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 يتمحور التقرير بشكل أساسي حوؿ أداء المؤسسة التعليمية من حيث القدرة المؤسسية من جهة كالفاعلية التعليمية من جهة أخرل

 جامعة البعث   من تقرير سنوم مقدـ  

  0202 -0202للعاـ الدراسي 

  عامة بيانات  -2

 جامعة البعث الجامعةاسم 
 –تأىيل كتخصص  ماجستير  -دبلـو تأىيل-إجازة   -دبلـو تقاني  الجامعةتمنحها  يالدرجات العلمية الت

 (دكتوراه  -دراسات عليا )ماجستير 
 12/2021/ 28  تاريخ اعتماد التقرير

 د. عبد الباسط الخطيب : أ.  رئيس الجامعةاسم 

 كىيكلها التنظيمي أىدافهارسالتها ك ك  الجامعةرؤية  -0 

 الجامعة:رؤية 
 التميز يف التعليم العايل والبحث العلمي وخدمة اجملتمع واؼبسانبة يف إعادة البناء واإلعمار واالرتقاء يف التصنيف ضمن اعبامعات

 الجامعة: رسالة
وفق حاجات تنمية اجملتمع دبا وبقق  اؼبعايًن األكاديبية  جامعة البعث جامعة سورية حكومية تقـو بإعداد اؼبختصٌن والباحثٌن

الوطنية والعاؼبية وبصورة تسهم بتحقيق التنمية اؼبستدامة, وتسعى اعبامعة إىل التطوير اؼبستمر للبحث العلمي واؼبناىج الدراسية 
ًن العاؼبية مع مراعاة الظروؼ احمللية, واؼبشاركة وربديثها يف ضوء االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة وإخضاعها للتقومي الدوري وفقًا للمعاي

بإغناء اؼبعرفة البشرية والثقافة الوطنية العاؼبية, وتعىن بصقل الشخصية العربية اؼبواكبة للعصر. وتعمل على ترقية اؼبعارؼ النظرية 
قيق اعبودة الشاملة والتحسٌن اؼبستمر يف نسيج والتطبيقية وفقاً للمعايًن الوطنية واألخالقية واالجتماعية والثقافية للمجتمع, وعلى رب

 اؼبنظومة التعليمية والبحثية باعبامعة.
 :جامعةلل الغايات االستراتيجية

 تطوير جامعة البعث كأحد اؼبراكز العلمية اؼبتميزة يف ؾباؿ التعليم العايل وإعداد الكوادر العلمية -1

ع اؼبؤسسات واؼبراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات اجملتمع على تطوير جامعة البعث يف ؾباؿ البحث العلمي والتعاوف م -2
 صبيع اؼبستويات
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 توفًن مناخ جامعي يساعد على التميز واإلبداع -3

  زيادة دور اعبامعة يف إعداد االعمار وخدمة اجملتمع -4

 الهيكل التنظيمي للجامعة

 أكالن: اإلدارة المركزية

 مركز ضماف اعبودة -

 البحث العلمي الدراسات العليا و مديرية -
 اؼبركزية مديرية شؤوف الطالب -

 مديرية التأىيل والتدريب -
 التنمية اإلداريةمديرية  -
 مديرية الشؤوف اؽبندسية -
 مديرية الشؤوف اؼبالية -
 والدولية والعامة مديرية العالقات الثقافية -
 مديرية اؼبعاىد التقانية -
 مديرية اإلحصاء والتخطيط -
 واؼبطبوعاتمديرية الكتب  -

 مديرية الرقابة الداخلية -

 مديرية نظم اؼبعلومات واالتصاالت -

 مديرية اؼبدينة اعبامعية -

 مديرية اؼبكتبات -

 مديرية األنشطة الطالبية -

 مديرية اجملالس اعبامعية -

  مديرية اللواـز -
 مديرية التفرغ العلمي -

  اؼبكتب الصحفي واإلعالمي -

 مكتب اجمللة -
 مكتب الرتصبة -

 القانونيةمكتب الشؤوف  -
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 ثانيان: كليات الجامعة

 الطب البشري -

 الصيدلة -

 طب األسناف -

 اؽبندسة اؼبعلوماتية -

 اؽبندسة اؼبدنية -

 اؽبندسة اؼبعمارية -

 اؽبندسة اؼبيكانيكية والكهربائية -

 اؽبندسة الكيميائية والبرتولية -

 اؽبندسة الزراعية -

 العلـو الصحية -

 العلـو -

 االقتصاد -

 اغبقوؽ -

 السياحة  -

 الرتبية -

 الرتبية اؼبوسيقية -

 اآلداب والعلـو اإلنسانية -

 الكلية التطبيقية -

                                 الرتبية الثانية بتدمر -

 العلـو الثانية بتدمر -

 اؼبعهد العايل للغات -

 ثالثان: معاىد الجامعة

 اؼبعهد التقاين للحاسوب -

 اؼبعهد التقاين اؽبندسي -

 اؼبعهد التقاين الزراعي -

  التقاين لشؤوف البادية والتصحراؼبعهد  -

 

