


 

 1الصفحة  0202التقرير السنوي لجامعة البعث 

 

 

 النشأة والتطور
 

 / 44/9/4979/ تاريخ 44أحدثت جامعة البعث مبوجب القانون رقم. 
   سالصززعاتات الميمياةيززة اجلغززيفاط الوززيفسة انيوانيززة هزز ا اقوقزز  تًتكززمب ط حيززث ، السززاحا السززور بززُت الباديززة س تتميززمب مبوقع ززا ط سوززة وززورية

هتززتم يتطلززب مززا اجلامعززة أن ، األمززيف الزز   ورية باقعززاا ارثيفيززة سالسززياحيةوززالووززطيف ط ، باإلضززا ة إغ  ززٌت اقعطقززة سالعفطيززة سالعسززي ية
 . يفسع العلوم التقعية ساإلنسانية سالطبيةمبختلف 

   َتها ما اجلامعات سرويما أقسام اهلعدوة الميمياةية سالبًتسلية  اليت ر توجد طالفيفيدة بوجود بعض ارختصاصات تتميمب جامعة البعث 
 .سالغ اةية سالًتبية اقوويقية سالسياحة سكلية العلوم الصحية

  سمع د تايل سأرب  معاهد تقانية كلية  تشيفسنتضم : 

 اسم الكلية/المعهد مسلسل اسم الكلية/المعهد مسلسل
 اهلعدوة المبراتية 11 الطب البشيف  1
 انقوق 11 الصيدلة 0
 الًتبية 11 طب األوعان 3
 العلوم 11 اهلعدوة اقعلوماتية 1
 ارقتصاد 11 اهلعدوة اقدنية 1
 العلوم الوانية بتدميف 11 اآلداب سالعلوم اإلنسانية 1
 الملية التطبيقية 02 السياحة 1
 اقع د العايل للغات 01 الًتبية اقوويقية 1
 اقع د التقاين للحاووب 00 العلوم الصحية 1

 اقع د التقاين اهلعدوي 03 الًتبية الوانية بتدميف 12
 اقع د التقاين المبراتي 01 اهلعدوة اقعمارية 11
 اقع د التقاين لشؤسن البادية سالتصحيف 01 اهلعدوة الميمياةية سالبًتسلية 10
   اهلعدوة اقيمانيمية سالم يفباةية 13
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 رؤية الجامعة
 

 التميز في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والمساىمة في إعادة البناء واإلعمار واالرتقاء في التصنيف ضمن الجامعات
 
 

 الجامعة رسالة
 

 جامعزة البعزث جامعزة وزورية حموميزة تقزوم باتزداد اقختصزُت سالبزاحوُت س زم حاجزات تعميزة اعتمز  سوزوق العمزا مبزا ميقزم اقعزايَت األكاد يززة
ط يو ا الوطعية سالعاقيزة سبصزورة تسز م بتحقيزم التعميزة اقسزتدامة، ستسزعيف اجلامعزة إغ التطزوييف اقسزتميف للبحزث العلمزي ساقعزاهد الدراوزية س زد

عيف ززة البشززيفية ضززوا ارهاهززات العاقيززة اقعاصززيفة سإخضززات ا للتقززوا الززدسر  س قززاة للمعززايَت العاقيززة مزز  ميفاتززاة النززيفسل ا ليززة، ساقشززاركة با عززاا اق
س قززاة للمعززايَت الوطعيززة سالوقا ززة الوطعيززة سالعاقيززة، ستعززٌت بصززقا الشخصززية العيفبيززة اقواكبززة للعصززيف. ستعمززا تلززيف تيفقيززة اقعززارل العنيفيززة سالتطبيقيززة 

 عة. سالعلمية سارجتماتية سالوقا ية للم تم ، ستليف  قيم اجلودة الشاملة سالتحسُت اقستميف ط نسيد اقعنومة التعليمية سالبحوية باجلام
 

 

 االستراتيجيةالغايات 
 

 

 الموادر العلمية.تطوييف جامعة البعث كأحد اقيفاكمب العلمية اقتميمبة ط جمال التعليم العايل سإتداد  .4
تطززوييف جامعزززة البعزززث ط جمزززال البحزززث العلمززي سالتعزززاسن مززز  اقؤوسزززات ساقيفاكزززمب التعليميززة سالبحويزززة سمؤوسزززات اعتمززز  تلزززيف  يززز   .2

 اقستويات.
 تو َت معاخ جامعي يساتد تليف التميمب ساإلبداع. .3
 زيادة دسر اجلامعة ط اتادة ارتمار سخدمة اعتم . .4
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 جامعة البعثالجانب العلمي في 
 

 :0211/0202للعام الدراسي في كليات جامعة البعث  وإحداثها افتتاحهااقتراح  التي تم درجات الماجستير والدكتوراه
  بملية  هعدوة اقيماتيفسنيك( ط قسم هعدوة اقيماتيفسنيكباختصاص ) درجة اقاجستَتاقًتاح اقوا قة تليف إحداث

 اهلعدوة اقيمانيمية سالم يفباةية.
  إدارة أتمال( ط قسم إدارة األتمال بملية ارقتصاد باختصاص درجة اقاجستَتاقًتاح اقوا قة تليف إحداث( 
  س م ارختصاصات التالية ط كلية الطب البشيف : اقاجستَت اتدرجاقًتاح اقوا قة تليف إحداث 

