى  دراسيا   المتعثرين
 التوظف مجال يف معاونة من لهم وماقدمته العمل سوق  في تنافسيتهم ومدى كليةال خريجي حالة رصد نتائج-

 القسم
 (للسنوات الثالث األخرية)املطوي قيدهم األخرية(الثالث سنوات لل)ونداملستنف

 طالبات طالب طالبات طالب
 23 12 37 63 2015/2016 تحتاج متابعة
 11 15 40 59 2016/2017 تحتاج متابعة
 14 15 87 78 2017/2018 تحتاج متابعة

 48 42 164 200 اإلجمالي
 
 

 القسم م.
 اخلرجينيعدد  عدد املقبولني

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 
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  4 38 115 352 2017/2018 تحتاج متابعة 
  - - 113 361 2018/2019تحتاج متابعة 

  42 941 المجموع النهائي
 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب لطالب احملولني ا
  17 15المحولون  217/2018 تحتاج متابعة
  35 48 2018/2019تحتاج متابعة

 

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطاليب
 األنشطة الطالبية رعاية املتفوقني ودعم املتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكادميي

    
    

 األكاديمية المعايير -ب

 الالزمة التعلم مصادر توفير)األكاديمية  المعايير بمتطلبات للوفاء اتخذتها التي اإلجراءات كليةال تذكر الجزء هذا في -
 .)الماضية السنة خالل (وغيرها للتعلم، حديثة طرق  ،وإدخال التقويم وطرق  لمقررات وتعديال

 

 رانمج()تذكر لكل ب إجراءات حتقيق املعايري األكادميية
 اإلجراء  متطلبات املعايري املرتبطة /املقررات  اجملال 

   توفير مصادر التعلم
   تعديل المقررات

   طرق التقويم
   إدخال طرائق حديثة للتعلم

 

 الدراسية المقررات /البرامج -ج

 :بها األولى الجامعية الدرجة برامج من برنامج لكل بالنسبة اآلتي بتناول كليةال تقوم الجزء في هذا
 .األسباب توضيح مع إغالقها أو افتتاحها تم التي البرامج-
 .المختلفة التقديرات وتوزيع الماضية السنة خالل الدراسية البرامج مختلف في النجاح نسبة-
 .تحقيقه مستقبال   وطرق  منها يتحقق مالم وسبب برنامج لكل المستهدفة التعلم مخرجات استيفاء من التحقق كيفية-
 .وسببه الدراسية والمقررات البرامج في تم تحديث أي-
 .للتغلب عليها كليةبهال وماقامت وجدت إن الدراسية البرامج أهداف لتحقيق تنظيمية أو إدارية معوقات أي-

 مرحلة البكالوريوس األقسام العلمية م
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستري
       
       
       

 مع بيان األسباب )خالل هذا العام( املغلقةأو  تحةتاألقسام املف
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 السنة االولى

1نسبةًالنجاحًف اسمًالمقرر 2ًًنسبةًالرسوبًف1ًنسبةًالرسوبًف2ًنسبةًالنجاحًف 

-1-برمجة  47.49 -ً52.51ً-ًً

-1-داراتًالكترونيةً  20,73 -ً79.27ً-ًً

-1-لغةًانكليزيةً  75.15 -ً24ً-ًً

-1-مبادىًعملًالحواسيبً  65.21 -ً85ً-ًً

 ً-10.8ًً- 89.20 اللغةًالعربية

-1-رياضياتً  50,41 -ً49.59ً-ً 

 ً-43.56ًً- 56.35 جبرًبولًومبادىًالمنطق

 62.19ًً-37.81ًً-ً-2-داراتًالكترونية

 64.600ًً-53.40ًً-ً-2-رياضيات

62.49ًًً--37.51ًً-ً-2-البرمجة

71.68ًًً-28.32ًً-ً-2-ئًعملًالحواسيبمباد

 21.73ًً-78.27ًً--ً-1-تحليلًعددي

 13,04ًً-86.96ًً-ً-2-اللغةًالنكليزية

 2.64ًً-97.36ًً-ًالثقافةًالقومية

 الســــــــنة الثانيــــــــــــــــــــــــــة

-2-تحليلًعدديً  70,83 - 29.17ً-ًً

-3-لغةًانكليزيةً  78.85 - 21.15ً-ًً

-1-برمجةًمتقدمةً  21.99 - 78ً-ً 

 ً-39.22ً - 60,78 برمجةًويب

 ً-62,06ً - 37.94 داراتًمنطقية

الخوارزمياتًوبنىً

-1-المعطيات  

35.53 - 64.47ً-ً 
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 36ًً-64,09ًً-ًرياضياتًمتقطعة