 



4 

 رابعان: مراكز الجامعة

 مركز ضمان الجودة -

 مركز التقانات الحيوية -

 مركز الطاقات المتجددة -

 مركز الميارات والتوجيو الميني -

 المركز السوري البيالروسي لمتعاون العممي والتقني -

    ستانكين( -الروسي البحثي التعميمي )البعث  –المركز السوري  -

 المشفى الجامعي -

   األداء تقرير  -3
 المؤسسية القدرة :أكالن 

 )رئاسة الجامعة كمؤسساتها(
  كالتطوير التخطيط -أ 

وذلك يف اطار العمل على  2123 - 2119عند صياغة اػبطة االسرتاتيجية اػبمسية للجامعة  أىدافها و لرسالتها تعديل و دبراجعة اعبامعة قامت 
 تطوير اداء اعبامعة يف تنمية اجملتمع

 الغاية األكلى

 تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العلمية المتميزة في مجاؿ التعليم العالي كإعداد الكوادر العلمية
األىداؼ 
 االسرتاتيجية

 أنشطة التنفيذ  عن التنفيذ وليةؤ اؼبس اإلطار الزمين مؤشرات األداء اػبطط والربامج التنفيذية

ربسٌن البيئة  1/1
التعليمية 

والتكنولوجية والبنية 
 التحتية للجامعة

 

ربسٌن خدمات اؼبكتبات  1/1/1
وإدخاؿ التكنولوجيا اغبديثة 
وأساليب االتصاؿ االلكرتونية 
 دبصادر اؼبعرفة احمللية والعاؼبية

 زيادة االشرتاؾ باجملالت العلمية
 الوصوؿ للشبكةزيادة نقاط 

 زيادة رضاء الطالب والباحثٌن

 عمداء الكليات ونواهبم مستمرة
 مدراء اؼبعاىد
 نظم اؼبعلومات

 ورش وتدريب -
 ـبابر وأجهزة -
 قواعد بيانات -

التوسع يف اؼبباين  1/1/2
واإلنشاءات وصيانة اؼبدرجات 
واؼبعامل واؼبخابر ومدىا 
باالحتياجات من اؼبعدات 

 واؼبواد الالزمةواألجهزة 

 عدد اؼبباين اؼبنجزة
 ربقيق نسب اإلقباز
 كفاءة ورشات الصيانة

 زيادة رضاء الطالب والباحثٌن

 مستمرة
  

 عمداء الكليات ونواهبم
 مدراء اؼبعاىد
 نظم اؼبعلومات

 مديرية الشؤوف اؽبندسية
الوحدات اؽبندسية باعبامعة 

 والكليات واؼبعاىد

االستثمارية )مرفق أىم اؼبشاريع 
 يف اعبامعة(

التوسع يف اػبدمات  1/1/3
واألنشطة والرعاية الصحية 

 والرياضية للطالب

 افتتاح مراكز رعاية للطالب
النتائج التحليلية الستقصاءات 

 الطالب

نواب الكليات لشؤوف  مستمرة
 الطالب

 األنشطة الطالبية 

 فرؽ عمل -
 نظاـ اتصاؿ -
 أنشطة -
 وصحيةخدمات اجتماعية  -

تطوير وتنمية  1/2
البشرية  اؼبوارد

 بالكليات واعبامعة
 

تطوير قدرات أعضاء  1/2/1
اؽبيئة التعليمية والعاملٌن من خالؿ 

 برامج تدريبية فعالة

 نسبة اؼبشاركة يف الربامج
 نتائج تقييم األداء

 نتائج استقصاء اؽبيئة التعليمية

 مستمر
  

 ؾبالس الكليات واؼبعاىد
 األقساـ العلميةؾبالس 

مديرية اؼبوارد البشرية والتنمية 
 اإلدارية

 مركز ضماف اعبودة
 وحدات اعبودة بالكليات

 برامج تدريبية
 نظاـ تقييم للربامج
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 نظم اؼبعلومات
 مركز اؼبهارات

 
تنمية مهارات أعضاء  1/2/2

اؽبيئة التعليمية والعاملٌن يف 
استخداـ التقنيات واألساليب 

 اغبديثةالتكنولوجية 

 عدد دورات التدريب اؼبهين
 نتائج استقصاء اؽبيئة التعليمية.
 التقدـ يف استخداـ التكنولوجيا.