 اختصاص األميفاض الباطعة ما قسم األميفاض الباطعة 
  ما قسم أميفاض طب األطفالاختصاص أميفاض طب األطفال 
 اختصاص التوليد سأميفاض العساا ما قسم التوليد سأميفاض العساا 
 اختصاص التصوييف الطيب سالتشخيص الشعاتي ما قسم التصوييف الطيب سالتشخيص الشعاتي 
 أميفاض اجل از اهلضمي اختصاص أميفاض اجل از اهلضمي ما قسم 
 لب ساألستيةأميفاض الق اختصاص أميفاض القلب ساألستية ما قسم 
 أميفاض الدم سنقا الدم اختصاص أميفاض الدم سنقا الدم ما قسم 
 التخدييف سارنعاش سالععاية اقشددة اختصاص التخدييف سارنعاش سالععاية اقشددة ما قسم 
 اجليفاحة العامة اختصاص اجليفاحة العامة ما قسم 
 اجليفاحة البولية اختصاص اجليفاحة البولية ما قسم 
  العنمية ما قسم اجليفاحة العنميةاختصاص اجليفاحة 
 اختصاص أميفاض العُت سجيفاحت ا ما قسم أميفاض العُت سجيفاحت ا 

 
 :0211/0202للعام الدراسي في كليات جامعة البعث  األقسام التي تم افتتاحها

  سا تتاح قسم اجليفاحة ط كلية طب األوعان جبامعة البعث.إحداث 
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 العليا والدراسات العلمي البحث
 

 :ألبحاث العلميةاإحصائية بعدد 
/ 1الغززَت مسزز لة / اقع زمبة ستزدد األحبززاث أحبززاث/ 1/ اقع زمبة األحبززاث ستزدد أحبززاث/ 1/ بلزز  2222 تزام اقسزز لة األحبزاث تززدد بلز      
 :المليات خمتلف ط ساقع مبة اقس لة األحباث تدد التايل اجلدسل ط سنبُت أحباث

 

 األبحاث المسجلة الكلية الرقم
 0202 

 األبحاث المنجزة
0202 

 المنجزة األبحاث 
 0202 الغير مسجلة

 4 4 3 اآلداب 1

 2 4 2 العلوم 0

 ز ز 4 اهلعدوة المبراتية 3
 ز 4 ز اهلعدوة اقعلوماتية 1
 3 ز ز اهلعدوة اقدنية 1

 4 ز ز اهلعدوة الميمياةية سالبًتسلية 1

 4 ز ز الطب 1

 ز 4 4 مع د اللغات 1
 4 ز ز اهلعدوة اقيمانيمية سالم يفباةية 1

 9 4 7 المجموع
 
 
 

 المراكز البحثية المفتتحة في جامعة البعث
 

 

 ميفكمب حبوث التقعيات انيوية. .4
 ميفكمب التوجيه اق ٍت سالتدريب. .2
 ميفكمب حبوث الطاقات اقت ددة. .3
 .اقيفكمب السور  البيالرسوي للتعاسن العلمي سالتقٍت .4
 .وتانمُت( –اقيفكمب السور  اليفسوي البحوي التعليمي )البعث  .5
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 :الماجستير والدكتوراه رسائلإحصائية بعدد 
 مزع  مت كمزا دكتزورا  روزالة/ 111/س ماجسزتَت روزالة  /311/ 2222 تزام اقسز لة اليفوزاةا تدد بل   قد العليا الدراوات جمال سط      

 :المليات خمتلف ط ساقع مبة اقس لة اقاجستَت رواةا التايل اجلدسل ط سنبُت دكتورا  روالة/ 10/س ماجستَت روالة/ 111/
 

 الكلية
 الماجستير رسائل

 0202المسجلة 

 الماجستير رسائل
 0202الممنوحة 

 الدكتوراه رسائل
 0202 المسجلة

 الدكتوراه رسائل
 0202الممنوحة 

   8 22 الصيدلة
 3 44 34 52 اإلنسانية والعلوم اآلداب

 8 7 9 34 والبترولية الكيميائية الهندسة

 8 45 42 43 الزراعة

 9 45 24 54 العلوم

 4 4 5 24 المعمارية الهندسة

 6 44 25 44 المدنية الهندسة

 3 45 48 26 الهندسة المعلوماتية

 4 44 24 42 والكهربائية الميكانيكية الهندسة

 42 49 22 25 التربية

   4 47 السياحة

 10 111 111 311 المجموع
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 احصائيات بيانية في جامعة البعث
 

  تطور أعداد الطالب:
 اجلزدسل ط كمزا موزتة سطالبة طالباة  /11111/ 2222-2249 الدراوي العام ط البعث جامعة طاقيفحلة اجلامعية األسغ  طالب تدد بل 

 :التايل
 عدد الطالب الكلية عدد الطالب الكلية

 10111 التربية األولى 0111 البشريالطب 
 111 التربية الثانية 123 طب األسنان

 1131 االقتصاد 0122 الصيدلة
 11112 العلوم 1111 الهندسة المدنية

 101 العلوم الثانية 0223 الهندسة المعمارية
 0101 العلوم الصحية 0122 الهندسة المعلوماتية

 3111 الحقوق 1111 الهندسة الميكانيكية والكهربائية
 101 السياحة 1111 الهندسة الزراعية

