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طالب الجامعة 

أعضاء هيئة التدريس 

مراكز الجامعة 

 مركز ضمان الجودة•

 الحيوية التقاناتمركز •

 مركز الطاقات المتجددة•

مركز المهارات والتوجيه •

 المهني

المركززززززززززززز السززززززززززززور  •

البيالروسزززززززي للتعزززززززاون 

 العلمي والتقني

 

 المالمح األساسية لجامعة البعث

النشأة والتطور 

وكانت تتووع   1979/9/14 تاريخ/ 44/أحدثت جامعة البعث بالمرسوم التشريعي رقم 

حسو  تواريخ التؤسويإ،  لو   سوورية وحماة، وهي الرابعة بين جامعوات حمص بين محافظتي

 ،الوو أ أحوودثت بموجبووة جامعووة حمووا  2014للعووام / 19/أن صوودر المرسوووم التشووريعي رقووم 

ولموقو  جامعوة . وأصبحت الكليات والمعاهد الواقعة ضمن محافظة حما  تابعة له   الجامعوة

البعووث الممتوود ضوومن محافظووة حمووص وسووة سووورية أهميووة ناصووة،    تووربة بووين الباديووة 

والمنةقة السواحلية، وتتركوع فوي موقعهوا الجيرافوي الثوروة الحيوانيوة والصونامات الكيميا يوة 

ثريوة والسوياحية والنفةية والنسيجية، كموا أن المنةقوة الوسوة  فوي سوورية بنيوة بالمعوالم اأ

 .مما يتةل  من الجامعة أن تكون شاملة لجمي  فرو  العلوم التقنية واإلنسانية والةبية
 

 تقانيوةمعاهود  4كليوة باإلضوافة  لو  معهود موالي لليوات و  20تضم جامعوة البعوث حاليوا  

 .اكع التميع البحثية والندميةرم مددا  منو 
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 العلمي والتقني

كميات ومعاهد الجامعة 

تتميززجامعم ززباث ب ززدابعمززعخاب ززتاثلفتيعيززعياث أقيززخاالنززيمعا  نززع اث   خنززبا
 .ث كيميعئيزباعث بتقع يزباعث ائثئيزباعث تقبيزباث معنزيايباعث نزيعيباعكعيزباث  عزع اث يزييب

-2018بعفتتززززعكاث كعيززززباث تلبيايززززبا ع ززززع اث خقثنزززز ا)تضزززز اث معم ززززبايةززززقي اكعيززززبا
 :تاع يبعم  خايع  اع قبعام عهخا(ا2019

 مسلسل
أو  اسم الكلية

 المعهد
 مسلسل

أو  اسم الكلية

 المعهد
 مسلسل

أو  اسم الكلية

 المعهد

 العلوم الثانية بتدمر 19 اهلندسة الزراعية 10 الطب البشري 1

 الرتبية املوسيقية 20 العلوم الصحية 11 الصيدلة 2

 املعهد العايل للغات 21 االقتصاد 12 طب األسنان 3

 املعهد التقاين للحاسوب 22 العلوم 13 اهلندسة املعلوماتية 4

 املعهد التقاين اهلندسي 23 السياحة 14 اهلندسة املدنية 5

6 
اهلندسة امليكانيكية 

 املعهد التقاين الزراعي 24 اآلداب والعلوم اإلنسانية 15 والكهربائية

 25 الرتبية 16 اهلندسة الكيميائية والبرتولية 7
املعهد التقاين لشؤون 

 البادية والتصحر
 احلقوق 17 اهلندسة املعمارية 8

 الرتبية الثانية بتدمر 18 الكلية التطبيقية 9
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البيالروسزززززززي للتعزززززززاون 

 العلمي والتقني

طالب الجامعة 

مززعجيي امززعابززي اا2018-2017كززع ايززخخالززاتاكعيززعياث معم ززبا ع ززع اث خقثنزز ا
 :لاتاث خقثنعياث خ يعاعث  عيعاينتاث كعيعياكمعايع 

 الكلية
عدد 

 الطالب

عدد طالب 

 المواز 

 الدراسات العليا طالب

 دكتوراه ماجستير دبلوم

   0 1025 السنة التحضيرية

       635 2058 الطب

 385 1880 الصيدلة

       104 422 طب االسنان

 13 84   455 1875 الهندسة المعلوماتية

 21 330   1031 3433 الهندسة المدنية

 26 81 32 2303 6515 الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 45 391   1075 4635 الهندسة الكيميائية والبترولية

 17 108   428 1777 الهندسة المعمارية

   149   514 2160 الهندسة الزراعية

 449 1597 العلوم الصحية

   234 778 االقتصاد
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 الكلية
عدد 

 الطالب

عدد طالب 

 المواز 

 الدراسات العليا طالب

 دكتوراه ماجستير دبلوم

 58 387   1248 7787 العلوم

       141 525 السياحة

داب اآل  23997 2391 16 172 29 

 40 276 3221 13907 التربية االولى

       1022 3211 الحقوق

     174 102 680 التربية الثانية

       13 73 العلوم الثانية

       55 519 التربية الموسيقية

   62 17     معهد العالي اللغات

 209 1804 515 15806 78854 المجموع العام
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 العلمي والتقني

طالب الجامعة 

 :كما يلي 2018-2017في الجامعة للعام  التقانيةبينما توع  ةال  المعاهد 

 عدد طالب التعليم المواز  عدد طالب التعليم العام المعهد التقاني

 209 765 حمص/ هندسي 

 248 868 حمص/ حاسوب 

حمص/  زراعي  459 6 

تدمر/ تصحر   0 0 

 463 2092 المجموع
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أعضاء هيئة التدريس 

توع  أمضاء الهي ة التدريسية والفنية اضافة للمعيدين الموفدين مل  الكليات 

 :كما يلي 2018-2017للعام الدراسي 

 هيئة فنية هيئة تدريسية الكلية
 معيدين

 قائم موفد

 السنة التحضيرية

 7 3 39 الطب

 1 5 5 13 الصيدلة

 2 8 طب االسنان

 1 13 29 16 الهندسة المعلوماتية

  3 13 102 70 الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية 
 والكهربائية

74 84 34 10 

  4 17 100 86 الهندسة الكيميائية والبترولية

 8 31 16 الهندسة المعمارية

 11 50 58 الهندسة الزراعية

 5 16 7 3 العلوم الصحية
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 العلمي والتقني

أعضاء هيئة التدريس 

 هيئة فنية هيئة تدريسية الكلية
 معيدين

 قائم موفد

   1 4 االقتصاد

 11 38 38 113 العلوم

 1 14 10 4 السياحة

 9 26 7 68 داب اآل

 5 23 10 43 التربية االولى

 4 8   8 الحقوق

   4   2 التربية الثانية

 1 2   6 العلوم الثانية

 4 5 15   التربية الموسيقية

 1 5 24 4 معهد العالي اللغات

 62 249 516 635 المجموع العام
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 مركز ضمان الجودة•

يتززولا المركززز عمليززة ادارة الجززودة واالعتماديززة فززي الجامعززة مززن خززالل األهززدا  

 :التالية

 .تععيع ثقافة الجودة واالمتماد في الجامعة والمجتم 1.

 .المشاركة الفعالة في رسم السياسات والنةة الجامعية 2.

وض  النةة االستراتيجية والتنفي ية واآلليات لتحقيق منظوموة ضومان الجوودة 3.

واالمتمادية في الجامعوة ومسوامدة الكليوات والمعاهود ووحودات ضومان الجوودة 

 .  فيها مل  وض  نةةها االستراتيجية
 قامة مالقات تبادليوة وتورابة مو  هي وات التقوويم وضومان الجوودة واالمتماديوة 4.

 .الوةنية واإلقليمية والدولية بعد موافقة مجلإ اإلدارة
 .تععيع ثقة المجتم  بكفاءة النريج الجامعي5.
 المساهمة في تنفي  النةة والبرامج الوةنية  ات العالقة بتةوير جودة التعليم6.
 .المشاركة في  مداد واقتراح النةة االستراتيجية الناصة للجامعة7.
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 الحيوية التقاناتمركز •

 :ويهدف إلى
دمووم مشوواري  البحوووث العلميووة الجاريووة بمنتلووم كليووات الجامعووة فووي مجوواالت 1.

التقانوووة الحيويوووة وتةبيقاتهوووا العراميوووة والصووونامية والةبيوووة وكافوووة التةبيقوووات 

 .اأنرى المتعلقة باإلنسان والحيوان والنبات والبي ة
اإلسووهام فووي المحافظووة ملوو  التنووو  الحيوووأ واسووتثمار  فووي التحسووين الوووراثي 2.

 .وتربية النبات والحيوان وحماية البي ة
االتصوواو والتنسوويق موو  الهي ووة العامووة للتقانووة الحيويووة والمإسسووات والجامعووات 3.

والمعاهوود ومراكووع البحووث العلمووي المحليووة والدوليووة المعنيووة بالتقانووة الحيويووة 

 .وتسهيو تواصو العلماء في الجامعة م  المإسسات بهدم االستفادة المتبادلة
توووووفير التسووووهيالت الالعمووووة إلجووووراء البحوووووث المتعلقووووة بالدراسووووات العليووووا 4.

 (.الماجستير والدكتورا )
الحيويووة وتةبيقاتهووا لندمووة  التقانوواتتشووكيو قاموودة بيانووات ملميووة فووي مجوواو 5.

 .الباحثين في المركع وكليات الجامعة المنتلفة
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 مركز الطاقات المتجددة•

يهززد  المركززز الززا تعميززق ونشززر ققافززة الطاقززات المتجززددة والبديلززة والسززيما فززي 

 :من خالل. المرحلة القادمة

 نشوووواء منصووووات تكنولوجيووووة وتووووؤمين حلوووووال  لووووبع  المشوووواكو االجتماميووووة 1.