 تقارير تقييم األداء
 نتائج اؼبراجعة من األطراؼ اؼبعنية

 ؾبالس الكليات واؼبعاىد مستمر
 مديرية التأىيل والتدريب
 مركز ضماف اعبودة
 مركز اؼبهارات
 نظم اؼبعلومات

اؼبوارد البشرية والتنمية مديرية 
 اإلدارية

 ورش عمل
 نظاـ اتصاؿ ومتابعة

 برامج تدريبية
 نظاـ تقييم للربامج
 معامل وأجهزة

التطوير اؼبهين للهيئة  1/2/3
التعليمية والعاملٌن بالرتكيز على 
تطبيق اعبودة يف التعليم والبحث 

 العلمي واإلدارة

 عدد ورشات العمل
 نتائج استقصاء الطالب.

نتائج استقصاء أعضاء ىيئة التدريس 
. 

 التقدـ يف االستخداـ. 
 تقارير تقييم األداء.

 نتائج اؼبراجعة من األطراؼ اؼبعنية

 مستمر
  

 ؾبالس الكليات واؼبعاىد
 ؾبالس األقساـ العلمية.
 مركز ضماف اعبودة

 وحدات اعبودة بالكليات.
 نظم اؼبعلومات.

مديرية اؼبوارد البشرية والتنمية 
 داريةاإل

 ورش عمل
 نظاـ اتصاؿ 
 برامج تدريبية

 نظاـ تقييم للربامج
 ندوات وتوعية

وضع وتنفيذ نظاـ لتقييم  1/2/4
 أداء أعضاء اؽبيئة التعليمية

 التقدـ يف مستوى األداء.
 نتائج استقصاء األطراؼ اؼبعنية

 وضع النظاـ
والتنفيذ 
 مستمر

عمداء الكليات ومدراء 
 اؼبعاىد

 واؼبعاىدؾبالس الكليات 
 ؾبالس األقساـ العلمية.
 أعضاء اؽبيئة التعليمية.
 مركز ضماف اعبودة

 وحدات اعبودة بالكليات.

 فرؽ عمل وحلقات مناقشة
 توعية وتدريب 

 دراسات واستقصاءات

زيادة فاعلية  1/3
اؼبناىج والربامج 
والتأكد من أهنا 
تقابل اؼبعايًن 

االكاديبية العلمية 
واؼبقاييس اؼبهنية 
اؼبطلوبة وتوقعات 
 األطراؼ اؼبعنية

وضع نظاـ دوري ؼبراجعة  1/3/1
اؼبناىج والربامج  للتأكد من 
اتفاقها ومعايًن اعبودة واؼبعايًن 

األكاديبية والتوقعات وإعداد تقارير 
 عنها

 نتائج اؼبراجعة
 تقارير اعبودة

 نتائج استقصاء األطراؼ اؼبعنية
تقييم النظراء اؼبراجعٌن الداخليٌن 

 واػبارجيٌن

 شهر ؿبدد
 كل عاـ

  

 نواب العميد للشؤوف العلمية
 ؾبالس األقساـ العلمية
 أعضاء ىيئة التدريس 
 مركز ضماف اعبودة

 وحدات اعبودة بالكليات
 النظراء اؼبراجعٌن

 عمل فرؽ
 ورش عمل وحلقات مناقشة

 برامج تدريبية
 نظاـ اتصاؿ وتقارير متابعة

 ضبالت توعية

الربط بٌن اؼبناىج ونتائج  1/3/2
األحباث العلمية ألعضاء ىيئة 
التدريس إلضفاء واقعية على 

 اؼبناىج

نسبة استخداـ نتائج األحباث يف 
 اؼبناىج الدراسية

 شهر ؿبدد 
 كل عاـ

  

 الكليات.نواب عمداء 
 ؾبالس األقساـ العلمية
 أعضاء ىيئة التدريس

 ورش عمل وحلقات مناقشة
 برامج تدريبية
 ضبالت توعية
 ندوات ونشرات

تطوير برامج دراسية  1/3/3
 مشرتكة متعددة التخصصات

زيادة اؼبهارات اؼبعرفية والتطبيقية 
 للطالب يف زبصصات ـبتلفة
 الزيادة يف الربامج اؼبشرتكة

 نواب عمداء الكليات  مستمر 
 ؾبالس األقساـ العلمية
 أعضاء ىيئة التدريس

 ورش عمل وحلقات مناقشة
 نظاـ اتصاؿ ومتابعة
 ضبالت توعية
 ندوات

الرتكيز على التدريب  1/3/4
 العملي وتنمية ؼبهارات

زيادة يف الساعات اؼبخصصة للجزء 
 العملي

زيادة مهارات الطالب العملية 
 وإعداده لسوؽ العمل 

 نواب عمداء الكليات مستمر 
 ؾبالس األقساـ العلمية
 أعضاء ىيئة التدريس

 مركز اؼبهارات

 تدريب ـبربي وحقلي
 ندوات وورش عمل

تطوير التعليم التقاين دبا  1/3/5
 يليب احتياجات سوؽ العمل

 مبو يف عدد اؼبعاىد التقانية
زيادة الطلب على خرهبي اؼبعاىد 

 التقانية

 اعبامعة اؼبكلفنائب رئيس   مستمر
 مديرية اؼبعاىد التقانية

 مدراء اؼبعاىد

 ندوات وورش عمل
 نظاـ للمتابعة والتقييم
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إمداد الطالب  1/4
خبدمات تعليمية 