46ًًً-54,07ًً-ًاحتمالتًواحصاء

 68.66ًً-31.34ًً-ً-1-بنيانًالحواسيب

 71.84ًً-28.52ًً-ًتطبيقاتًالنترنيت

الخوارزمياتًوبنىً

ً-2-المعطياتً
-ً

39.85ً--ً60,15ً 

21ًًً-79ًً-ً-4-اللغةًالنكليزية

 السنـــــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة

-2-بنيانًالحواسيب  49.35 -ً50.65ً-ً 

-1-قواعدًالمعطيات  62.37 -ً37.63ً-ً 

-1-هندسةًالبرمجيات  33.56 -ً66.44ً-ً 

-1-بحوثًعملياتً  67.47 -ً32.53 -ً 

 ً-58.89ًً- 41.11 نظريةًالمعلومات

 ً-39.33ًً- 60,67 التوماتًواللغاتًالصورية

 63.64ًً-36.36ًً-ًالتصالتًالرقمية

 45.63ًً-54.31ًً-ًمترجمات

 13.29ًً-86.71ًً-ً-2-بحوثًالعملياتً

 69.35ًً-30,65ًً-ً-2-برمجةًمتقدمةً

 49.15ًً-50,85ًً-ًذكاءًصنعي

-1-لغةًانكليزيةًتخصصية

E.S.Pً
-ً

60ً-ً40ً 

 السنة الرابعة /قسم برمجيات
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 50,36ًًً-49.64ًً-1-نظمًالتشغيل