والقتصادية من نالو تؤةير مجاالت التعاون بين الجامعات والمراكوع البحثيوة 

موون جهووة وبووين المإسسووات اأنوورى  ات الةوواب  العلمووي االقتصووادأ النوودمي 

 .والصنامي
، دراسوة)العمو مل  نلوق فورص مموو جديودة مون نوالو المشواري  واالبحواث 2.

والعموو ملو  تحسوين جوودة المنوتج سوواء المصون  ( صيانة  لوخ، تنفي ،  شرام

محليوووا  أو المسوووتورد مووون نوووالو تةبيوووق االنتبوووارات مليوووة وفوووق المواصوووفات 

 .المحددة
 .العمو مل   نشاء منبر بحثي متةور3.
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البيالروسزززززززي للتعزززززززاون 

 العلمي والتقني

مراكز الجامعة 

 مركز المهارات والتوجيه المهني•

 :يهد  المركز الا

نوودمات  رشووادية متميووعة للةالوو  المتوقوو  تنرجووة لتوودمم ةموحاتووة تقووديم 1.

معتوورا الحيوواة العمليووة بووتمكن واقتوودار  دنوووو وتةلعاتووة المهنيووة ولتإهلووة

 .و يجاد فرص التدري  والتوظيم في سوق العمو

 .مهارات البحث من فرصة ممو لدى الةال  تةوير2.

 .االستشارات المهنية والمسامدة مل  تنةية المسار الوظيفيتقديم 3.

 .أربا  العمو بهدم التعريم بسوق العمو والتوظيماستضافة 4.

 .والمإسسات الشركات التدري  العملي للةال  ضمنتوفير 5.

 .المهارات الشنصيةتنمية 6.

 .معر  فرص العمو في الجامعةتنظيم 7.

 .شراكة بين الجامعة وقةا  اأمماوتنسيق 8.
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مركز المهارات والتوجيه •

 المهني

المركززززززززززززز السززززززززززززور  •

البيالروسزززززززي للتعزززززززاون 

 العلمي والتقني

مراكز الجامعة 

 المركز السوري البيالروسي لمتعاون العممي والتقني•

 :يهد  المركز الا

 قاموووة الموووإتمرات والنووودوات العلميوووة بالتعووواون مووو  الجامعوووات البيالروسوووية 1.

 والمركع المماثو الموجود في الجامعة الوةنية البيالروسية
 تبادو النبرات العلمية م  الجامعات البيالروسية2.
 نشر اأبحاث العلمية المشتركة في كو من سورية وبيالروسيا3.
 المتةورة في جمهوريتي بيالروسيا وروسيا االتحادية التقاناتنقو وتوةين 4.

 

 افتتاح عدد من المراكز الجديدة في مجالالا تسعا الجامعة كما 

 العلوم والتكنولوجيا وخدمة وتنمية المجتمع
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ث
جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

 رؤية الجامعة

 البناء واإلعمارعادة في ا والبحث العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة التميز في التعليم العالي

 واالرتقاء في التصني  ضمن الجامعات

 رسالة الجامعة

جامعة البعث جامعة سورية حكوميوة تقووم بدموداد المنتصوين والبواحثين وفوق حاجوات تنميوة المجتمو  

بمووا يحقووق المعووايير اأكاديميووة الوةنيووة والعالميووة وبصووورة تسووهم بتحقيووق التنميووة المسووتدامة، وتسووع  

والمناهج الدراسية وتحوديثها فوي ضووء االتجاهوات العالميوة الجامعة  ل  التةوير المستمر للبحث العلمي 

، والمشواركة المعاصرة و نضامها للتقويم الدورأ وفقوا  للمعوايير العالميوة مو  مرامواة الظوروم المحليوة

. بدبناء المعرفة البشرية والثقافوة الوةنيوة والعالميوة، وتعنو  بصوقو الشنصوية العربيوة المواكبوة للعصور

ترقية المعارم النظرية والتةبيقية وفقوا  للمعوايير الوةنيوة واأنالقيوة واالجتماميوة والثقافيوة وتعمو مل  

للمجتموو ، وملوو  تحقيووق الجووودة الشوواملة والتحسووين المسووتمر فووي نسوويج المنظومووة التعليميووة والبحثيووة 
 .  بالجامعة

  
 :وتم صيابة شعار الجامعة مل  النحو التالي
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جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

 االسززززتراتيجيةالغايززززات 

واألهزززززززدا  والخطزززززززط 

 والبرامج التنفيذية

 الغايات االستراتيجية

تطوير جامعة البعث كأحد المراكزز العلميزة المتميززة فزي مجزال التعلزيم العزالي 1)

 .واعداد الكوادر العلمية

تطززوير جامعززة البعززث فززي مجززال البحززث العلمززي والتعززاون مززع الم سسززات 2)

 .والمراكز التعليمية والبحقية وم سسات المجتمع علا جميع المستويات

 .توفير مناخ جامعي يساعد علا التميز واإلبداع3)

 .زيادة دور الجامعة في اعادة االعمار وخدمة المجتمع4)
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ث
جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية األولا

 تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية والبنية التحتية للجامعة 1/1
 البشرية بالكليات والجامعة المواردتطوير وتنمية  2/1
زيززادة فاعليززة المنززاهج والبززرامج والتأكززد مززن أنهززا تقابززل المقززاييس المهنيززة  3/1

 والعلمية المطلوبة وتوقعات األطرا  المعنية
امداد الطالب بخزدمات تعليميزة وتدريبيزة ذات جزودة عاليزة تزيزد مزن قزدراتهم  4/1

 سوق العمل يالتنافسية ف
 مد جسور للتعاون مع سوق العمل 5/1
التحسين المستمر في جودة العملية التعليمية واالنفتاح علا مصزادر متنوعزة  6/1

 للمعرفة في اطار االعتماد األكاديمي للبرامج التعليمية
مززن جانززب الهيئززات الوطنيززة واإلقليميززة األكززاديمي تأهيززل الكليززات لالعتمززاد  7/1

 والعالمية

الغاية األولا 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

الغاية القانية 

 الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم 
عداد الكوادر العممية  العالي وا 

 األهدا 
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جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية األولا

تحسززززين خززززدمات المكتبززززات وادخززززال التكنولوجيززززا الحديقززززة وأسززززاليب االتصززززال  1/1/1

 االلكترونية بمصادر المعرفة المحلية والعالمية
واإلنشززاءات وصززيانة المززدرجات والمعامززل والمخززابر ومززدها  يالمبززان يالتوسززع فزز2/1/1

 باالحتياجات من المعدات واألجهزة والمواد الالزمة
 الخدمات واألنشطة والرعاية الصحية والرياضية للطالب يالتوسع ف 3/1/1

الغاية األولا 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

الغاية القانية 

 الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم 
عداد الكوادر العممية  العالي وا 

 الخطط والبرامج

 .تطوير قدرات أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين من خالل برامج تدريبية فعالة 1/2/1
استخدام التقنيزات واألسزاليب  يتنمية مهارات أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين ف 2/2/1

 التكنولوجية الحديقة
 يللهيئززة التعليميززة والعززاملين بززالتركيز علززا تطبيززق الجززودة فزز يالتطززوير المهنزز 3/2/1

 واإلدارة يالتعليم والبحث العلم
 وضع وتنفيذ نظام لتقييم أداء أعضاء الهيئة التعليمية 4/2/1

لمراجعة المناهج والبرامج  للتأكزد مزن اتفاقهزا ومعزايير الجزودة   وضع نظام دور 1/3/1

 والمعايير األكاديمية والتوقعات واعداد تقارير عنها
الربط بين المناهج ونتائج األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس إلضزفاء واقعيزة  2/3/1

 علا المناهج
 تطوير برامج دراسية مشتركة متعددة التخصصات 3/3/1

 التركيز علا التدريب العملي وتنمية لمهارات 4/3/1
 16 تطوير التعليم التقاني بما يلبي احتياجات سوق العمل 5/3/1



ث
جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية األولا

 الخريجين يالقيام بالدراسات الالزمة لتحديد المهارات والمعار  المطلوبة ف 1/4/1
 استقصاء الخريجين عن مدى جدوى البرامج الدراسية وفاعليتها 2/4/1
 تخصصات علمية مستحدقة يدراسة للتنب  باالحتياجات ف 3/4/1
 للطالب داخل الجامعة وخارجها يتصميم وتنفيذ برامج للتدريب العمل 4/4/1
 تشجيع اإلبداع واالبتكار والتعلم الذاتي لدى الطالب 5/4/1
 والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد ياستخدام التعليم االلكترون يالتوسع ف 6/4/1

 تطوير التعليم المفتوح 7/4/1

الغاية األولا 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

الغاية القانية 

 الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم 
عداد الكوادر العممية  العالي وا 

 الخطط والبرامج

 تنمية العالقات مع سوق العمل1/5/1

 تخطيط وتنفيذ مشروعات للتحسين والتطوير بالجامعة والكليات 1/6/1
 .عملية التعليم والتعلم يتطوير نظم فعالة لمتابعة وقياس مدى مشاركة الطالب ف 2/6/1
 تطوير نظم تقييم الطالب 3/6/1
للطززالب وتنفيززذها مززع  يوالعلمزز يوضززع اتفاقيززات وبززرامج للتعززاون والتبززادل الققززاف 4/6/1

 الجامعات األخرى
 تطوير وتنفيذ برامج دراسية مشتركة مع الجامعات األخرى 5/6/1
 السعي إلدخال التعليم المسائي 6/6/1
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جية ل
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طة ا

خ
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واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية األولا

الغاية األولا 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

الغاية القانية 

 الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم 
عداد الكوادر العممية  العالي وا 

 الخطط والبرامج

واختيار المستوى المناسب  يتطبيق معايير االعتماد األكاديمي يمساعدة الكليات ف 1/7/1

 للكلية واألقسام العلمية بها 
للمتابعزة والمراجعزة مزن جانزب الجامعزة يتضزمن تحديزد  يوضع وتنفيذ نظزام داخلز 2/7/1