وتدريبية ذات جودة 
عالية تزيد من 

قدراهتم التنافسية يف 
 سوؽ العمل

 

القياـ بالدراسات الالزمة  1/4/1
لتحديد اؼبهارات واؼبعارؼ اؼبطلوبة 

 اػبرهبٌنيف 

ربديد واضح للمهارات واؼبعارؼ 
اؼبطلوبة على مستوى الكليات 

(ARS) 
 نتائج استقصاء سوؽ العمل واػبرهبٌن

  
  
 مستمر 

 نواب عمداء الكليات 
 مركز اؼبهارات

 فرؽ عمل
 دراسات ميدانية واستقصاءات

 حلقات مناقشة
 ورشات عمل

استقصاء اػبرهبٌن عن  1/4/2
الدراسية مدى جدوى الربامج 

 وفاعليتها

 نتائج استقصاء اػبرهبٌن
ربديد التخصصات اؼبطلوبة يف  

 سوؽ العمل

 شهر ؿبدد
 من كل عاـ

 نواب عمداء الكليات 
 مركز ضماف اعبودة

 وحدات اعبودة بالكليات
 األقساـ 

 فرؽ عمل
 دراسات ميدانية واستقصاءات

 حلقات مناقشة
 ندوات

دراسة للتنبؤ  1/4/3
زبصصات علمية باالحتياجات يف 

 مستحدثة

 شهر ؿبدد نتائج استقصاء سوؽ العمل 
 من كل عاـ

  

 نواب عمداء الكليات
 أعضاء ىيئة التدريس.
 وحدات اعبودة بالكليات

 مركز اؼبهارات

 فرؽ عمل
 نظاـ اتصاؿ

 حلقات مناقشة
 دراسات وندوات
 قواعد بيانات

تصميم وتنفيذ برامج  1/4/4
للتدريب العملي للطالب داخل 

 اعبامعة وخارجها

 زيادة يف اؼبعسكرات اإلنتاجية 
زيادة عدد الربامج التدريبية  حسب 

 سوؽ العمل

 شهر ؿبدد
 من كل عاـ

  

 نواب عمداء الكليات 
 رؤساء األقساـ
 مركز اؼبهارات

 معسكرات انتاجية
 فرؽ عمل

 نظاـ اتصاؿ مع  سوؽ العمل
 برامج تدريبية

تشجيع اإلبداع واالبتكار  1/4/5
 والتعلم الذايت لدى الطالب

زيادة القدرات اإلبداعية واالبتكارية 
 والتحليلية لدى الطالب

نتائج استقصاء سوؽ العمل, 
 واػبرهبٌن وىيئات التدريس  والطالب
االنتقاؿ يف التدريس من النمط 
 التعليمي اىل النمط التعلمي

عمداء الكليات ومدراء  مستمرة
 اؼبعاىد

 نواب عمداء الكليات 
أعضاء ىيئة التدريس 
 واؽبيئات الفنية.

 مراكز التعليم اؼبفتوح
 مديرية نظم اؼبعلومات

 ورش عمل
 برامج تدريبية

 ندوات وحلقات مناقشة ونشرات

التوسع يف استخداـ  1/4/6
التعليم االلكرتوين والوسائط 
 التعليمية والتعليم عن بعد

زيادة مهارات الطالب يف استخداـ 
 االتصاالت اغبديثةتكنولوجيا 

 زيادة برامج التعليم والتدريب عن بعد
 تطوير الكتاب االلكرتوين

زيادة معدؿ اإللتحاؽ  بالتعليم عن 
 بعد

عمداء الكليات ومدراء   مستمر
 اؼبعاىد

 نواب عمداء الكليات 
 مراكز التعليم اؼبفتوح

 أقساـ تكنولوجيا اؼبعلومات
 مديرية نظم اؼبعلومات

 ورش عمل 
 تدريبيةبرامج 

 موارد بشرية
 ندوات ونشرات

 برامج توعية ونشر ثقافة
 معامل وأجهزة
 برؾبيات

 تطور اؼبادة العلمية تطوير التعليم اؼبفتوح 1/4/7
 تطور النظاـ االمتحاين
 زيادة الربامج اؼبقدمة