 112 التربية الموسيقية 1013 الهندسة الكيميائية والبترولية
 001 الكلية التطبيقية

 01102 والعلوم االنسانيةاآلداب  11111 المجموع اإلجمالي
 

 .طالب مست د /111/ 2249/2222ط العام الدراوي للمليات الطبية  سعة التحضَتيةسبل  تدد طالب ال
 :2222-2249 الدراوي العام حىت 2245-2244 الدراوي العام ما البعث جامعة ط الطالب أتداد تعامي التايل الشما ط سنبُت

 
  

71031 

80483 
81538 

84277 85144 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 أعداد الطالب
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  :البعث جامعة كليات تليف الطالب توزع التايل الشما ط سنبُت

 

 

 

 :أعداد طالب المعاىد 
 

 المعهد التقاني للحاسوب المعهد التقاني الهندسي
111 121 

 المعهد التقاني لشؤون البادية والتصحر المعهد التقاني الزراعي
110 11 

 

 

 

 

  

 الهندسة المدنٌة الصٌدلة طب األسنان الطب البشري

 الهندسة الزراعٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة الهندسة المعلوماتٌة الهندسة المعمارٌة

 التربٌة األولى اآلداب والعلوم االنسانٌة الكلٌة التطبٌقٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌة

 العلوم الثانٌة العلوم االقتصاد التربٌة الثانٌة

 التربٌة الموسٌقٌة السٌاحة الحقوق العلوم الصحٌة
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 :أعداد طالب الدراسات العليا 
/ طالب دراوات موزتُت بُت طالب دبلوم التخصص ساقاجسزتَت سالزدكتورا  تلزيف 0121/ 2222بل  تدد طالب الدراوات العليا ط العام 

 المليات كما يلي:
 المجموع دراسات تخصص البيان الكلية المجموع دراسات تخصص البيان الكلية

 الصيدلة
   دبلوم

 السياحة 11
   دبلوم

 52  ماجستَت 84  ماجستَت 10
   دكتورا    دكتورا 

 الهندسة المدنية
  47 دبلوم

313 
اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية

   دبلوم
 276  ماجستَت 294  ماجستَت 300

 46  دكتورا  42  دكتورا 

الهندسة 
 المعمارية

   دبلوم
 العلوم 111

   دبلوم
 364  ماجستَت 425 47 ماجستَت 111

 87  دكتورا  42  دكتورا 
الهندسة 

الميكانيكية 
 والكهربائية

  24 دبلوم
 التربية 111

  444 تيفبو  دبلوم
 454  ماجستَت 82  ماجستَت 110

 47  دكتورا  54  دكتورا 

الهندسة 
 المعلوماتية

   دبلوم
 التربية الثانية 11

  459 تيفبو  دبلوم
   ماجستَت 69  ماجستَت 111

   دكتورا  46  دكتورا 

 الهندسة الزراعية
   دبلوم

021 
المعهد العالي 

 للغات

  5 دبلوم
  465 ماجستَت 445  ماجستَت 112

   دكتورا  56  دكتورا 
الهندسة 
الكيميائية 
 والبترولية

   دبلوم
 الحقوق 11

   دبلوم
 42  ماجستَت 72 7 ماجستَت 10

   دكتورا  7  دكتورا 
 0121 المجموع اإلجمالي

 

 دكتوراه ماجستير ماجستير تخصص دبلوم تخصص دبلوم تربوي
113 11 011 1111 311 
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 الهيئة التدريسية: أعداد 
 :التايل العحو تليف موزتُت تدريسية هيئة تضو/101/ 2222 للعام البعث جامعة ط التدريسية اهليئة أتضاا تدد بل 

 

 المجموع مدرس أستاذ مساعد أستاذ الكلية

 12 01 12 1 الطب البشري
 1 1 1 1 طب األسنان

 11 1 1 1 الصيدلة
 11 1 1 1 الهندسة المعلوماتية
 11 11 01 01 الهندسة المدنية

 11 1 0 1 الهندسة المعمارية
 10 01 01 11 الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 12 01 01 01 الهندسة الكيميائية والبترولية
 10 00 10 01 الهندسة الزراعية

 111 31 12 13 العلوم
 1 1 1 ـ العلوم الثانية

 1 3 ـ 1 العلوم الصحية
 11 33 11 13 والعلوم االنسانيةاآلداب 

 11 30 11 1 التربية األولى
 1 1 ـ ـ التربية الثانية
 1 1 0 0 االقتصاد
 11 8 0 1 الحقوق

 ـ ـ ـ ـ التربية الموسيقية
 1 0 ـ 0 السياحة

 1 1 3 ـ المعهد العالي للغات
 101 011 112 111 المجمـــــوع
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 :2222إغ تام  2245كما سنبُت ط الشما التايل تدد أتضاا اهليئة التدريسية ما تام 
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 أعداد الهيئة التدريسية
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 :أعداد الهيئة الفنية 
 :التايل العحو تليف موزتُت  عية هيئة تضو/111/ 2222 للعام البعث جامعة ط الفعية اهليئة أتضاا تدد بل 

 
 

باألعمالقائم  مشرف على األعمال مدبر أعمال الكلية  المجموع 

 0 1 1 0 الحقوق
 0 1 1 0 طب األسنان

 0 0 0 0 الصيدلة
 01 01 3 0 الهندسة المعلوماتية
 12 31 31 3 الهندسة المدنية

 00 11 3 1 الهندسة المعمارية
 10 11 1 0 الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 11 10 11 1 الهندسة الكيميائية والبترولية
 11 11 01 3 الزراعيةالهندسة 