 األكاديمية وآليات القياس وأساليب تصحيح االنحرافات المعايير
وضزززع وتنفيزززذ نظزززام لمكافزززأة وتشزززجيع المبزززادرات المتميززززة ل فزززراد والكليزززات  3/7/1

 واإلدارات والوحدات
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جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية القانية

الغاية األولا 

الغاية القانية 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

 الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

تطوير جامعة البعث في مجال البحث العممي والتعاون مع المؤسسات 
 المجتمع عمى جميع المستويات والمراكز التعميمية والبحثية ومؤسسات

 األهدا 

التوسززع فززي البحززوث العلميززة واالستشززارات وزيززادة كفاءتهززا وفاعليتهززا عززن  1/2

 طريق ربطها مع برامج التنمية االقتصادية و االجتماعية الوطنية
تطوير قدرات أعضزاء هيئزة التزدريس والهيئزة المعاونزة فزي مجزال الدراسزات  2/2

 والبحوث العلمية والتطبيقية
عزادة االعمزار اتطوير نظام الدراسات العليا بما يخزدم تطزوير البحزث العلمزي و 3/2

 وتنمية المجتمع
 التركيز علا المجاالت البحقية التي تخص المنطقة الوسطا 4/2
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جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية القانية

الغاية األولا 

الغاية القانية 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

 الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

تطوير جامعة البعث في مجال البحث العممي والتعاون مع المؤسسات 
 المجتمع عمى جميع المستويات والمراكز التعميمية والبحثية ومؤسسات

 الخطط والبرامج

تطززوير اسززتراتيجية وخطززة للبحززوث ووضززع آليززات للتنفيززذ علززا مسززتوى الجامعززة  1/1/2

 والكليات والمراكز والوحدات
 لتحزديات اعزادة اإلعمزار  للتصزد الفنيزةتحفيز أعضاء هيئات التزدريس والهيئزات  2/1/2

 عن طريق بحوث متعددة التخصصات
تطززوير اتفاقززات وبرتوكززوالت للتعززاون العلمززي مززع الم سسززات التعليميززة والبحقيززة  3/1/2

 المحلية واإلقليمية والعالمية
التعززاون مززع الم سسززات األخززرى إلجززراء البحززوث الميدانيززة والتطبيقيززة والقيززام  4/1/2

 عمارعادة اإلالتي تتطلبها مرحلة اباالستشارات لمواجهة القضايا 
 تطوير نظام لتمويل األبحاث المتميزة وتشجيع النشر الخارجي 5/1/2
 مجال البحوث والدراسات العليا يوضع وتطبيق نظام لتطوير وقياس األداء ف 6/1/2

التخصصزات النزادرة  يتطوير مجاالت جديدة ومبتكرة للبحوث والدراسات العليزا فز 1/2/2

 والمتميزة
 يوالمشززترم مززع جهززات تمويليززة أخززرى للمسززاعدة فزز يالززذات يتززوفير الززدعم المززال 2/2/2

 اجراء البحوث والدراسات بالجودة والتميز المطلوب
تطززوير نظززام الدراسززات العليززا بمززا يخززدم تطززوير البحززث العلمززي و خدمززة وتنميززة  3/2/2

 المجتمع
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جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية القانية

الغاية األولا 

الغاية القانية 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

 الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

تطوير جامعة البعث في مجال البحث العممي والتعاون مع المؤسسات 
 المجتمع عمى جميع المستويات والمراكز التعميمية والبحثية ومؤسسات

 الخطط والبرامج

 .تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا 1/3/2

 .تشجيع االلتحاق بالدراسات العليا 2/3/2
 .تطوير معايير تقييم الناتج العلمي للطالب 3/3/2
 .فتح برامج جديدة حسب الحاجة 4/3/2
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جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
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واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية القالقة

الغاية األولا 

الغاية القانية 

الغاية القالقة 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

الغاية الرابعة 

 توفير مناخ جامعي يساعد عمى التميز واإلبداع

 األهدا 

 تطوير الفاعلية التنظيمية واإلدارية بالجامعة والكليات 1/3
 مراجعة وتطوير النظم اإلدارية المساندة للعملية التعليمية 2/3
 تطوير نظام المعلومات بالجامعة والكليات وزيادة فاعليته 3/3
 تأمين بيئة عمل مشجعة ومحفزة 4/3
 تطوير انشطة اجتماعية ترفيهية للعاملين والطالب 5/3
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جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية القالقة

الغاية األولا 

الغاية القانية 

الغاية القالقة 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

الغاية الرابعة 

 توفير مناخ جامعي يساعد عمى التميز واإلبداع

 الخطط والبرامج

 تطوير نظام للمتابعة والتقييم لفاعلية وكفاءة استخدام الموارد 1/1/3
 توفر االرشادات الكافية والتعليمات التي تضمن سهولة تقديم الخدمات 2/1/3

تطززوير تنظززيم الخززدمات المسززاندة لتحقيززق الجززودة والمرونززة والسززرعة ومقابلززة  1/2/3

 احتياجات األطرا  المعنية

مززد األقسززام العلميززة واإلدارات المختلفززة بالجامعززة والكليززات والمراكززز والوحززدات  1/3/3

 باحتياجاتها من التقنيات الحديقة تدريجياً طبقاً ألولويات تضعها الجامعة

 تأمين مستلزمات التميز واالبداع 1/4/3
 رعاية الموهوبين والمتميزين 2/4/3
 والقوانين بما ينسجم مع ذلم نظمةتطوير األ 3/4/3

 تحسين البيئة االجتماعية والتواصل مع الخريجين 1/5/3
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جامعة البع

جية ل
ستراتي

ال
طة ا

خ
ال

 

واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية الرابعة

الغاية األولا 

الغاية القانية 

الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

 

 عمار وخدمة المجتمععادة اإلإزيادة دور الجامعة في 

 األهدا 

 تفعيل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والكليات 1/4
 عمارعادة اإلمرحلة اتطوير الخدمات البيئية واالقتصادية واالجتماعية ل 2/4
تسزززويق خزززدمات المراكزززز والمخزززابر والوحزززدات البحقيزززة والتدريبيزززة لتزززوفير  3/4

 مصادر للدعم والتمويل الذاتي للجامعة والكليات
 نشر الوعي بقضايا المجتمع والبيئة 4/4
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واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية الرابعة

الغاية األولا 

الغاية القانية 

الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

 

 عمار وخدمة المجتمععادة اإلإزيادة دور الجامعة في 

 الخطط والبرامج

كوحزززدات ) تشزززجيع التعزززاون بزززين مراكزززز ووحزززدات الجامعزززة ذات الطزززابع الخزززاص 1/1/4

 ...(الطوارئ وادارة األزمات
وضع آليزة للتنسزيق إلقامزة مشزروعات مشزتركة بزين المراكزز والوحزدات للتصزد   2/1/4

 لمشكالت اعادة االعمار والبيئة بصورة تكاملية
 مد جسور للتعاون بين مراكز ووحدات الجامعة والم سسات والهيئات العلمية 3/1/4
 وضع نظام لمتابعة األداء بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص 4/1/4
 المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص  وضع آلية لتحفيز ومكافأة التميز لمدير 5/1/4

 توجيه الدعم الالزم لخدمة أسر الشهداء والجرحا 1/2/4

 عمار وتحقيق التطوير والتنمية المستدامةعادة اإلالعالج تحديات  اتالقيام بدراس 2/2/4
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واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

 والبرامج التنفيذية

 الغاية الرابعة

الغاية األولا 

الغاية القانية 

الغاية القالقة 

الغاية الرابعة 

 األهدا •

 الخطط والبرامج•

 

 عمار وخدمة المجتمععادة اإلإزيادة دور الجامعة في 

 الخطط والبرامج

 مجال الدراسات واالستشارات والتدريب يترويج خدمات الجامعة ف 1/3/4

الززدوريات والنشززرات للمراكززز  اقامززة المزز تمرات والنززدوات وورل العمززل واصززدار 1/4/4

 والوحدات
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عداد الكوادر العممية الغاية األولا  تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم العالي وا 

 السيد نائب رئيس الجامعة  لمشؤون العممية: عن تحقيق الغاية مسؤوليةال

األهدا  

 االستراتيجية
 م شرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

تحسين البي ة  1/1

التعليميووووووووووووة 

والتكنولوجية 

والبنيووووووووووووووووة 

التحتيووووووووووووووووة 
 للجامعة

 

تحسووووين نوووودمات المكتبووووات 1/1/1

و دنوواو التكنولوجيووا الحديثووة 

وأسووووووووووووووالي  االتصوووووووووووووواو 

االلكترونيوووووووووووة بمصوووووووووووادر 

 المعرفة المحلية والعالمية

عيووادة االشووتراا بووالمجالت -

 العلمية

 عيادة نقاة الوصوو للشبكة-

عيووووووادة رضوووووواء الةووووووال  -

 والباحثين

 ونوابهم ممداء الكليات- مستمرة

 مدراء المعاهد-

 نظم المعلومات-

وتدري ورش  -  

منابر وأجهعة -  

 قوامد بيانات -

التوسووووووووو  فوووووووووي المبووووووووواني 2/1/1

واإلنشووووووووووواءات وصووووووووووويانة 

المووووووووووودرجات والمعاموووووووووووو 

والمنابر ومدها باالحتياجات 

موووووون المعوووووودات واأجهووووووعة 

 والمواد الالعمة

 مدد المباني المنجعة-

 نجاعتحقيق نس  اإل-

 كفاءة ورشات الصيانة-

عيووووووادة رضوووووواء الةووووووال  -

 والباحثين

 مستمرة

  
 ونوابهم ممداء الكليات-

 مدراء المعاهد-

 نظم المعلومات-

 مديرية الشإون الهندسية-

الوحدات الهندسية -

 بالجامعة والكليات

 والمعاهد

أهم المشاري  مرفق )