 زيادة معدالت التسجيل يف الربامج

نائب رئيس اعبامعة لشؤوف   مستمر
 التعليم اؼبفتوح

 االطالع على التجارب 
 ورش عمل

 التواصل مع الطالب

مد جسور  1/5
للتعاوف مع منظمات 
األعماؿ لسوؽ 

 العمل

تنمية العالقات مع سوؽ 1/5/1
 العمل

زيادة معدالت القبوؿ لطالب اعبامعة 
 يف سوؽ العمل

عمداء الكليات ومدراء  مستمر
 اؼبعاىد

 نواب عمداء الكليات
 رؤساء األقساـ العلمية
 وحدات اعبودة بالكليات

 مركز اؼبهارات

 فرؽ عمل
 نظاـ اتصاؿ

 لقاءات وندوات
 ضبالت توعية

التحسٌن  1/6
اؼبستمر يف جودة 
العملية التعليمية 
واالنفتاح على 

زبطيط وتنفيذ مشروعات  1/6/1
باعبامعة للتحسٌن والتطوير 

 والكليات

 تزايد مبادرات التحسٌن
النمو يف استخداـ اساليب التعليم 

 اؼبتمازج
 نتائج استقصاء األطراؼ اؼبعنية

 ؾبالس الكليات واؼبعاىد مستمر
 ؾبالس األقساـ العلمية

 ىيئة التدريس  
 وحدات اعبودة بالكليات
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مصادر متنوعة 
للمعرفة يف إطار 
االعتماد األكاديبي 
 للربامج التعليمية

 

تطوير نظم فعالة ؼبتابعة  1/6/2
يف وقياس مدى مشاركة الطالب 

 عملية التعليم والتعلم

 ربسن مستوى الكتاب اعبامعي
استخداـ طرؽ التعليم التفاعلي مع 

 الطالب

 مستمر
  

 نواب العمداء
أعضاء ىيئة التدريس 
 واؽبيئات اؼبعاونة
 مركز ضماف اعبودة

 وحدات اعبودة بالكليات

 ورش عمل
 ندوات وضبالت توعية ونشر ثقافة

 برامج تدريبية
 دراسات واستقصاءات

 اعتماد نظاـ للتقييم واالستقصاء تطوير نظم تقييم الطالب 1/6/3
نتائج استقصاءات أعضاء ىيئات 

 التدريس واؽبيئات اؼبعاونة
 نتائج استقصاءات الطالب
 التقدـ يف مستوى الطالب

 شهر ؿبدد
 كل عاـ 

 ؾبالس الكليات واؼبعاىد
 نواب العمداء

 ؾبالس األقساـ العلمية
 أعضاء ىيئة التدريس
 مركز ضماف اعبودة

 فرؽ عمل
 ندوات ونشرات توعية

 برامج تدريبية
 دراسات واستقصاءات 

 برؾبيات
وضع اتفاقيات وبرامج  1/6/4

للتعاوف والتبادؿ الثقايف والعلمي 
للطالب وتنفيذىا مع اعبامعات 

 األخرى

 اتفاقيات توأمة مع اعبامعات األخرى
 اتفاقيات التعاوف العلمي والثقايف

اؼبشاركٌن يف برامج التبادؿ عدد 
 العلمي

نتائج التقييم واستقصاء األطراؼ 
 اؼبعنية

  
 مستمر 

 ؾبالس الكليات
 نواب العمداء يف الكليات 
 ؾبالس األقساـ العلمية
 أعضاء اؽبيئة التعليمية

مديرية العالقات الثقافية 
 باعبامعة

 فرؽ عمل 
 نظاـ اتصاؿ

 ندوات وورش عمل 

برامج  تطوير وتنفيذ 1/6/5
دراسية مشرتكة مع اعبامعات 

 األخرى

 عدد الربامج النوعية اؼبشرتكة
 تطور مستوى الربامج الدراسية اؼبقدمة
زيادة معدالت تقدـ الطالب للربامج 

 اؼبشرتكة
 نتائج استقصاء الطالب

  
 مستمر 

 ؾبالس الكليات
 وكالء الكليات 

 ؾبالس األقساـ العلمية
 أعضاء ىيئة التدريس

مديرية العالقات الثقافية 
 باعبامعة 

 فرؽ عمل 
 نظاـ اتصاؿ

 دراسات وندوات وورش عمل

السعي إلدخاؿ التعليم  1/6/6
 اؼبسائي

 اعداد دراسات اعبدوى
 ربديد الربامج اؼبالئمة

 ذبهيز الكليات باؼبوارد الالزمة

 ؾبالس الكليات  مستمر
 نواب العمداء يف الكليات 
 ؾبالس األقساـ العلمية
 أعضاء ىيئة التدريس