 31 11 11 1 العلوم
 0 2 0 0 العلوم الثانية

 0 1 2 1 العلوم الصحية
 1 1 0 0 اآلداب والعلوم االنسانية

 11 1 3 0 التربية األولى
 0 2 2 0 التربية الثانية
 1 0 1 0 االقتصاد

 11 13 0 0 التربية الموسيقية
 12 12 0 0 السياحة

 11 13 1 0 المعهد العالي للغات
 3 3 2 2 الطب البشري

 1 1 2 2 الهندسة التطبيقية
 111 321 101 03 المجمـــوع
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 سنبُت  يما يلي أتداد اهليئة الفعية خالل األتوام السابقة:

 
 

 

 أعداد المعيدين: 
 اجلدسل التايل: معيد / موزتُت تليف كليات اجلامعة كما ط 321 / 2222ل  تدد اقعيديا ط جامعة البعث للعام ب

 الكليــــــــة
معيد 
 قائم

معيد 
 موفد

 الكليــــــــة المجموع
معيد 
 قائم

معيد 
 موفد

 المجموع

 32 26 4 ةالبتروليو  الكيميائيةالهندسة  34 26 5 اآلداب والعلوم االنسانية
 44 42 4 الهندسة المعلوماتية 32 28 2 التربية األولى
 44 44 2 الزراعيةالهندسة  8 6 2 الطب البشري
 52 44 6 العلوم 22 47 3 العلوم الصحية

 9 6 3 التربية الموسيقية 8 6 2 الصيدلة
 49 45 4 السياحة 43 44 2 الهندسة المدنية

 8 6 2 الحقوق 9 8 4 الهندسة المعمارية
 4 4 2 المعهد العالي للغات 47 38 9 الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 321 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 أعداد الهيئة الفنية
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 والوضع اإلداري أعداد الكادر اإلداري: 
  ( ما خمتلف الفئات الوظيفية. 0111 ) 2249/2222بل  تدد العاملُت اإل ايل ط جامعة البعث حىت هناية العام الدراوي 

 

 حد الطالب في نظام التعليم المفتو األقسام وأعدا: 
/ طالززب مززوزتُت حسززب الزز امد 31103ط بززيفامد التعلززيم اقفتززوح / 2249/2222بلزز  تززدد الطززالب اإل ززايل حززىت هنايززة العززام الدراوززي 

 التالية:
 

 الترجمة باللغة اإلنكليزية
0121 

 الدراسات القانونية
11100 

 تعميق التأىيل التربوي
للراسبين  )تم إغالق البرنامج وىو مستمر من الناحية االمتحانية

 فقط(
 الترجمة باللغة الفرنسية

311 
 رياض األطفال

1111 
 ىندسة استصالح واستزراع األراضي في المناطق الجافة وشبو الجافة

 (0221)البرنامج مغلق منذ عام  
 ةالتسويق والتجارة اإللكتروني

1211 
 اإلرشاد السياحي

111 
 إدارة المشروعات الصغيرة

0321 
 

 :البعث امعةجب األقسام ط التعليم اقفتوح تليف الطالب توزع التايل الشما ط سنبُت

 
 
 
 
 

7% 
1% 

23% 

34% 

26% 

2% 
7% 

 الترجمة باللغة اإلنكلٌزٌة

 الترجمة باللغة الفرنسٌة

 التسوٌق والتجارة اإللكترونٌة

 الدراسات القانونٌة

 رٌاض األطفال

 اإلرشاد السٌاحً

 إدارة المشروعات الصغٌرة
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 عملية التعليميةال
 

ققزيفرة سمت متت العملية التدريسية بشما جيزد س زم التقزوا اجلزامعي، سقزام أتضزاا اهليئزة التعليميزة سا اضزيفيا بتزدريا اققزيفرات العنيفيزة سالعمليزة ا
 سالتدريبات انقلية سالت ارب اققيفرة ما قبا أتضاا اهليئتُت التدريسية سالفعية.تعفي  اجللسات العلمية 

ستملزززت اجلامعزززة خزززالل الفصزززا الدراوزززي الوزززاين تلزززيف  قيزززم ازززيفسط التباتزززد اقمزززاين ط القاتزززات ساقزززدرجات ساقخزززابيف ستقسزززيم الطزززالب إغ 
ط كا مدرج أس قاتة تدريسزية العزدد الز   يضزما السزالمة الصزحية  جمموتات خالل ا اضيفات سارمتحانات حبيث ر يت اسز تدد الطالب

 م  التقيد التام بوجوب ارتداا الممامة للمادر العلمي ساإلدار  سالطالب  ت طاةلة حيفمان الطالب ما ارمتحان ط حال تدم التقيد.
 