 (االستثمارية في الجامعة

التوسووووووو  فوووووووي النووووووودمات 3/1/1

واأنشووةة والرمايووة الصووحية 

 والرياضية للةال 

افتتووووووواح مراكوووووووع رمايوووووووة -

 للةال 

النتووووووووووووووووا ج التحليليووووووووووووووووة -

 الةال  الستقصاءات

 ونإالكليات لش نوا - مستمرة

 الةال 

 اأنشةة الةالبية -

 فرق ممو-

 نظام اتصاو-

 أنشةة-

ندمات اجتمامية -

 وصحية

تةووووووووووووووووووير 2/1

وتنميووووووووووووووووة 

 الموووووووووووووووارد

البشوووووووووووووورية 

بالكليووووووووووووات 

 والجامعة

تةووووووير قووووودرات أمضووووواء  1/2/1

الهي وووة التعليميوووة والعووواملين 

مووون نوووالو بووورامج تدريبيوووة 
 فعالة

 نسبة المشاركة في البرامج-

 نتا ج تقييم اأداء-

نتووووووا ج استقصوووووواء الهي ووووووة -

 التعليمية

  

 مستمر

  
 والمعاهد مجالإ الكليات-

 مجالإ اأقسام العلمية-

الموووارد البشوورية مديريووة -

 اإلدارية والتنمية

 الجودةضمان مركع -

 وحدات الجودة بالكليات-

 نظم المعلومات-

 مركع المهارات-

 برامج تدريبية-

 نظام تقييم للبرامج-
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عداد الكوادر العممية الغاية األولا  تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم العالي وا 

 السيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون العممية: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

تةووووووووووووووير 2/1

وتنميووووووووووووووة 

 المووووووووووووارد

البشووووووووووورية 

بالكليووووووووووات 
 والجامعة

تنميووووة مهووووارات  2/2/1

أمضوووواء الهي ووووة 

التعليميووووووووووووووووووووة 

 يوالعووووواملين فووووو

استندام التقنيات 

واأسوووووووووووووووالي  

التكنولوجيووووووووووووة 
 الحديثة

 مدد دورات التدري  المهني-

نتوووووووا ج استقصووووووواء الهي وووووووة -

 .التعليمية

 التقوووووووووودم فووووووووووي اسووووووووووتندام-

 .التكنولوجيا

 تقارير تقييم اأداء-

نتا ج المراجعة من اأةورام -

 المعنية

 والمعاهد مجالإ الكليات- مستمر

 مديرية التؤهيو والتدري -

 الجودة ضمان مركع-

 مركع المهارات-

 نظم المعلومات-

 الموارد البشورية والتنميوةمديرية -

 اإلدارية

 ورش ممو-

 نظام اتصاو ومتابعة-

 برامج تدريبية-

 نظام تقييم للبرامج-

 معامو وأجهعة-

 يالتةوووير المهنوو 3/2/1

للهي وووة التعليميوووة 

والعووووووووووووووووواملين 

بووووالتركيع ملوووو  

تةبيووووق الجووووودة 

التعلوووووووويم  يفوووووووو

 يوالبحووث العلموو
 واإلدارة

 ورشات العمو ددم-

 .نتا ج استقصاء الةال -

نتا ج استقصواء أمضواء هي وة -

 .التدريإ 

 . التقدم في االستندام-

 .تقارير تقييم اأداء-

نتا ج المراجعة من اأةورام -

 المعنية

 مستمر

  

 والمعاهد مجالإ الكليات-

 .مجالإ اأقسام العلمية-

 الجودةضمان مركع -

 .وحدات الجودة بالكليات-

 .نظم المعلومات-

 الموارد البشورية والتنميوةمديرية -

 اإلدارية

 ورش ممو-

 نظام اتصاو -

 برامج تدريبية-

 نظام تقييم للبرامج-

 ندوات وتومية-

وضووووو  وتنفيووووو   4/2/1

نظووام لتقيوويم أداء 

أمضوووواء الهي ووووة 
 التعليمية

 .التقدم في مستوى اأداء-

نتووووا ج استقصوووواء اأةوووورام -

 المعنية

وض  

 النظام

 

والتنفي  

 مستمر

 ومدراء المعاهد ممداء الكليات-

 والمعاهد مجالإ الكليات-

 .مجالإ اأقسام العلمية-

 .أمضاء الهي ة التعليمية-

 الجودة ضمان مركع-

 .وحدات الجودة بالكليات-

فوووووورق ممووووووو وحلقووووووات -

 مناقشة

 تومية وتدري  -

 واستقصاءاتدراسات -
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عداد الكوادر العممية الغاية األولا  تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم العالي وا 

 السيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون العممية: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

عيووووووووووووووادة  3/1

فامليووووووووووووووة 

المنووووووووووواهج 

والبوووووووورامج 

والتؤكوود موون 

أنهووووا تقابووووو 

المعووووووووووايير 

االكاديميووووووة 

العلميوووووووووووووة 

والمقووووواييإ 

المهنيوووووووووووووة 

المةلوبووووووووة 

وتوقعووووووووات 

اأةووووووورام 

 المعنية

 أوضوو  نظوووام دور 1/3/1

لمراجعووووة المنوووواهج 

والبرامج  للتؤكد من 

اتفاقهوووووووا ومعوووووووايير 

الجووووودة والمعوووووايير 

اأكاديميوووووووووووووووووووووووووة 

والتوقعوووات و موووداد 

 تقارير منها

 نتا ج المراجعة-

 تقارير الجودة-

نتووووووا ج استقصوووووواء اأةوووووورام -

 المعنية

تقيوووووويم النظووووووراء المووووووراجعين -

 الدانليين والنارجيين

شهر 

 محدد

 كو مام

  

 للشإون العلميةنوا  العميد -

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ -

 الجودةضمان مركع -

 وحدات الجودة بالكليات-

 النظراء المراجعين-

 فرق ممو-

ورش ممووووو وحلقووووات -

 مناقشة

 برامج تدريبية-

نظووام اتصوواو وتقووارير -

 متابعة

 حمالت تومية-

الووربة بووين المنوواهج  2/3/1

ونتووووووا ج اأبحوووووواث 

العلميوووووة أمضووووواء 

هي ووووووووة التوووووووودريإ 

إلضفاء واقعية مل  
 المناهج

نسبة استندام نتا ج اأبحاث في -

 المناهج الدراسية

شهر 

 محدد 

 كو مام

  

 .الكلياتنوا  ممداء -

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

ورش ممووووو وحلقووووات -

 مناقشة

 برامج تدريبية-

 حمالت تومية-

 ندوات ونشرات-

تةوووووووووير بوووووووورامج  3/3/1

دراسوووووية مشوووووتركة 

 متعددة التنصصات

عيووووووادة المهووووووارات المعرفيووووووة -

لةووووووووال  فووووووووي لوالتةبيقيووووووووة 

 تنصصات منتلفة

 العيادة في البرامج المشتركة-

 الكليات نوا  ممداء - مستمر 

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

ورش ممووووو وحلقووووات -

 مناقشة

 اتصاو ومتابعة ظامن-

 حمالت تومية-

 ندوات-

التركيوووووووووع ملووووووووو   4/3/1

التوووووودري  العملووووووي 
 وتنمية لمهارات

 ةعيادة فوي السوامات المنصصو-

 للجعء العملي

عيووادة مهووارات الةالوو  العمليووة -

 و مداد  لسوق العمو 

 الكلياتنوا  ممداء - مستمر 

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 مركع المهارات-

 تدري  منبرأ وحقلي-

 ندوات وورش ممو-

تةوووووووووير التعلوووووووويم  5/3/1

التقوووواني بمووووا يلبووووي 

احتياجووووووات سوووووووق 
 العمو

 التقانيةنمو في مدد المعاهد -

عيووووادة الةلوووو  ملوووو  نريجووووي -

 التقانيةالمعاهد 

 المكلمنا   ر يإ الجامعة -  مستمر

 انيةمديرية المعاهد التق-

 مدراء المعاهد-

 ندوات وورش ممو-

 نظام للمتابعة والتقييم-
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األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

 موووووووووووووووووداد 4/1

الةوووووووووووال  

بنوووووووووودمات 

تعليميووووووووووووة 

وتدريبيووووووووة 

 ات جوووووودة 

ماليووة تعيوود 

من قودراتهم 

التنافسوووووووووية 

فووووي سوووووق 
 العمو

القيووووووام بالدراسووووووات  1/4/1

الالعمووووووووة لتحديوووووووود 

المهارات والمعارم 

 يالمةلوبووووووووووة فوووووووووو
 النريجين

تحديد واضو  للمهوارات والمعوارم -

ملوووو  مسووووتوى الكليووووات  المةلوبووووة

(ARS) 

نتووووووا ج استقصوووووواء سوووووووق العمووووووو -

 والنريجين

  

  

 مستمر 

 الكليات نوا  ممداء -

 مركع المهارات-

 فرق ممو-

دراسوووووووووات ميدانيوووووووووة -

 واستقصاءات

 حلقات مناقشة-

 ورشات ممو-

استقصوواء النووريجين  2/4/1

موووون موووودى جوووودوى 

البووووورامج الدراسوووووية 
 وفامليتها

 نتا ج استقصاء النريجين-

تحديوود التنصصووات المةلوبووة فووي  -

 سوق العمو

شهر 

 محدد

من كو 

 مام

 الكليات نوا  ممداء -

 الجودة ضمان مركع-

 وحدات الجودة بالكليات-

 اأقسام -

 فرق ممو-

دراسوووووووووات ميدانيوووووووووة -

 واستقصاءات

 حلقات مناقشة-

 ندوات-

دراسووووووووووة للتنبووووووووووإ  3/4/1

 يباالحتياجووووووات فوووووو

تنصصووووات ملميووووة 
 مستحدثة

شهر  نتا ج استقصاء سوق العمو -

 محدد

من كو 

 مام

  