 فرؽ عمل
 استعراض التجارب السابقة
 دراسات واستقصاءات

تأىيل الكليات  1/7
لالعتماد األكاديبي 
من جانب اؽبيئات 
الوطنية واإلقليمية 

 والعاؼبية

مساعدة الكليات يف  1/7/1
تطبيق معايًن االعتماد األكاديبيي 
واختيار اؼبستوى اؼبناسب للكلية 

 ة هباواألقساـ العلمي

توفًن متطلبات االعتماد االكاديبي 
 عبميع الربامج

عدد الربامج اغباصلة على االعتماد  
 االكاديبي

نتائج التقييم واؼبراجعة من جانب 
 اؽبيئات اؼبعتمدة

  
 مستمر 

عمداء الكليات ومدراء 
 اؼبعاىد

 نواب العمداء يف الكليات
مركز ضماف اعبودة ؾبالس 

 األقساـ

 فرؽ عمل
 تدريبيةبرامج 

 ورش عمل
 نظاـ اتصاؿ ومتابعة

وضع وتنفيذ نظاـ داخلي  1/7/2
للمتابعة واؼبراجعة من جانب 
اعبامعة يتضمن ربديد اؼبعايًن 

األكاديبية وآليات القياس وأساليب 
 تصحيح االكبرافات

 وضع  للنظاـ نتائج اؼبراجعة واؼبتابعة الداخلية
ومستمر 
 للمتابعة

 ؾبلس اعبامعة
 الكليات واؼبعاىدؾبالس 

 مركز ضماف اعبودة
 ؾبالس األقساـ
 النظراء اؼبراجعٌن

 فرؽ عمل 
 ورش عمل وحلقات مناقشة

 نظاـ اتصاؿ ومتابعة
 دورات تدريبية
 دراسات ميدانية

وضع وتنفيذ نظاـ ؼبكافأة  1/7/3
وتشجيع اؼببادرات اؼبتميزة لألفراد 
 والكليات واإلدارات والوحدات

 التميز يف األداءآلية لتحفيز 
 تكرمي اؼبتميزين

 وضع  للنظاـ
ومستمر 
 للمتابعة 

 ؾبلس اعبامعة
 ؾبالس الكليات واؼبعاىد

 أمٌن اعبامعة

 فرؽ عمل لوضع اؼبعايًن
 نظاـ اتصاؿ

 مكافآت للتميز
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 الغاية الثانية
كالبحثية كمؤسسات المجتمع على جميع  تطوير جامعة البعث في مجاؿ البحث العلمي كالتعاكف مع المؤسسات كالمراكز التعليمية

 المستويات
األىداؼ 
 االستراتيجية

 مؤشرات األداء الخطط كالبرامج التنفيذية
اإلطار 
 الزمني

كلية عن ؤ المس
 التنفيذ

 أنشطة التنفيذ 

التوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع يف  2/1
البحػػػػػػػػػػػػػػوث العلميػػػػػػػػػػػػػػة 

ستشػػػارات وزيػػػادة واال
كفاءهتػػػػػػػػػػا وفاعليتهػػػػػػػػػػا 
عػػن طريػػػق ربطهػػا مػػػع 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامج التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

قتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية اال
 جتماعية الوطنيةواال

تطوير اسػرتاتيجية وخطػة  2/1/1
للبحػػػػوث ووضػػػػع آليػػػػات للتنفيػػػػذ 
علػػػى مسػػػتوى اعبامعػػػة والكليػػػات 

 واؼبراكز والوحدات

 وضع خطط للبحث العلمي -
 مبو الدراسات االستشارية -
 زيادة ميزانية األحباث -

وضع  
 للخطط
ومستمر 
 للمتابعة 

نواب العمداء يف  -
 لميةالكليات للشؤوف الع

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
مديرية البحث  -

 العلمي
أعضاء ىيئة  -

 التدريس واؽبيئة الفنية

 فرؽ عمل مشرتكة -
 ورش عمل وندوات -
دراسات  -

 واستقصاءات
نظاـ اتصاؿ ومتابعة  -

 وتقييم

ربفيػػػػػػػز أعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػات  2/1/2
التدريس واؽبيئات الفنية للتصدي 
لتحػػػػػػديات إعػػػػػػادة اإلعمػػػػػػار عػػػػػػن 
طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث متعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة 

 التخصصات

عدد البحوث العلمية اؼبتعددة  -
 التخصصات

مقدار اؼبسانبة يف التنمية  -
 اؼبستدامة للمجتمع

 مستوى اؼبشاركة واالستجابة -
أنبية اؼبوضوعات وأولويتها  -

 الحتياجات إعادة اإلعمار

نواب العمداء يف  - مستمر
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 واؽبيئة الفنيةالتدريس 

 فرؽ عمل -
دراسات  -

 واستقصاءات
 نظاـ اتصاؿ وتقييم -
ندوات وحلقات  -

 مناقشة

تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير اتفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  2/1/3
وبرتوكػػػوالت للتعػػػاوف العلمػػػي مػػػع 
اؼبؤسسػػػػػػػػات التعليميػػػػػػػػة والبحثيػػػػػػػػة 