 يواقع الطالبال
 

  طالباة( 11111) 2249/2222بل  تدد الطالب اقس لُت ط جامعة البعث )قداميف + مست ديا( للعام الدراوي 
 طالباة( 31103) 2222/ 2249 بل  تدد الطالب اقس لُت ط جامعة البعث )قداميف + مست ديا( تعليم مفتوح للعام الدراوي 

 
 

 األنشطة الطالبية 
 

  مبومس ززززا السززززاب  ط جامعززززة البعززززث تلززززيف مززززدرج المبراتززززة بتززززاريخ  2222للتعيفيززززف باقسززززابقة ال جميززززة اجلامعيززززة لعززززام   عاليززززةمت إقامززززة
27/2/2222. 
  43اقشزززاركة بالل عززززة التعنيميززززة للتحضزززَت إلقامززززة اقسززززابقة ال جميزززة اجلامعيززززة تلززززيف مسزززتو  جامعززززة البعززززث خزززالل الفززززًتة مززززا بززززُت-

اقعلوماتيزززة )اقخززز  اقيفكزززمب ( سمت هميزززد العشزززاطات الطالبيزززة حسزززب تعليمزززات سزارة التعلزززيم العزززايل ط كليزززة اهلعدوزززة  44/4/2222
 سالبحث العلمي للوقاية ما سباا كورسنا.

  اقشاركة بالل عة التعنيمية لتعنيم اقسابقة السعوية السادوة لليفسبوت سال كاا الصعاتيARC6-Syria  ط رحاب جامعة البعث
لتأها الفيفق الفاةمبة ط ه   اقسابقة للبطولة ارقليمية اليت كانت وزتقام ط اجلامعزة اللبعانيزة ط بزَتست خزالل  48/4/2222بتاريخ 

 سمت هميد العشاطات الطالبية حسب تعليمات سزارة التعليم العايل سالبحث العلمي للوقاية ما سباا كورسنا. 2222ا يف متوز 
  للتبزادل األجعزيب ط الزوزارة سحصزول جامعزة البعزث تلزيف  يفصزتُت للتبزادل ازيفال الل عزة الوطعيزة التحضَت للتبادل الطزال  األجعزيب با

 اهلعد(. –الطال  األجعيب )ال ازيا 
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 نظم المعلومات واالتصاالت
 

 / 5تت اسز / ميغا بتملفة إضا ية ر 452/ ميغا إغ /52زيادة ويفتة ارنًتنت ط اجلامعة ما %. 
  نقطة إضا ية 422التوو  األ قي للشبمة مبا ر يمبيد تا. 
 ربة اقديعة اجلامعية مبيفكمب إدارة الشبمة ت  ليف ضوةي. 
 ه يمب ابمة الملية التطبيقية سربط ا بشبمة اجلامعة. 
  ه يمب اقمتبة ارلمًتسنية ط كلية الطب البشيف. 
  طب األوعانايفاا ستيفكيب ابمة كامَتات ميفاقبة ط كلية. 
  تصحي  ( –اصدار نتاةد  –اإلايفال تليف الت يئة للمسابقات اليت تتم ضما اجلامعة ما )تصوييف أوئلة. 
  ه يمب صالة خدمة اقواطا سالبدا باوتومار. 
 / ط كلية اهلعدوة اقعلوماتية2/ حاوب سخمدم تدد/82مت ه يمب أرب  خمابيف حاووب ما حيث تأمُت /. 
  4/ حاوب سطابعات تدد/35ما حيث تأمُت /مت ه يمب خم يا ط كلية اهلعدوة اقدنية/. 
 / حاوب ساااات ذكية422يتم حالياة إتداد دراوة  عية إلتادة تأهيا اقخ  اقيفكمب  ط كلية اهلعدوة اقعلوماتية ما حيث /. 
  ن قيد الت يفيبجديد جلامعة البعث سهو اآل تصميم موق  المًتسينمت. 
 :ما حيث األتمال ال جمية 

 بيفنامد اؤسن الطالب سارمتحانات )التعليم اقفتوح( قيد الت يفيب ط كلية السياحة / بيفنامد اإلرااد السياحي. 
 بيفنامد أمتتة اؤسن العاملُت قيد الت يفيب. 
 بيفنامد أمتتة الشؤسن اقالية قيد اإلجناز. 
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 المشاريع االستثمارية في جامعة البعث
 

 

 مالحظات نسبة اإلنجاز الجهة المنفذة المشروعاسم 

 المشفى التعليمي
 في جامعة البعث

مؤسسة تنفيذ 
اإلنشاءات العسكرية 

 / حماه1فرع /

 %( للعقود المبرمة فقط وتشمل:13)
 العقد األساسي وملحقو 
  عقد جراحة القلب وغسيل الكلى

 وملحقو
 عقد المرنان والطاقة الشمسية وملحقو 

 بالمشفى:عقود ملحقة 
  عقد الغازات الطبية قيد التصديق من

 اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء
  عقد الفرش التكنولوجي قيد إجراءات

 التعاقد حالياً 

ومكاتب كلية عيادات 
 طب األسنان

مؤسسة تنفيذ 
االنشاءات العسكرية 

 / حماه1فرع /
 تتم حالياً إجراءات التعاقد مع الجهة المنفذة 

كليتي التربية   مبنى
 والحقوق

 )بناء على الهيكل(

 شركة الميري مولي
 و م. غازي السهو

 م. يوسف الصايغ و
122 %  

مبنى كلية الهندسة 
 المعلوماتية

 )بناء على الهيكل(

مؤسسة اإلسكان 
 العسكرية

 / حمص1فرع /
13 %  

مركز األنشطة الطالبية 
وكلية السياحة والكلية 

 التطبيقية
 المفتاح()التسليم على 

مؤسسة اإلسكان 
 العسكرية

 / حمص1فرع /
10 %  

 مبنى الخدمات
 )التسليم على المفتاح(

مؤسسة تنفيذ 
اإلنشاءات العسكرية 

 / حمص1فرع /
10 %  

مزرعة كلية الزراعة 
)أبنية على الهيكل + 

 طرقات(
 % 10 م. نبيل الياس

بسبب وقوعو  0213مشروع متوقف منذ عام 
ارىابية، وتتم معالجة  في منطقة شهدت أعمال

موضوع العقد قانونياً من قبل لجنة مشكلة من 
 رئيس الجامعة
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 التعاون الدولي في الجامعة
 