 الكلياتنوا  ممداء -

 .أمضاء هي ة التدريإ-

 وحدات الجودة بالكليات-

 مركع المهارات-

 فرق ممو-

 نظام اتصاو-

 حلقات مناقشة-

 دراسات وندوات-

 قوامد بيانات-

تصميم وتنفي  برامج  4/4/1

 يللتووووووودري  العملووووووو

للةوووووووووال  دانوووووووووو 
 الجامعة ونارجها

  نتاجيةعيادة في المعسكرات اإل-

ادة مدد البرامج التدريبية  حس  يع-

 سوق العمو

شهر 

 محدد

من كو 

 مام

  

 الكليات نوا  ممداء -

 رإساء اأقسام-

 مركع المهارات-

 معسكرات انتاجية-

 فرق ممو-

نظام اتصاو م   سوق -

 العمو

 برامج تدريبية-

تشووووووووجي  اإلبوووووووودا   5/4/1

واالبتكوووووار والوووووتعلم 
 ال اتي لدى الةال 

عيادة القدرات اإلبدامية واالبتكارية -

 والتحليلية لدى الةال 

نتوووووا ج استقصووووواء سووووووق العموووووو، -

والنووووووريجين وهي ووووووات التوووووودريإ  

 والةال 

االنتقووواو فوووي التووودريإ مووون الووونمة -

 التعلميالتعليمي ال  النمة 

 وموووودراء ممووووداء الكليووووات- مستمرة

 المعاهد

 الكليات نوا  ممداء -

أمضووووواء هي وووووة التووووودريإ -

 .والهي ات الفنية

 مراكع التعليم المفتوح-

 مديرية نظم المعلومات-

 

 ورش ممو-

 برامج تدريبية-

ندوات وحلقات مناقشة -

 ونشرات
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عداد الكوادر العممية الغاية األولا  تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم العالي وا 

 السيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون العممية: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

 مووووووووووداد 4/1

الةووووال  

بنووودمات 

تعليميوووووة 

وتدريبيوة 

 ات 

جووووووووووودة 

ماليووووووووووة 

تعيد مون 

قوووودراتهم 

التنافسووية 

في سوق 
 العمو

 يالتوسوووووووو  فووووووووو 6/4/1

اسووووتندام التعلوووويم 

 يااللكترونوووووووووووووووو

والوسووووووووووووووووووووا ة 

التعليميووة والتعلوويم 

 من بعد

عيوووادة مهوووارات الةوووال  فوووي -

 تصواالتاستندام تكنولوجيا اال

 الحديثة

التعلويم والتودري   بورامجعيادة -

 من بعد

 تةوير الكتا  االلكتروني-

لتحواق  بوالتعليم عيادة معودو اإل-

 من بعد

ومووووودراء  مموووووداء الكليوووووات-  مستمر

 المعاهد

 الكليات نوا  ممداء -

 مراكع التعليم المفتوح-

 أقسام تكنولوجيا المعلومات-

 مديرية نظم المعلومات-

 ورش ممو -

 برامج تدريبية-

 موارد بشرية-

 ندوات ونشرات-

 برامج تومية ونشر ثقافة-

 معامو وأجهعة-

 برمجيات-

تةووووووير التعلووووويم  7/4/1
 المفتوح

 تةور المادة العلمية-

 تحانيتةور النظام االم-

 عيادة البرامج المقدمة-

معووودالت التسوووجيو فوووي  دةاعيووو-

 البرامج

 لشإون نا   ر يإ الجامعة-  مستمر

 لتعليم المفتوحا

 االةال  مل  التجار  -

 ورش ممو-

 التواصو م  الةال -

موووووووووووووود  5/1

جسووووووور 

للتعوووواون 

مووووووووووووووو  

منظمووات 

اأممووواو 

لسوووووووووق 

 العمو

 

تنمية العالقات م  1/5/1

 سوق العمو

 

عيووادة معوودالت القبوووو لةووال  -

 الجامعة في سوق العمو

 

 مستمر
 

ومووووودراء  مموووووداء الكليوووووات-

 المعاهد

 الكلياتنوا  ممداء -

 رإساء اأقسام العلمية-

 وحدات الجودة بالكليات-

 مركع المهارات-

 

 فرق ممو-

 اتصاو ظامن-

 لقاءات وندوات-

 حمالت تومية-
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عداد الكوادر العممية الغاية األولا  تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم العالي وا 

 السيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون العممية: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

التحسوووووووووووووين 6/1

المسوووتمر فوووي 

جووودة العمليووة 

التعليميوووووووووووووة 

واالنفتوووووووووووواح 

ملو  مصووادر 

متنومووووووووووووووووة 

للمعرفوووة فوووي 

 ةوووووووووووووووووووووار 

االمتموووووووووووووواد 

اأكوووووووووواديمي 

للبووووووووووووووورامج 
 التعليمية

تنةووووووية وتنفيوووووو   1/6/1

مشووووووووووووووووووورومات 

للتحسين والتةووير 
 بالجامعة والكليات

 تعايد مبادرات التحسين-

النموووو فوووي اسوووتندام اسوووالي  -

 المتماعجالتعليم 

نتوووووا ج استقصووووواء اأةووووورام -

 المعنية

 والمعاهد مجالإ الكليات- مستمر

 مجالإ اأقسام العلمية-

 هي ة التدريإ  -

 وحدات الجودة بالكليات-

تةوووير نظووم فعالووة  2/6/1

لمتابعووووووة وقيوووووواإ 

مووووووودى مشووووووواركة 

ممليوة  يالةال  ف
 التعليم والتعلم

تحسووووووون مسوووووووتوى الكتوووووووا  -

 الجامعي

استندام ةرق التعليم التفاملي -

 م  الةال 

 مستمر

  

 نوا  العمداء-

أمضووووووواء هي وووووووة التووووووودريإ -

 والهي ات المعاونة

 الجودة ضمان مركع-

 وحدات الجودة بالكليات-

 ورش ممو-

نوووووووودوات وحمووووووووالت -

 تومية ونشر ثقافة

 برامج تدريبية-

دراسوووووووووووووووووووووووووووووووووات -

 واستقصاءات

تةوووير نظووم تقيوويم  3/6/1
 الةال 

امتموووووووووواد نظووووووووووام للتقيوووووووووويم -

 واالستقصاء

أمضوووواء  استقصوووواءاتنتووووا ج -

هي وووووات التووووودريإ والهي وووووات 

 المعاونة

 الةال  استقصاءاتنتا ج -

 التقدم في مستوى الةال -

 شهر محدد

 كو مام 

 والمعاهد مجالإ الكليات-

 نوا  العمداء-

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 الجودةضمان مركع -

 فرق ممو-

نوووووووودوات ونشوووووووورات -

 تومية

 برامج تدريبية-

دراسوووووووووووووووووووووووووووووووووات -

  واستقصاءات

 برمجيات-
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عداد الكوادر العممية الغاية األولا  تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم العالي وا 

 السيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون العممية: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

التحسوووووووووووين 6/1

المسووتمر فووي 

جودة العملية 

التعليميوووووووووووة 

واالنفتووووووووواح 

ملوووووووووووووووووووو  

مصوووووووووووووادر 

متنوموووووووووووووة 

للمعرفووة فووي 

 ةوووووووووووووووووووار 

االمتمووووووووووواد 

اأكوووووووواديمي 

للبووووووووووووورامج 

 التعليمية

وضووووو  اتفاقيوووووات  4/6/1

وبوووورامج للتعوووواون 

 يوالتبووووادو الثقوووواف

للةوووال   يوالعلمووو

وتنفيووووووووو ها مووووووووو  
 الجامعات اأنرى

اتفاقيات توأمة م  الجامعات -

 اأنرى

اتفاقيووووات التعوووواون العلمووووي -

 والثقافي

موودد المشوواركين فووي بوورامج -

 التبادو العلمي

نتوووووا ج التقيووووويم واستقصووووواء -

 اأةرام المعنية

  

مستمر   

 مجالإ الكليات-

 الكليات العمداء في  نوا -

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء الهي ة التعليمية-

مديريوووووة العالقوووووات الثقافيوووووة -

 بالجامعة

 فرق ممو -

 نظام اتصاو-

 ندوات وورش ممو -

تةووووووووير وتنفيووووووو   5/6/1

بوووووورامج دراسووووووية 

مشوووووووووتركة مووووووووو  

 الجامعات اأنرى

مووووووودد البووووووورامج النوميوووووووة -

 المشتركة

مسوووووتوى البووووورامج  تةوووووور-

 المقدمة سيةاالدر

عيادة معودالت تقودم الةوال  -

 المشتركة للبرامج

 نتا ج استقصاء الةال -

  

 مستمر 

 مجالإ الكليات-

 وكالء الكليات -

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

مديريوووووة العالقوووووات الثقافيوووووة -

 بالجامعة 

 فرق ممو -

 نظام اتصاو-

دراسات وندوات وورش -

 ممو

السعي إلدناو  6/6/1
 التعليم المسا ي

 امداد دراسات الجدوى-

 تحديد البرامج المال مة-

لكليووووات بووووالموارد اتجهيووووع -

 الالعمة

 

  مستمر

 مجالإ الكليات-

 الكليات العمداء في  نوا -

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 فرق ممو-

اسووووووتعرا  التجووووووار  -

 السابقة

 واستقصاءاتدراسات -
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عداد الكوادر العممية الغاية األولا  تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العممية المتميزة في مجال التعميم العالي وا 

 السيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون العممية: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية
 م شرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

تؤهيووووووووو  7/1

الكليووووووات 

لالمتموووواد 

اأكاديمي 

من جان  

الهي ووووووات 

الوةنيووووووة 

واإلقليمية 
 والعالمية

 يمسووووامدة الكليووووات فوووو 1/7/1

تةبيووق معووايير االمتموواد 

وانتيوووووووار  ياأكووووووواديمي

المستوى المناس  للكلية 
 واأقسام العلمية بها

تووووووفير متةلبوووووات االمتمووووواد -

 لجمي  البرامج االكاديمي

مدد البرامج الحاصولة ملو   -

 االمتماد االكاديمي

نتووا ج التقيوويم والمراجعووة موون -

 جان  الهي ات المعتمدة

  