 77ًًً-22.98ًً-1-الشبكاتًالمعلوماتيةً

 75.64ًًً-24.36ًًالرسومًوالحاسب

 63.82ًًً-36.18ًًنظمًالوسائطًالمتعددة

 44.81ًًً-55.19ًً-2-قواعدًمعطياتً

60,67ًًًً-39.33ًًالنمذجةًوالمحاكاة

 30,33ًً-70,66ًً-ً-2-نظمًالتشغيل

 37.57ًً-62.43ًً-ً-2-هندسةًالبرمجياتً

-2-لغةًانكليزيةًتخصصية

E.S.Pً

-ً50ً-ً50ً 

 6.58ًً-93.42ًً-ًنظمًالمعلومات

 34.27ًً--65.73ًً-ًلغاتًالبرمجة

 17.51ًً-82.49ًً-ًالبرمجةًالتفرعية

ًابعة /قسم شبكاتالسنة الر

 ً-57.58ًً-42.42ًً-1-نظمًالتشغيل

 ً-81ًً-18.99ًً-1-الشبكاتًالمعلوماتيةً

 ً-86.81ًً-13.19ًًالرسومًوالحاسب

 ً-70.89ًً-29.11ًًنظمًالوسائطًالمتعددة

 ً-40ًً-60ًًامنًالمعلومات

 ً-66.67ًً-33.33ًًالنمذجةًوالمحاكاة

 47.52ًً-52.48ًً-ً-2-نظمًالتشغيل

 45.14ًً-54.86ًً-ً-2-الشبكاتًالمعلوماتيةً

-2-لغةًانكليزيةًتخصصية

E.S.Pً
-ً

41.82ً-ً58.36ً 



12 

 43.75ًً-56.25ًً-ًادارةًالشبكاتًالحاسوبية

تحليلًوتصميمًالنظمً

ًالشبكية
-ً

50ً-ً50ً 

 30ًً-70ًً-ًالبرمجةًالتفرعية

 السنة الخامسة/قسم برمجيات

-تجارةًالكترونيةًوتسويق

ًب

71.82ً-ً30.21ً-ً 

الربوتيةًوالرؤيةً

ًب-الحاسوبية

43.40ً-ً56.60ً-ً 

 ً-67.15ًً-23.85ً ب--3-هندسةًالبرمجيات

-3-لغةًانكليزيةًتخصصية

E.S.P-ب 

61.18ً-ً38.82ً-ً 

 ً-16ًً-84ًًبً-بيوًانفورًماتيك

 47.66ًً-52.34ًً-ًبً-هندسةًنظمًالمعلومات

 25.24ًً-74.76ًً-ًامنًالمعلومات

ً-المعطياتًالمعرفيةقواعدً

ًب

-ً72.92ً-ً27,08ً 

ً-النظمًوالتطبيقاتًالموزعة

ًب

-ً53.41ً-ً46.59ً 

 54ًً-46ًً-ًب-ادارةًالمشاريع

 ً-ً-100ًً-ًالمشروع

 السنة الخامسة/قسم شبكات

-تجارةًالكترونيةًوتسويق

ًش

66.33ً-ً33.67ًً 

الربوتيةًوالرؤيةً

ًش-الحاسوبية

24.73ً-ً75.27ًً 

-3-زيةًتخصصيةلغةًانكلي

E.S.P-ًش

77.55ً-ً22.45ًً 

30.75ًًًً-70,25ًًشبكاتًلسلكية

42.71ًًًً-57.29ًًنظمًالزمنًالحقيقي
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61.80ًًً-38.20ًً-ًادارةًالمشاريعًش

60.41ًًً-40,62ًً-ًشً-هندسةًنظمًالمعلومات

ً-قواعدًالمعطياتًالمعرفية

ًش

-ً69.66ً-ً30,34ً 

ً-النظمًوالتطبيقاتًالموزعة

ًش

-ً50ً--ً50ً 

 22.34ًً-77.66ًً-ًامنًالشبكات

ًً-ً-100ًً-ًالمشروع

% 56.91 %47.15 النسب على مستوى الكلية  52.99 % 38.48 % 

ً

 
 ق التحقيقائطر  أسباب عدم االستيفاء نسب االستيفاء التحقق من استيفاء خمرجات التعلم الربامج األكادميية

     
     
     

 
 األسباب ث الربامج واملقرراتحتدي األقسام العلمية

   
   
 

 اإلجراءاتللتغلب عليها معوقات حتقيق األهداف حتقيق أهداف الربامج األكادميية الربامج األكادميية
    
    
 

 الداعمة والتسهيالت والتعلم التعليم -د

 :مايلي كليةال تناقش الجزء هذا في
 .بها التعليم قائوطر  استراتيجياتفي  تطور أي-
 .وجدت إن تواجها التي التعليم مشكالت مع للتعامل إجراءات من به ماقامت -
 الممتحنين تقاريرو  الطالب نتائج مراجعة ضوء في الطالب تقويمو  التعليم لنظم تصحيحية إجراءات من به ماقامت-

 . أو تقارير التدقيق الخارجيين
 .التعلم موارد في إضافات /تحسينات من ماتم -

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور اسرتاتيجيات وطرق التعلم ادمييةالربامج األك



14 

    
    
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقومي الطالب املرتبطة بنظم التعليم والتقومي الربامج األكادميية
   
   

 

 التدريس هيئة أعضاء -ه

 : مايلي كليةال تتناول الجزء هذا في
 .الفنية والهيئة التدريس هيئة أعضاء أعداد في المستجدات -
 .معه التعامل التغير وطرق  هذا وسبب وجد إن الطالب عدد إلى الفنية الهيئةو  التدريس هيئة أعضاء نسبة في التغير -
 من لالستفادة به ما قامت توضحو  الوظيفي رضاهم موقياس أدائه تقييم التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية به ماقامت -

 ذلك. نتائج
 

 القسم
 اجملموع هيئة فنية معيد مدرس مساعدأستاذ  أستاذ

 اإلمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

  3 2   4 1 3 4 5 13 15 20 35 
 األعضاء اجلدد

               
              اإلجمالي 
 

عضاء هيئة التدريس لعدد نسبة أ الربامج األكادميية
 إن يلزم إجراءات التحسني نسبة أعضاء اهليئة الفنية لعدد الطالب الطالب

    
    
 

 األنشطة املنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  الربامج األكادميية 
  
  
 

 إجراءات االستفادة من النتائج ضاء هيئة التدريس تقييم الرضا الوظيفي ألع تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس الربامج األكادميية 
    
    
 

 العلمية واألنشطة العلمي البحث -و
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 : يممايل مايوجد بتوضيح كليةال تقوم الجزء هذا في
 .البحثية خطتها من بتنفيذه ماقامت -
 .للباحثين دعم من ماقدمته -
 .وجد إن العلمي للبحث التحتية للبنيةا إضافاته -
 مع العلمية المشتركة األبحاثو  بها التدريس هيئة ألعضاء(المنصرم العام عن)دوليا  و  محليا   المنشورة حاثاألب عدد -