 ت إايفال مدييفية  سدسلية ستيفبية حملية تما سسرش سمؤمتيفات ندسات اما تليف العلمية الفعاليات ما العديد البعث جامعة ط أقيم
 العالقات الدسلية:

 

 الفعالية مسلسل

 1/12/0211تكريم شهداء جامعة البعث في فرع الجامعة لحزب البعث العربي االشتراكي بتاريخ  1
 32/12/0211ندوة تعريفية للمعهد الوطني لإلدارة العامة بتاريخ  0
10/11/0211لقاء حواري مع الدكتورة بثينة شعبان المستشارة اإلعالمية في رئاسة الجمهورية بتاريخ  3  
 0211األسبوع العلمي في كلية الهندسة الزراعية نهاية شهر أيلول وبداية تشرين األول من عام  1
 0211اليوم العلمي في كلية الصيدلة تشرين األول  1
 11/10/0211ورشة عمل )رشدىا لتدوم( بالتعاون مع مديرية كهرباء حمص بتاريخ  1
 11/10/0211المركز الثقافي بتاريخ لكلية الموسيقى في  حفل فرقة األوركسترا 1
 00/10/0211فعالية يوم اللغة العربية بتاريخ  1
 13/11/0211-10/ بتاريخ 1مؤتمر رؤى جديدة لالستثمار األمثل للطاقات المتجددة في مرحلة إعادة األعمار / 1

 01/1/0202بتاريخ  افتتاح الصيدلية االفتراضية في كلية الصيدلة بجامعة البعث 12
 

مت التحضَت سالتعسيم ط بداية العام إلقامة العديد ما العشاطات العلمية )ندسات سمؤمتيفات سمعارض(  2222بالعسبة لعشاطات تام 
، تلماة أن ه   العشاطات كانت  حسب تعليمات سزارة التعليم العايل سالبحث العلمي للوقاية ما سباا كورسناسالوقا ية، سلما مت الغاؤها 

 .مشاركات خارجية تليف مستو  دسيل ط خمتلف اعارت )الطبية ساهلعدوية سالعلوم ساآلداب(تتضما 
 .باقيفاولة 2249كانون األسل   طسجامعة كازان انمومية اليفسوية  البعث جامعة بُت اتفاقية توقي  2249/2222خالل العام الدراوي  سمت

 

 الوفود الزائرة:
  29/42/2249تسالونيمي لبحث تالقات التعاسن بتاريخ زيارة الو د اليوناين ما جامعة. 
 بتاريخ4األموا للطاقات اقت ددة ط ميفحلة إتادة اإلتمار /رك ط مؤمتيف رؤ  جديدة لالوتومار الو د اقشا /                

 بالتعاسن م  اقيفكمب الوطٍت لبحوث الطاقة. 42-43/44/2249
  لتداُت خم  ارتصارت ط  5/3/2222سزييف ارتصارت سبعض الشخصيات اليفمسية( بتاريخ  –س د رمسي )سزييف التعليم العايل

 كلية اهلعدوة اقيمانيمية سالم يفباةية.
  ستوقي  حمضيف لصعاتة منوذج أسيل  26/4/2222اجتماع م  س د ما نقابة اق عدوُت لبحث تالقات التعاسن بتاريخ

(Prototype( ج از تعفا اصطعاتي )معفسة ط.)بية احًتا ية 
 لبحث تالقات التعاسن العلمي سالبحوي ط جمال البيئة سالمبراتة سالطاقات اقت ددة  البيئيجتماع م  س د ما مؤوسة التطوييف ا

 .43/8/2222سالبيئة الصحية ساقيا  سالويفسة انيوانية بتاريخ 
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 مشاريع االتفاقيات والبرامج التنفيذية قيد التوقيع:
   سزارة الت ارة الداخلية سمحاية اقست لكم كيفة تفاهم م. 
 .م كيفة تفاهم م  جامعة  وبما ط رسويا 
 .م كيفة تفاهم سال نامد التعفي   م  اقيفكمب العيف  للعانو تمعولوجي ط مصيف 
  وبتم  ط اليما. 24م كيفة تفاهم م  جامعة 
 ة سمشفيف دار األما اجلامعي ط لبعان.ال نامد التعفي   رتفاقية التعاسن اقوقعة بُت جامعة البعث ط ووري 
  قامة ناد  اليفسبوتيك.إم كيفة تفاهم م  اجلمعية السورية للمعلوماتية حول 
 .م كيفة تفاهم م  هيئة تعمية اقشيفستات الصغَتة ساقتووطة 

 

 0202النشاطات خالل عام 
 

 ترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا:حمالت التوعية واإلجراءات االح 
س كورسنا اددت رةاوة اجلامعة تليف تطبيم اآللية التعفي ية سارلتمبام بالتعليمات الصادرة تا سزارة التعليم العايل سالبحث العلمي للتصد  لفَتس 