مستمر   

ومووووودراء  مموووووداء الكليوووووات-

 المعاهد

 الكلياتالعمداء في  نوا -

الجوووووووودة ضووووووومان مركوووووووع -

 مجالإ اأقسام

 فرق ممو-

 برامج تدريبية-

 ورش ممو-

 نظام اتصاو ومتابعة-

وضوووووو  وتنفيوووووو  نظووووووام  2/7/1

للمتابعووووووووووووة  يدانلوووووووووووو

والمراجعوووة مووون جانووو  

الجامعووة يتضوومن تحديوود 

اأكاديميووووووووة  المعووووووووايير

وآليات القيواإ وأسوالي  
 تصحي  االنحرافات

 نتووووا ج المراجعووووة والمتابعووووة-

 الدانلية

 وض   للنظام

ومستمر 

 للمتابعة

 مجلإ الجامعة-

 والمعاهد مجالإ الكليات-

 الجودة ضمان مركع-

 مجالإ اأقسام-

 النظراء المراجعين-

 فرق ممو -

ورش ممووو وحلقووات -

 مناقشة

 نظام اتصاو ومتابعة-

 دورات تدريبية-

 دراسات ميدانية-

وضوووووو  وتنفيوووووو  نظووووووام  3/7/1

لمكافوووووووووووؤة وتشوووووووووووجي  

المبوووووووادرات المتميوووووووعة 

لألفووووووووووراد والكليووووووووووات 
 والوحدات واإلدارات

 آلية لتحفيع التميع في اأداء-

 تكريم المتميعين-

 وض   للنظام

ومستمر 

 للمتابعة 

 مجلإ الجامعة-

 والمعاهد مجالإ الكليات-

 أمين الجامعة-

فوووورق ممووووو لوضوووو  -

 المعايير

 نظام اتصاو-

 مكافآت للتميع-
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تطوير جامعة البعث في مجال البحث العممي والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعميمية والبحثية  الغاية القانية

 المجتمع عمى جميع المستويات ومؤسسات

 السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العممي: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس 

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

التوسوووووو  فووووووي 1/2

البحووووووووووووووووووث 

العلميوووووووووووووووووووة 

 ستشووواراتواال

وعيوووووووووووووووووووادة 

كفاءتهووووووووووووووووووا 

وفامليتهووا موون 

ةريووق ربةهووا 

موووووو  بوووووورامج 

التنميووووووووووووووووووووة 

 قتصووووووووواديةاال

 جتماميووووووةواال
 الوةنية

تةووووير اسوووتراتيجية  1/1/2

ونةوووووووة للبحووووووووث 

ووض  آليات للتنفيو  

ملوووووووووو  مسووووووووووتوى 

الجامعووووة والكليووووات 
 والمراكع والوحدات

 وض  نةة للبحث العلمي-

 سات االستشاريةانمو الدر-

 عيادة ميعانية اأبحاث-

وض   

 للنةة

 

ومستمر 

 للمتابعة 

 

الكليوووات نووووا  العموووداء فوووي -

 للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 مديرية البحث العلمي-

أمضاء هي ة التدريإ والهي ة -

 الفنية

 فرق ممو مشتركة-

 ورش ممو وندوات-

 واستقصاءاتدراسات -

نظوووام اتصووواو ومتابعوووة -

 وتقييم

تحفيووووووووع أمضوووووووواء  2/1/2

هي ووووووات التوووووودريإ 

 الفنيوووووووةوالهي وووووووات 

 لتحووووديات أللتصوووود

موون   مووادة اإلممووار

ةريوووووووووق بحووووووووووث 
 متعددة التنصصات

موووووودد البحوووووووث العلميووووووة -

 المتعددة التنصصات

مقدار المساهمة فوي التنميوة -

 المستدامة للمجتم 

مسووووووووووووتوى المشوووووووووووواركة -

 واالستجابة

أهميووووووووووة الموضووووووووووومات -

موادة  وأولويتها الحتياجات 

 مماراإل

الكليوووات نووووا  العموووداء فوووي - مستمر

 للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

أمضاء هي ة التدريإ والهي ة -

 الفنية

 فرق ممو-

 واستقصاءاتدراسات -

 نظام اتصاو وتقييم-

 ندوات وحلقات مناقشة-

تةووووووووير اتفاقوووووووات  3/1/2

وبرتوكوووووووووووووووووووالت 

للتعوواون العلمووي موو  

المإسسات التعليميوة 

والبحثيوووووة المحليوووووة 
 واإلقليمية والعالمية

مووووودد االتفاقوووووات العلميوووووة -

 والثقافية الموقعة

 مستمر

  

الكليوووات نووووا  العموووداء فوووي -

 للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 مديريوووووة العالقوووووات الثقافيوووووة-

 والعامة والدولية

 فرق ممو -

 نظام اتصاو ومتابعة-

نوووووووودوات ومووووووووإتمرات -

 وحلقات مناقشة

 واستقصاءاتدراسات -
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تطوير جامعة البعث في مجال البحث العممي والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعميمية والبحثية  الغاية القانية

 المجتمع عمى جميع المستويات ومؤسسات

 السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العممي: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس 

األهدا  

 االستراتيجية
 م شرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

التوسوووووو  فووووووي 1/2

البحووووووووووووووووووث 

العلميووووووووووووووووووووة 

واالستشوووارات 

وعيادة كفاءتها 

وفامليتهووا موون 

ةريووق ربةهووا 

موووووو  بوووووورامج 

التنميووووووووووووووووووووة 

االقتصووووووووووادية 

واالجتماميووووووة 
 الوةنية

التعاون مو  المإسسوات  4/1/2

اأنوووووووووورى إلجووووووووووراء 

البحووووووووووث الميدانيوووووووووة 

والتةبيقيووووووووة والقيووووووووام 

باالستشووارات لمواجهووة 

لتوووي تتةلبهوووا االقضوووايا 
 ممارمادة اإل مرحلة 

مووووووووودد البحووووووووووث العلميوووووووووة -

 والدراسات واالستشارات

 مستمر

  

الكليات نوا  العمداء في -

 للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

فرق ممو مشتركة م  -

 المإسسات اأنرى

 نظام اتصاو ومتابعة-

 ندوات وورش ممو-

 قوامد بيانات-

 موارد بشرية-

تةوووووير نظووووام لتمويووووو  5/1/2

اأبحوووووووواث المتميووووووووعة 

وتشوووووووووووجي  النشوووووووووووور 
 النارجي

تحسوووون وتميووووع فووووي مسووووتوى -

 اأبحاث

اث المنشوووووووورة بحووووووومووووووودد اأ-

 نارجيا في المجالت المعتمدة

تحسووون فوووي صوووورة الجامعوووة -

كمركوووووووع متميوووووووع للبحووووووووث 

 والدراسات

 مستمر 

  

الكليات نوا  العمداء في -

 للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 مجلة الجامعة -

 فرق ممو-

 ورش مموندوات و-

 رامج تدريبية ب-

 حمالت تومية -

 دراسات وتحليو-

تصووميم النظووام وتحديوود -

 المعايير

 اتصاو ومتابعة وتقييم-

وضوووو  وتةبيووووق نظووووام  6/1/2

لتةوووووير وقيوووواإ اأداء 

مجووووواو البحووووووث  يفووووو
 والدراسات العليا

موودد البحوووث الحاصوولة ملووو  -

جوووووا ع محليووووة أو  قليميووووة أو 

 مالمية

مدد البحوث لكوو مضوو هي وة -

 تدريإ

البحووث  نالقيوواتأثقافووة و نشوور-

 العلمي

وض    

 للنظام

ومستمر 

 للمتابعة 

 

الكليات نوا  العمداء في -

 للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 فرق وورش ممو -

 دراسات وتحليو-

 تصميم النظام-

 متابعة وتقييم-

 برامج تدري  وتومية-
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تطوير جامعة البعث في مجال البحث العممي والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعميمية والبحثية  الغاية القانية

 المجتمع عمى جميع المستويات ومؤسسات

 السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العممي: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس 

األهدا  

 االستراتيجية
 م شرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

تةووووووووووووووير  2/2

قوووووووووووووودرات 

أمضاء هي ة 

التوووووووووودريإ 

والهي ووووووووووووووة 

المعاونة فوي 

مجووووووووووووووووواو 

الدراسوووووووات 

والبحوووووووووث 

العلميووووووووووووووة 
 والتةبيقية

تةوووير مجوواالت جديوودة  1/2/2

ومبتكوووووووووورة للبحوووووووووووث 

 يوالدراسووووات العليووووا فوووو

التنصصووووووات النووووووادرة 
 والمتميعة

اكتسوووا  الجامعوووة سووومعة فوووي -

مجوووواو التميووووع فووووي البحوووووث 

 والدراسات

مووودد البحووووث  ات المجووواالت -

 الهامة

 شهر محدد

 كو مام

  

نوووووووا  العمووووووداء فووووووي -

 الكليات للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 فرق وورش ممو -

 دراسات وتحليو-

 ندوات واتصاالت-

 دمم وموارد بشرية-

 تقييم ومتابعة-

 يتووووووفير الووووودمم الموووووال 2/2/2

والمشووووترا موووو   يالووو ات

جهوووات تمويليوووة أنووورى 

 جووووراء  يللمسووووامدة فوووو

البحوووووووث والدراسووووووات 

بوووووووووووالجودة والتميوووووووووووع 
 المةلو 

 قاموووة شوووراكات مووو  الجهوووات -

 المستفيدة

من بحاث تمويو اأالعيادة في -

 الجهات المشاركة

العيوووووووادة فوووووووي التجهيوووووووعات -

والمعووودات واأدوات والموووواد 

 الناصة باأبحاث

 مستمر

  

نوووووووا  العمووووووداء فووووووي -

 الكليات للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 مديرية العالقات الدولية-