 احمللية واإلقليمية والعاؼبية

عدد االتفاقات العلمية والثقافية  -
 اؼبوقعة

 مستمر
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 التدريس
مديرية العالقات  -

 الثقافية والدولية والعامة

 فرؽ عمل  -
 نظاـ اتصاؿ ومتابعة -
ندوات ومؤسبرات  -

 وحلقات مناقشة
دراسات  -

 واستقصاءات

التعػػػػاوف مػػػػع اؼبؤسسػػػػات  2/1/4
األخرى إلجػراء البحػوث اؼبيدانيػة 
والتطبيقيػػػة والقيػػػػاـ باالستشػػػػارات 
ؼبواجهػػػػػػة القضػػػػػػايا الػػػػػػ  تتطلبهػػػػػػا 

 مرحلة إعادة اإلعمار

عدد البحوث العلمية  -
 والدراسات واالستشارات

 مستمر
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
ىيئة أعضاء  -

 التدريس

فرؽ عمل مشرتكة مع  -
 اؼبؤسسات األخرى

 نظاـ اتصاؿ ومتابعة -
 ندوات وورش عمل -
 قواعد بيانات -
 موارد بشرية -

تطػػػػػػػػػوير نظػػػػػػػػػاـ لتمويػػػػػػػػػل  2/1/5
األحبػػاث اؼبتميػػػزة وتشػػجيع النشػػػر 

 اػبارجي

 ربسن وسبيز يف مستوى األحباث -
عدد األحباث اؼبنشورة خارجيا  -

 يف اجملالت اؼبعتمدة
صورة اعبامعة كمركز ربسن يف  -

 متميز للبحوث والدراسات

 مستمر 
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 التدريس
 ؾبلة اعبامعة  -

 فرؽ عمل -
 ندوات وورش عمل -
 برامج تدريبية  -
 ضبالت توعية  -
 دراسات وربليل -
تصميم النظاـ وربديد  -

 اؼبعايًن
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 وتقييماتصاؿ ومتابعة  -

وضػػػػػػػػػػع وتطبيػػػػػػػػػػق نظػػػػػػػػػػاـ  2/1/6
لتطػػػػػػػوير وقيػػػػػػػػاس األداء يف ؾبػػػػػػػػاؿ 

 البحوث والدراسات العليا

عدد البحوث اغباصلة على  -
 جوائز ؿبلية أو إقليمية أو عاؼبية

عدد البحوث لكل عضو ىيئة  -
 تدريس
نشر ثقافة وأخالقيات البحث  -

 العلمي

وضع   
 للنظاـ
ومستمر 
 للمتابعة 

نواب العمداء يف  -
 للشؤوف العلميةالكليات 

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 التدريس

 فرؽ وورش عمل  -
 دراسات وربليل -
 تصميم النظاـ -
 متابعة وتقييم -
 برامج تدريب وتوعية -

تطػػػػػػوير قػػػػػػدرات  2/2
أعضاء ىيئة التػدريس 
واؽبيئػػػػػػػػػػػػة اؼبعاونػػػػػػػػػػػػة يف 
ؾبػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػات 
والبحػػػػػػػػػػػوث العلميػػػػػػػػػػػة 

 والتطبيقية

تطػػػػوير ؾبػػػػاالت جديػػػػدة  2/2/1
ومبتكػػػػػػػرة للبحػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػات 
العليػػػػػػػا يف التخصصػػػػػػػات النػػػػػػػػادرة 

 واؼبتميزة

اكتساب اعبامعة ظبعة يف ؾباؿ  -
 التميز يف البحوث والدراسات

عدد البحوث ذات اجملاالت  -
 اؽبامة

 شهر ؿبدد
 كل عاـ
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 التدريس

 فرؽ وورش عمل  -
 دراسات وربليل -
 ندوات واتصاالت -
 دعم وموارد بشرية -
 تقييم ومتابعة -

توفًن الدعم اؼبايل الػذايت  2/2/2
واؼبشػػػػػػػػرتؾ مػػػػػػػػع جهػػػػػػػػات سبويليػػػػػػػػة 
أخػػػػػػػػػػػرى للمسػػػػػػػػػػػػاعدة يف إجػػػػػػػػػػػػراء 
البحػػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػاعبودة 

 والتميز اؼبطلوب

إقامة شراكات مع اعبهات  -
 اؼبستفيدة

من الزيادة يف سبويل األحباث  -
 اعبهات اؼبشاركة

الزيادة يف التجهيزات واؼبعدات  -
 واألدوات واؼبواد اػباصة باألحباث

 مستمر
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 التدريس
مديرية العالقات  -