 .وجدت إن دولية أو محلية علمية مؤسسات
 .فيها شاركت العلمية المؤتمرات وأ دولية أو محلية بحثية مشروعات أي -

املنفذة املدرجة يف  األحباث الربامج األكادميية 
 لبحثيةاخلطة ا

 أسباب عدم اإلجناز نسبة اإلجناز من اخلطة

    
    

 
 إجراءات دعم الباحثني  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  الربامج األكادميية 

   
   
 

 

 القسم الباحث / الباحثني اسم واملنشورةجزة نامل األحباث
طرق الحقن المتقدمة للتعليمات البرمجية في -1

 النظم المعلوماتية التي تعمل على الويب
 يات ونظم المعلوماتهندسة البرمج د.شادي شماس

تطوير مكتبة برمجية الختبار تطبيقات -2
البيانات الضخمة في بيئة محاكية لبيئة 

HADOOP 

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات م.بشرى غزالة

دراسة تحليلية لالستعالم الضبابي لقواعد -3
 البيانات العالئقية

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات م. هبة تدمري 

تحليلية لمساهمة عالقات الثقة االجتماعية  دراية
 في تحسين دقة التوصيات

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات م.ايفا حريقص

تحسين دقة التوصيات في النظم الناصحة 
 المعتمدة على التصفية التعاونية

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات م.ايفا حريقص

  دراسة مرجعية عن تقنيات كشف الوجوه في
 الصور الرقمية

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات م.هزار النجم

 القسم التاريخ واملدة مكان انعقادها اسم الندوة/احملاضرة األنشطة العلمية
  شهر نيسان  الهندسة الكهربائية والميكانيكيةكلية  البحث العلمي في المعلوماتية آفاق

   كلية الهندسة المعلوماتية ACMالمسابقة البرمجية 
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دراسة مرجعية لمفهوم البروز البصري ودوره في 
 اكتشاف االغراض في الصور الرقمية

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات د. رانيا لطفي مع طال دكتوراه 

دراسة تحليلية لنمذجة المستخدم الداللية للنظم 
 الناصحة

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات يا لطفي مع طال دكتوراه د. ران

التحسين الداللي لتشابه العناصر المعتمد على 
 التقيمات في النظم الناصحة

 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات د. رانيا لطفي مع طال دكتوراه 

 القسم اسم الباحث / الباحثني األحباث اجلارية
1-   
2-   

 القسم اسم الباحث / الباحثني كة مع هيئات حملية أو دولية األحباث املشرت 
1-   
2-    

 القسم اسم املؤلف/ املؤلفني املنجزة الكتب
 هندسة البرمجيات ونظم المعلومات د.ناصر ابو صالح 2كتاب الخوارزميات وبنى المعطيات – 1
 

 العليا الدراسات -ز

 : يليما كليةال تناقش الجزء هذا في
 .ذلك وسبب العليا الدراسات الئحة في رتغيي أي -
 .لتقرير عنها المقدم العام في منحها تم التي الدرجات -
 .التطور على التعليق مع)خارجي و داخلي(العليا للدراسات المسجلين عدادأ  -
 .العليا الدراسات في التعليمية العملية لتحسين الكلية به ماقامت -
 .القياس هذا لنتائج استجابتها ومدى لعلياا الدراسات طالب رضا قياس نتيجة -
 

 أعداد املسجلني التغيريات الدراسات العليا الربامج األكادميية
 الدرجات املمنوحة األخرية(الثالث )للسنوات 

   84 87 
     
 

 ةإجراءات التحسني املتخذ نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات حتسني العملية التعليمية الربامج األكادميية
    
    
    
    
 

 التعليمية للفاعلية المستمر التقويم -ح
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 : ممايلي مايوجد بتوضيح كليةال تقوم الجزء هذا في
 .التعليمية للفاعلية المستمر التقويم نتائج ضوء في بها قامت التي والتعزيز التحسين إجراءات -
 .التعليمية الفاعلية لتحسين المحاسبةو  المساءلة نظم لتفعيل آليات من استحدثته ما -
 .الطالب رضا مستوى  لتحسين إجراءات من به وماقامت الطالب رضا مستوى  بقياس قامت قد كانت إن -
أو تقارير التدقيق الداخلي لمركز ضمان  السابق السنوي  التقرير عن جعةاالر  التغذية في ورد لما كليةال استجابة تناقش -