 فرق ممو-

ورش مموووووو وحلقوووووات -

 مناقشة

 دراسات وتحليو-

 ندوات واتصاالت-

 نظام متابعة وتقييم-

تةوووير نظووام الدراسووات  3/2/2

العليووا بمووا ينوودم تةوووير 

البحوووث العلموووي وندموووة 
 وتنمية المجتم 

نوووووووا  العمووووووداء فووووووي - مستمر

 الكليات للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 

ورش مموووووو وحلقوووووات -

 مناقشة

 دراسات وتحليو-
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تطوير جامعة البعث في مجال البحث العممي والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعميمية والبحثية  الغاية القانية

 المجتمع عمى جميع المستويات ومؤسسات

 السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العممي: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس 

 األهدا  االستراتيجية
الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

تةووووووير نظوووووام  3/2

الدراسووات العليووا 

بما يندم تةووير 

 البحووووث العلمووووي

ممووار مووادة اإل و
 وتنمية المجتم 

تةوووير ومراجعوووة  1/3/2

شووووووروة القبوووووووو 

 بالدراسات العليا

وضوووو  شووووروة القبوووووو -

 بالدراسات العليا

 شهر محدد

 كو مام

  

الكليوووات نووووا  العموووداء فوووي -

 للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 فرق ممو -

 ندوات واتصاالت-

 واستقصووواءاتدراسوووات -

 وتحليو

 تصميم ومتابعة وتقييم-

تشووووجي  االلتحوووواق  2/3/2
 بالدراسات العليا

 نمو معدالت االلتحاق-

مووووووودد الةوووووووال  بيووووووور -

 السوريين

مستمر  الكليوووات نووووا  العموووداء فوووي - 

 للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 

 واتصاالت دواتن -

دراسوووات واستقصووواءات -

 وتحليو

 

تةوووووووير معووووووايير  3/3/2

تقييم الناتج العلمي 
 للةال 

مستمر  نتا ج التقييم- الكليوووات نووووا  العموووداء فوووي - 

 للشإون العلمية

 مركع ضمان الجودة-

 

دراسوووات واستقصووواءات -

 وتحليو

 تصميم ومتابعة وتقييم-

 

فووت  بوورامج جديوودة  4/3/2
 حس  الحاجة

المحدثة فوي  جمدد البرام-

 الدراسات العليا

مستمر  الكليوووات نووووا  العموووداء فوووي - 

 للشإون العلمية

 مجالإ اأقسام العلمية-

 أمضاء هي ة التدريإ-

 

دراسووووووات واستقصوووووواءات 

 وتحليو

 

التركيوووووع ملووووو   4/2

المجوووووووووووووووووواالت 

البحثيووووووة التووووووي 

تنوووص المنةقوووة 
 الوسة 

عيوووووادة فوووووي المشوووووواري  -

 المتنصصة

 فرق ممو مشتركة-  مستمر
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 توفير مناخ جامعي يساعد عمى التميز واإلبداع الغاية القالقة

 دارية والطالباإل السيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

 اإلطار

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

تةووووووووووير 1/3

الفامليووووووة 

التنظيميووة 

واإلداريووة 

بالجامعووووة 
 والكليات

تةوير نظوام للمتابعوة  1/1/3

والتقيوووووووويم لفامليووووووووة 

وكفوووووووواءة اسووووووووتندام 
 الموارد

 مإشرات الكفاءة والفاملية-

 نتا ج التقييم والمراجعة-

وض   

 للنظام

ومستمر 

 للمتابعة 

  

 مجلإ الجامعة-

 أمين للجامعة-

 والمعاهد مجالإ الكليات-

الموووووارد البشوووورية  موووودير-

 داريةالتنمية اإلو

 فرق ممو-

 تصاو ومتابعةا-

 دراسات وتحليو-

توووووووفر االرشووووووادات  2/1/3

الكافيوووووة والتعليموووووات 

التووي تضوومن سوووهولة 
 تقديم الندمات

 سرمة تقديم الندمات-

 العمو اإلدارأ ةأتمت-

 أمين الجامعة- مستمر

 الكليات نوا  العمداء في-

 دارةمدراء اإل-

المووووارد البشووورية مديريوووة -

 داريةالتنمية اإلو

 فرق ممو -

 تصاو ومتابعةا-

 دراسات وتحليو-

انشوووواء شووووبكة االنترانوووووت -

intranet 

مراجعووووة  2/3

وتةووووووير 

الوووووووووووونظم 

اإلداريوووووة 

المسووووواندة 

للعمليووووووووة 

 التعليمية

تةوووووووووووير تنظوووووووووويم  1/2/3

النووووودمات المسووووواندة 

لتحقيوووووووووق الجوووووووووودة 

والمرونوووة والسووورمة 

ومقابلوووووة احتياجوووووات 
 اأةرام المعنية

الدقة فوي تحديود العمليوات الهاموة -

 والحيوية لألةرام المعنية

تحديووووووود واضووووووو  ل جوووووووراءات -

 المستندمة في تؤديتها

اسووتندام أدوات الجووودة الشوواملة -

لتحقيووووووق التةوووووووير والتحسووووووين 

 المةلو 

مووووودى فامليوووووة تحقيوووووق الهووووودم -

 المةلو 

 مستوى رضاء اأةرام المعنية-

 التؤهيو المستمر للكادر الفني-

  

مستمر   

 أمين الجامعة-

 الكليات نوا  العمداء في-

 للشإون االدارية -

مووديرو اإلدارات واأقسووام -

المنتلفوووووووووووة بالجامعوووووووووووة 

 والكليات

مستشوووارون مووون أمضووواء -

 هي ة التدريإ بالجامعة

الموووووارد البشوووورية موووودير -

 داريةالتنمية اإلو

 فرق ممو وحلقات مناقشة-

 واستقصاءاتدراسات -

 برامج تدريبية-

 ندوات وحمالت تومية-

 موارد بشرية-

 أجهعة ومعدات-

 نظام متابعة وتقييم-

 قوامد بيانات-
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 توفير مناخ جامعي يساعد عمى التميز واإلبداع الغاية القالقة

 دارية والطالبالسيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون اإل: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

مراجعووووووووووووة 3/3

وتةوووووووووووير 

الووووووووووووووووونظم 

اإلداريوووووووووووة 

المسووووووووووواندة 

للعمليووووووووووووووة 
 التعليمية

موووود اأقسووووام العلميووووة  1/3/3

واإلدارات المنتلفووووووووة 

بالجامعوووووة والكليوووووات 

والمراكوووع والوحووودات 

باحتياجاتهوووووووووا مووووووووون 

التقنيووووووووات الحديثووووووووة 

توووووووووووودريجيا  ةبقووووووووووووا  

أولويوووووووات تضوووووووعها 
 الجامعة

مسوووتوى التقووودم وتحقيوووق الفامليوووة -

 والكفاءة في العمو

موووودى التقوووودم فووووي فامليووووة نظووووام -

 .االتصاالت والمعلومات بالجامعة

التوسو  فووي تةووير ودمووم المكتبووة -

 االلكترونية

 مستمر

  

  

  

 والمعاهد مجالإ الكليات-

 مديرية نظم المعلومات-

مووووووديرو اإلدارات واأقسووووووام -

 المنتلفة بالجامعة والكليات

مستشووارون موون أمضوواء هي ووة -

 التدريإ بالجامعة

 فرق ممو-

دراسووووووووووووووووووووووووات -

 واستقصاءات

 معامو وأجهعة-

 برامج تدريبية-

 موارد بشرية-

 برمجيات-

نظووووووووام اتصوووووووواو -

 ومتابعة وتقييم

توووؤمين بي وووة  4/3

ممووووووووووووووووووو 

مشووووووووووووجعة 
 ومحفعة 

توووووووؤمين مسوووووووتلعمات  1/4/3
 التميع واالبدا 

انشووووووواء وتةووووووووير الحاضووووووونات -

 التكنولوجية والمعلوماتية 

تةوير المكتبات وتوؤمين الوصووو -

 ال  المراج  والدراسات العلمية

تووووفر قاموووات ومنوووابر  ومكاتووو  -

 مال مة للعمو

 أمين الجامعة- مستمر

للشوووووووإون  نووووووووا  العموووووووداء-

 داريةاإل

موووووووديرو اإلدارات المنتلفوووووووة -

 بالجامعة والكليات

مستشووارون موون أمضوواء هي ووة -

 التدريإ بالجامعة

التنمية الموارد البشرية ومدير -

 دارأاإل

 مركع المهارات-

تقيوووووووويم وتفعيووووووووو -

الحاضووووووووووووووووووووووونة 

التكنولوجيووووة فووووي 

 حسياء

رمايووووووة الموهوووووووبين  2/4/3
 والمتميعين

بداميووووة فووووي مموووواو اإلعيووووادة اأ-

 الجامعة

عيووووادة فوووووي بووووراءات االنتووووورا  -

 للجامعة

تحسووووون نتوووووا ج المشووووواركة فوووووي -

 المسابقات العالمي

نا   ر ويإ الجامعوة للشوإون - مستمر

 العلمية

 نووووا  العمووووداء فوووي الكليووووات-

 للشإون العلمية

وا ووووووو تكووووووريم اأ-

 والمتميعين

وضووووووو  بووووووورامج -

ثرا يووووووة ناصووووووة  

 للموهوبين

نظموووووووووة تةووووووووووير اأ 3/4/3

والقوووانين بمووا ينسووجم 
 التةور المنشودم  

 تعووووديو ملوووو  اأنظمووووةاقتووووراح ال-

 (اإلدارية والمالية والقانونية)

 التجاو عيادة في -

 الجاميعةالمجالإ  - مستمر 

 اللجان المشكلة-

اجتمامووات دوريووة -

 م  العاملين
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 الغاية القالقة

 دارية والطالبالسيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون اإل: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 الزمني اإلطار م شرات األداء

ولية عن  المس

 التنفيذ
 أنشطة التنفيذ 

تةووووووووووووووووووير  5/3

نشووووووووووووووووووةة أ

اجتماميووووووووووووة 

ترفيهيووووووووووووووووة 

للعووووووووووووووواملين 
 والةال 

البي وووووووووة  تحسوووووووووين 1/5/3

االجتماميووووووووووووووووووووووة 

موووووووو   والتواصووووووووو

 النريجين

 نشاء نوادأ اجتمامية -

 نشاء صاالت رياضية -

تحسوووووووين وضووووووو  المالمووووووو  -

 والمساحات نضراء 

 