ستأمُت السالمة للطالب سذلك ما خالل محالت التوتية بوض  بووًتات سبيفساورات ط واحات سمسارات اجلامعة سط المليات ساقديعة 
معية سسض  اللوحات اإلتالنية كدليا إرااد  للتوتية سالوقاية ما العدس  م  التأكيد سالتشديد تليف هعب اإلزدحام سمع  الت معات، اجلا

لفحص انيفارة تليف باب كا كلية سسض  مادة كحولية تعد مداخا المليات ساوتميفار تعقيم  ي  اقيفا م اجلامعية بشما دسر  م  سجود أج مبة 
 األيد .قيم علت
 .تم منح أول درجة ماجستير أكاديمي في قسم السياحة بكلية السياحة 
 :تم افتتاح مخبر االتصاالت الالسلكية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

صارت اقوجودة ط حيث يعت  ا تتاح ه ا اقخ  نقلة نوتية ط جمال ربة التعليم بسوق العما،   و منوذج مصغيف تا كاما أتمال ايفكات ارت
ه وورية سجاهمب لالوتومار اقباايف سخمدم بأحدث الت  يمبات سالغاية معه ربة اقعلومات العنيفية اليت ميصا تلي ا الطالب خالل ميفحلة دراوت

 اجلامعية.
  شاركت جامعة البعث في المسابقة االفريقية والعربية للبرمجة لطالب الجامعات باإلناثGirls ACPC ز طالبات وكانت مراك

 مراكز على مستوى الجامعات السورية. 12جامعة البعث من أفضل 
  شاركت الجامعة االجتماع الدوري للمشروع األوربيAT-SGIRES  المنعقد في األردن الذي يهدف إلى تعميق مفهوم

 الشبكات الذكية والطاقات المتجددة.
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 :منجزات علمية ىامة 

  البعززث الزز   يززًتأس األمانززة العامززة لمليززات اللغززات ط الززوطا العززيف  اعلززد األسل )األسل أصززدر اقع ززد العززايل للغززات ط جامعززة
سالواين( ما جملة ا اد اجلامعات العيفبية للغات اقتضما أحباث متعددة باللغتُت العيفبية سارنمليمبية، حيث تعد اعلة خطوة متقدمة 

س م ط الًتسيد لألحباث العلمية للطلبة ساألوات ة اجلامعيُت، حيث يتم تس ا لل امعة ستيف   ما تصعيف ا العاقي سخاصة أهنا ت
 ميم اقواد ساألحباث العلمية اليت تيفد اعلة ما داخا وورية سخارج ا ط مقيفها ضما اقع د العايل للغات ط اجلامعة ليتم نشيفها 

 المًتسنياة تليف موق  اعلة.
 طوح اقسززتوية لألقعيززوم مززا خززالل مسززار مبتمززيف ألداة التلميزز  بالضززغة بززالميفة د حبززث تلمززي متميززمب بععززوان د  سززُت جززودة السزز

للزززدكتورة ربزززا الغزززمبسل تضزززو اهليئزززة الفعيزززة ط قسزززم اقعزززادن بمليزززة اهلعدوزززة اقيمانيميزززة سالم يفباةيزززة يسززز ا ط جملزززة حمممزززة تاقيزززة 
CMC  تاقيزاة مزا ناحيزة نشزيف األحبزاث العلميزة ساقيفجعيزة  45ذات ميفتبة تالية تاقيزاة اااصزة بعلزوم الممبيزوتيف سميفازحة للميفتبزة

 سارقتباوات.
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 0201-0202استعدادات جامعة البعث للعام الدراسي الجديد 
 

مُت أبعدد ما ارجيفااات الالزمة سمبا يس م بيف   ووية العملية التدريسية لتقامت اجلامعة سط اطار اروتعداد لبدا العام الدراوي اجلديد 
 مستلمبماهتا، سما ذلك :

 عمال االدارية :ألفي مجال ا .1
  ج مبة اوقاط ساج مبة صوت سكامَتات اقيفاقبة ليتم العما تليف أه يمب القاتات التدريسية ستمبسيدها باقستلمبمات الضيفسرية ما

 .2224-2222جديدة ستأمُت مستلمبماهتا روتيعاب ارتداد اقتمبايدة ما الطالب خالل العام تأهيا سه يمب قاتات 
  صحية -ه يمب اقخابيف ستأمُت مستلمبماهتا ما ه يمبات تلمية سمواد كيمياةية سخم ية ستأويسات داخلية ) ك يفباةية- 

 ... اخل ( ساجيفاا اتمال الصيانة الالزمة . -ميمانيمية
 آرت تصوييف  –العما لألتمال اردارية سمماتب السادة اتضاا اهليئة التعليمية )أج مبة حاوب م  طابعات  تأمُت مستلمبمات

 سسرق سأقالم سد اتيف امتحانيه ...اخل (. لوازم القيفطاوية ما أقالم  لوماوًت –أحبار  –سنسخ سوحب 
 ُت تليف المليات س م احتياجات كا كلية م  التأكيد متت تملية اتادة هيملة للعاملُت ط المليات حبيث مت اتادة توزي  العامل

تليف أمتته ارتمال اردارية ستطبيم مبدأ العا  ة الواحدة ط كا كلية مبا ميقم ارنسيابية ط العما سالتخفيف ما اليفستُت 
 مليات.ساختصار الورقيات سمع  التمباحم تليف نوا   التس يا ستو َت الوقت ساجل د تليف الطالب سالعاملُت ط ال

  مت ه يمب الوحدات السمعية ساجيفاا أتمال الصيانة الالزمة للغيفل ستأمُت مستلمبماهتا سصيانة اقيفا م العامة حبيث تمون جاهمبة
 روتقبال الطالب م  بداية العام الدراوي اجلديد.