 .تعليميةال الفاعلية يخص فيما وجدت الجودة إن

نتائج التقومي املستمر للفاعلية  إجراءات التقومي املستمر للفاعلية التعليمية الربامج األكادميية
 التعليمية

 إجراءات التحسني املتخذة
 لة(ء)متضمنة نظم احملاسبة واملسا

    
    
 

 إجراءات حتسني مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب الربامج األكادميية
   
   
 الخالصة. 5

 :والمقترحات المناسبة لتجاوزها كليةالمعوقات التي واجهتها ال
 املقرتحات املناسبة املعوقات ومدى أتثريها

 تجهيز كلية الهندسة المعلوماتية نقص بعدد القاعات
 تجهيز كلية الهندسة المعلوماتية نقص بعدد المخابر

 لدات بكلية العلومتوجيه باصالح المو  انقطاع التيار الكهربائي
 زيادة العدد نقص بعدد اعضاء الهيئة التدريسية

 زيادة العدد نقص بعدد اعضاء الهيئة الفنية
 زيادة العدد نقص بعدد موظفي الفئة الثانية

 المالحظات:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

ًًًًًًًً................./...../.....التاريخ

ًعميدًالكليةلجودةًًًًًًًًًًًًًًنائبًالعميدًللشؤونًالعلميةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمديرًوحدةًضمانًا

ًالسمًوالتوقيعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالسمًوالتوقيعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالسمًوالتوقيع
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 : ورودها وفق النموذج )مع مراعاة تسلسل فقرات التقرير(بحسب  فقرات التقريروضع فهرس ليفضل بعد إنجاز التقرير 

 الصفحة الموضوع
  أوال: الكلية وهيكليتها

  ثانيا: الكوادر البشرية والمنشآت
  ثالثا: أهداف الكلية ورسالتها ورؤيتها وقيمها 

  رابعا: اإلدارة
  خامسا: التعليم والتعلم )بحسب األقسام(

o ..... قسم  
o .. قسم....  

  سادسا: الخدمات الطالبية
o توفر الكتاب الجامعي  
o  المكتبة ومصادر التعلم األخرى  
o الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس  
o  الخدمات المقدمة لطالب الدراسات العليا  

  سابعا : التسهيالت واألدوات 
  ثامنا: التخطيط المالي واإلداري 

  تاسعا : البحث العلمي
  را : خدمة المجتمععاش

  توصيات عامة
  المالحق

 قائمة الجداول )ويمكن تدعيم الجداول بالرسوم البيانية(

 الصفحة العنوان الجدول

  توييع الوظائف األكاديمية للهيئة التعليمية ف  الكلية (1جدول رقت )

  توييع الموظفين ف  الشعب والعاملين ف  الكلية (2جدول رقت )

  توييع الوظائف اإلدارية ف  الكلية (3جدول رقت )

  2018-2017توييع الطالب للعات الدرا    (4جدول رقت )

  توييع المدرجات والقاعات ف  الكلية وتجهييها (5جدول رقت )

  توييع الدرجات العلمية والتخصصات  (6جدول رقت )

  صدر المؤهل و نوات الخبرةتوييع الهيئة التعليمية بكل ق ت بح ب التخصصات وم (7جدول رقت )

  توييع المقررات على الفصول (8جدول رقت )

  مقررات التخصص ف الدرا   لعات اتقديرات  (9جدول رقت )

  مقررات التخصص ف الدرا   لعات اتقديرات  (10جدول رقت )

  توييع النشاطات  (11جدول رقت )

  الخطط الدرا ية لألق ات (12جدول رقت )

   يمينارات األق ات (13) جدول رقت

  إحصائية بر ائل الدرا ات العليا وعناوينها (14جدول رقت )

  أبحاث أعضاء الهيئة التعليمية ومكان النشر )ف  جدولين للنشر الداخل  والخارج ( (15جدول رقت )

  درجة رضا الطالب عن فاعلية التدريس (16جدول رقت )

  رىأنشطة ومحاضرات أخ (17جدول رقت )

  النشرات اإلعالمية (18جدول رقت )

  نشاطات اللجان العلمية (19جدول رقت )
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  نشاطات اللجان األخرى (20جدول رقت )

  توييع أجهية الحا وب على المخابر  (21جدول رقت )

  الدورات المنفذة ف  الكلية  (22جدول رقت )

  واقع مخابر الكلية (23جدول رقت )

ً