 مستمر

 

نا ووو  ر ووويإ الجامعوووة -

اإلداريووووووووة للشووووووووإون 

 والةال 

نووووووا  العموووووداء فوووووي -

اإلداريووووووووة  الكليووووووووات

 والةال 

مديريوووووووووة اأنشوووووووووةة -

 الةالبية

 

 

 توفير مناخ جامعي يساعد عمى التميز واإلبداع
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 زيادة دور الجامعة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع الغاية الرابعة

 السيد نائب رئيس الجامعة لمشؤون العممية: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية
 م شرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية

اإلطار 

 الزمني
 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذ المس

تفعيوووووووووووو  1/4

دور 

المراكوووووووع 

والوحودات 

 ات 

الةوووووووووواب  

النوووووووواص 

بالجامعوووووة 
 والكليات

  
  
  
  

تشوووووجي  التعووووواون بوووووين  1/1/4

مراكع ووحدات الجامعوة 

  ات الةووووووواب  النووووووواص

كوحووووووودات الةووووووووار  )
 ...(و دارة اأعمات

موودد مشوورومات التعوواون -

والتبووادو العلمووي والثقووافي 

 بين المراكع والمجتم 

 الكليات نوا  العمداء في- مستمر

مووديرو المراكووع والوحوودات -

  ات الةاب  الناص

 فرق ممو-

 ندوات وحلقات مناقشة-

 اتصاو ومتابعة-

 حمالت تومية-

وض  آلية للتنسيق إلقامة  2/1/4

مشوورومات مشووتركة بووين 

المراكووووووووع والوحوووووووودات 

موادة  للتصدأ لمشوكالت 

ممووار والبي ووة بصووورة اإل
 تكاملية

فامليووووووة وكفوووووواءة نتووووووا ج -

 المشرومات

 الكليات نوا  العمداء في- مستمر

مووديرو المراكووع والوحوودات -

  ات الةاب  الناص

 فرق ممو-

دراسوووووات واستقصووووواءات -

 وتحليو

 ندوات وبرامج تومية-

 اتصاو ومتابعة وتقييم-

موود جسووور للتعوواون بووين  3/1/4

مراكع ووحدات الجامعوة 

والمإسسوووووات والهي وووووات 
 العلمية

موودى التقوودم فووي االتفاقووات -

 التعاونية

موودد المشوورومات المنفوو ة -

مووو  المإسسوووات المحليوووة 

 واإلقليمية والعالمية

 الكليات نوا  العمداء في- مستمر

مووديرو المراكووع والوحوودات -

  ات الةاب  الناص

 مديريوووة العالقوووات الثقافيوووة-

 والدولية والعامة

 فرق ممو-

 اتصاالت -

دراسوووووات واستقصووووواءات -

 وتحليو

 ندوات وورش ممو-

 متابعة وتقييم-

وض  نظام لمتابعة اأداء  4/1/4

بالمراكع والوحودات  ات 
 الةاب  الناص

نتوووا ج المراجعوووة والتقيووويم -

مووووووون جانووووووو  الجامعوووووووة 

 والكليات

وض   

 للنظام

ومستمر 

 للمتابعة 

  

 الكليات نوا  العمداء في-

مووديرو المراكووع والوحوودات -

  ات الةاب  الناص

الموووووارد البشوووورية مديريووووة -

 اإلدارية والتنمية

 فرق ممو-

 ندوات وحلقات مناقشة-

 تحديد معايير لألداء-

 اتصاو ومتابعة وتقييم-

وضووووووو  آليوووووووة لتحفيوووووووع  5/1/4

 أومكافوووؤة التميوووع لمووودير

المراكووع والوحوودات  ات 
 الةاب  الناص

التحسين في أداء المراكوع -

 والوحدات

شهر محدد 

 من

 كو مام

  

 الكليات نوا  العمداء في-

مووديرو المراكووع والوحوودات -

  ات الةاب  الناص

 أمضاء هي ات التدريإ-

 فرق ممو -

 دراسات واستقصاءات-

بوووووورامج تدريبيووووووة وورش -

 ممو

 متابعة وتقييم-

 مكافآت-
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 زيادة دور الجامعة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع الغاية الرابعة

 السيد نائب رئيس الجامعة  لمشؤون العممية: ولية عن تحقيق الغايةؤ المس

األهدا  

 االستراتيجية

الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 م شرات األداء

اإلطار 

 الزمني

ولية عن  المس

 التنفيذ
 أنشطة التنفيذ 

تةوير الندمات  2/4

البي يووووووووووووووووووووووووووة 

واالقتصوووووووووووادية 

واالجتماميوووووووووووة 

لندمووووووة امووووووادة 
 مماراإل

توجيوووووة الووووودمم  1/2/4

الووووووالعم لندمووووووة 

أسوووووور الشووووووهداء 

 والجرح 

  

تقوووديم التسوووهيالت المال موووة -

 سر الشهداءأ

تووووووؤمين النوووووودمات الةبيووووووة -

 للجرح 

 نوا  ر يإ الجامعة-  مستمر

 أمين الجامعة-

 ممداء الكليات الةبية-

دارات فووووي موووودراء اإل-

 الكليات

 أنشةة لتكريم الشهداء-

 تؤمين مستلعمات المشف  الجامعي-

 ةرام الصناميةدمم مركع اأ-

  حداث مركع للمعالجة الفيعيا ية-

ات القيووام بدراسوو 2/2/4

 تحوووودياتلعووووالج 

مموووووار موووووادة اإل 

وتحقيووق التةوووير 

والتنميوووووووووووووووووووووووة 

 المستدامة

تكوين وحدات بحثية متعوددة -

 االنتصاصات 

تووووفير بيانوووات ومعلوموووات  -

مووووون االحتياجوووووات الفعليوووووة 

 ممارمادة اإلإل

عيووادة التواصوووو واتفاقيوووات  -

التعاون م  الشركات العاموة 

 والمإسسات المعنية

شهر 

محدد 

 من

 كو مام

  

نووووووا  العموووووداء فوووووي -

 الكليات

مووووووووووديرو المراكووووووووووع -

والوحدات  ات الةواب  

 الناص

 فرق ممو-

دراسووووات  نوووودوات وورش ممووووو-

 واستقصاءات 

 اتصاو ومتابعة-

 قامدة بيانات-

تسوووووووويق نووووووودمات  3/4

المراكع والوحودات 

 ات الةوووووووووووووووووووواب  

النوووووواص لتوووووووفير 

مصوووووووادر للووووووودمم 

والتمويوووووو الووووو اتي 
 للجامعة والكليات

توورويج نوودمات  1/3/4

الجامعووووووووة فوووووووو  

مجوواو الدراسووات 

مموووار موووادة اإل و

واالستشووووووووووارات 

 والتدري 

  

موودد الدراسووات الجديوودة كووو -

 مام

 .مدد االستشارات-

 مدد البرامج التدريبية-

 اعدياد مصادر التمويو-

شهر 

محدد 

 من

 كو مام

  

نووووووا  العموووووداء فوووووي -

 الكليات

مووووووووووديرو المراكووووووووووع -

والوحدات  ات الةواب  

 الناص

 مموفرق -

 واستقصاءاتدراسات -

 تحفيع وتسعير وترويجأسالي  -

 وجوان  مالية وقانونيةتعاقدات -

نشوووووور الووووووومي  4/4

بقضووايا المجتموو  
 .والبي ة

 قاموووووووووووووووووووووووووووة /1/4/4

المووووووووووووووووإتمرات 

والندوات وورش 

العمووووو و صوووودار 

الووووووووووووووووووودوريات 

والنشوووووووووووووووووورات 

للمراكوووووووووووووووووووووووع 

 والوحدات

عيووادة مسوواهمة الجامعووة فووي -

 الفعاليات البي ية

تةبيوووووق توصووووويات ونتوووووا ج -

 المإتمرات

 عيادة الومي بجهود الجامعة-

نووووووا  العموووووداء فوووووي - مستمر

 الكليات

مووووووووووديرو المراكووووووووووع -

والوحدات  ات الةواب  

 الناص

 فرق ممو-

 دراسات واستقصاءات-

 مإتمرات وندوات-
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واألهززززززززدا  الغايززززززززات 

والخطزززط  االسزززتراتيجية

  المشاريع االستقمارية في جامعة البعثأهم  والبرامج التنفيذية
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 (2018آب ) المشاريع االستقمارية في جامعة البعثأهم 

 الجهة المنفذة اسم المشروع

نسبة التنفيذ 

اإلجمالية لكامل 

 المشروع

 %65 (4متا  )فر  حما  -اإلنشاءات العسكرية المشف  التعليمي

 %60 فر  حمص –مإسسة اإلسكان العسكرية  مركع اأنشةة الةالبية وكلية السياحة

 %65 مولي الميرأشركة  كليتي التربية والحقوق

 %90 فر  حمص –مإسسة اإلسكان العسكرية  كلية الهندسة المعلوماتية

 %50 (3متا  )فر  حمص –اإلنشاءات العسكرية  مبن  الندمات

تؤهيو الوحدة السكنية الثانية م  

 الملحق
 %80 فر  حمص –مإسسة اإلسكان العسكرية 

 مشرو  معرمة كلية العرامة

 (2013متوقم من  مام )
 %80 146/2003تعهد بموج  العقد 

 1مرفق 
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العنزززززززاوين والمواقزززززززع 

 االلكترونية للجامعة

 ةريق حمص دمشق  -حمص  منوان الجامعة

 031 -9910 الهاتم اأرضي

 031 -2126716 فاكإ

 77  . ص  -حمص  -سورية  العنوان البريدأ

 webadmin@albaath-univ.edu.sy  االلكتروني البريد

 http://www.albaath-univ.edu.sy االلكتروني الموق 
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