  .مت ه يمب ميفاكمب اقفاضلة ط اجلامعة ستمبسيدها بما ة مستلمبمات العما 
  مت التوجيه اغ مدييفية الشؤسن اهلعدوية ساادمات إلجيفاا الصيانات الالزمة للميفا م العامة ساقوق  العام سارهتمام باقالتب

 .ساقوق  العام سالوحدات السمعية اليفياضية ستأهيل ا سارهتمام بأتمال العنا ة ط المليات
 ند ما اهلدر ما خالل تشميا جلان ط المليات ساردارة اقيفكمبية مت التأكيد تليف المليات للعما تليف تيفايد اروت الك سا

 .ط اوتخدام الورق ساألحبار ساقديعة اجلامعية قتابعة اطفاا ارنوار س صا التيار الم يفباةي تعد انت اا الدسام اليفمسي سالًتايد
  اقدييفيات بالمحول اقعقم سالممامات ساج مبة مت تو َت مستلمبمات الوقاية ما انتشار  َتسس كورسنا ما خالل تمبسيد المليات س

ت قياس انيفارة سالتأكيد تليف المليات للتأكد ما اجيفااات السالمة س قيم التباتد اقماين للطالب اثعاا ا اضيفات ساجللسا
 .العلمية

 
 



 

 01الصفحة  0202التقرير السنوي لجامعة البعث 

 
 في مجال العملية التدريسية والبحث العلمي والدراسات العليا: .0

  مت التوجيه اغ المليات لالهتمام بالبحث العلمي سالتوو  بالدراوات العليا ستفعيا السيميعارات هبدل ا عاا اقوضوتات
 اقطيفسحة مبا ميقم الفاةدة اقيفجوة مع ا ستفعيا تملية تأليف المتب اجلامعية ساقيفاج  العلمية.

  ا نة  تلي ا ساجيفاا الصيانات الالزمة هلا سحث السادة أتضاا اهليئة مت التوجيه اغ المليات لالهتمام بالت  يمبات العلمية سا
التعليمية تليف اجناز ستصعي  اج مبة تلمية حملية ساروتفادة ما اا ات ا لية اقتو يفة لدي ا لالوتغعاا تا الت  يمبات اقستوردة 

 ية اقتو يفة لدي ا.سالتعسيم م  ايفكات سمؤوسات القطاع العام لالوتفادة ما الت  يمبات العلم
  مت التوجيه اغ المليات لتفعيا س ديث مواق  المليات تليف ابمة ارنًتنت حبيث تن يف كا ة الفعاليات سارنشطة العلمية

 ط الملية ما انشطة تلمية سادارية سثقا ية. دسالًت ي ية مبا  ما اقطلعُت تلي ا ما التعيفل تليف كا ما يست 
 

 0201-0202لمفاضالت القبول الجامعي للعام الدراسي استعدادات جامعة البعث 
 

 مت  ديد ميفاكمب اقفاضلة بالشما التايل:

 المركز الفرع

 ثانوية علمي

 كلية الهندسة المعلوماتية
 (1كلية الطب )
 (0كلية الطب )

 1كلية الهندسة المدنية صالة 
 0كلية الهندسة المدنية صالة 

 ثانوية أدبي
 كلية الزراعة

 كلية الهندسة الكيميائية والبترولية
 كلية الهندسة المعمارية تسجيل فحص العمارة +  الثانويات المهنية + امتحان لغات

 شؤون الطالب المركزية مفاضالت خاصة
 

  الفيفع العلمي للساتة ااامسة –مت  ديد ميفكمب كلية اهلعدوة اقدنية 
  الفيفع األد  للساتة ااامسة –مت  ديد ميفكمب كلية اهلعدوة الميمياةية سالبًتسلية 

  
 

 



 

 00الصفحة  0202التقرير السنوي لجامعة البعث 

 

 

 

 

 صور من الفعاليات المقامة في جامعة البعث

 

 

  



 

 03الصفحة  0202التقرير السنوي لجامعة البعث 

 
 

 الفهرس
 
 

 1 العشأة سالتطور

 0 الغايات اروًتاتي ية –روالة اجلامعة  –رؤية اجلامعة 

 3 العلمي اجلانب
 1 سالدراوات العلياالبحث العلمي 

 1 اقيفاكمب البحوية ط جامعة البعث
 1 احصاةيات بيانية

 1 دراوات تليا( –معاهد  –أتداد الطالب )ميفحلة جامعية أسغ 

 1 التدريسية اهليئة أتضاا

 11 الفعية اهليئة أتضاا
 10 اقعيدسن

 13 المادر اإلدار 

 13 التعليم اقفتوح

 11 العملية التعليمية

 11 ساق  الطالب

 11 الطالبية األنشطة
 11 ننم اقعلومات سارتصارت

 11 اقشاري  اروتومارية
 11 التعاسن الدسيل ط اجلامعة
 11 العشاطات ط اجلامعة

 02 2224-2222اوتعدادات جامعة البعث للعام الدراوي اجلديد 
 01 2224-2222القبول اجلامعي للعام الدراوي  اوتعدادات جامعة البعث قفاضالت

 00 صور تا بعض العشاطات ط اجلامعة
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