 الدولية

 فرؽ عمل -
ورش عمل وحلقات  -

 مناقشة
 دراسات وربليل -
 ندوات واتصاالت -
 ـ متابعة وتقييمنظا -

تطػػػػوير نظػػػػاـ الدراسػػػػات  2/2/3
العليػػػػػا دبػػػػػا ىبػػػػػدـ تطػػػػػوير البحػػػػػث 
 العلمي وخدمة وتنمية اجملتمع

نواب العمداء يف  - مستمر 
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 التدريس

ورش عمل وحلقات  -
 مناقشة
 دراسات وربليل -

تطػػػػػػػػػػػوير نظػػػػػػػػػػػاـ  2/3
دبػػػػػا الدراسػػػػات العليػػػػػا 

ىبػػػػدـ تطػػػػوير البحػػػػث 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة إو  العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

عمػػػػػػػػػػػػػػػػار وتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإل
 اجملتمع

تطػػػػوير ومراجعػػػػة شػػػػروط  2/3/1
 القبوؿ بالدراسات العليا

وضع شروط القبوؿ بالدراسات  -
 العليا

 شهر ؿبدد
 كل عاـ
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 التدريس

 فرؽ عمل  -
 واتصاالتندوات  -
دراسات  -

 واستقصاءات وربليل
 تصميم ومتابعة وتقييم -

تشػػػػػػػػػػػػػػػػػجيع االلتحػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ  2/3/2
 بالدراسات العليا

 مبو معدالت االلتحاؽ -
 عدد الطالب غًن السوريٌن -

نواب العمداء يف  - مستمر 
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 التدريس

 ندوات واتصاالت  -
دراسات  -

 واستقصاءات وربليل

تطػػػػػػػػػػوير معػػػػػػػػػػايًن تقيػػػػػػػػػػيم  2/3/3
 الناتج العلمي للطالب

نواب العمداء يف  - مستمر  نتائج التقييم -
 الكليات للشؤوف العلمية

دراسات  -
 واستقصاءات وربليل
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 تصميم ومتابعة وتقييم - مركز ضماف اعبودة -

فػػػػػػػػػػػتح بػػػػػػػػػػػرامج جديػػػػػػػػػػػدة  2/3/4
 حسب اغباجة

عدد الربامج احملدثة يف  -
 العلياالدراسات 

نواب العمداء يف  - مستمر 
 الكليات للشؤوف العلمية

ؾبالس األقساـ  -
 العلمية
أعضاء ىيئة  -

 التدريس

دراسات  -
 واستقصاءات وربليل

الرتكيػػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػػى  2/4
اجملػػاالت البحثيػػة الػػ  
زبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اؼبنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الوسطى

 فرؽ عمل مشرتكة -  مستمر زيادة يف اؼبشاريع اؼبتخصصة - 

 
 الغاية الثالثة

 جامعي يساعد على التميز كاإلبداعتوفير مناخ 

 األىداؼ االستراتيجية
الخطط كالبرامج 

 التنفيذية
 مؤشرات األداء

اإلطار 
 الزمني

 أنشطة التنفيذ  كلية عن التنفيذؤ المس

تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير الفاعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  3/1
التنظيميػػػة واإلداريػػػة باعبامعػػػة 

 والكليات

 

تطػػػػػػػػػػػػػوير نظػػػػػػػػػػػػػاـ  3/1/1
للمتابعػػة والتقيػػيم لفاعليػػػة 

 استخداـ اؼبواردوكفاءة 

مؤشرات الكفاءة  -
 والفاعلية
 نتائج التقييم واؼبراجعة -

 وضع  للنظاـ
ومستمر 
 للمتابعة 
  

 ؾبلس اعبامعة -

 أمٌن للجامعة -
ؾبالس الكليات  -

 واؼبعاىد
مدير اؼبوارد البشرية  -

 والتنمية اإلدارية

 فرؽ عمل -
 اتصاؿ ومتابعة -
 دراسات وربليل -

تػػوفر االرشػػادات  3/1/2
والتعليمػػػػات الػػػػ  الكافيػػػػة 

تضػػػػػػػػػمن سػػػػػػػػػهولة تقػػػػػػػػػدمي 
 اػبدمات

 سرعة تقدمي اػبدمات -
 أسبتة العمل اإلداري -

 أمٌن اعبامعة - مستمر

نواب العمداء يف  -
 الكليات
 مدراء اإلدارة -
مديرية اؼبوارد البشرية  -

 والتنمية اإلدارية

 فرؽ عمل  -
 اتصاؿ ومتابعة -
 دراسات وربليل -
انشاء شبكة  -

 intranetاالنرتانت 

وتطػػػوير الػػػنظم  مراجعػػػة 3/2
اإلداريػػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػػاندة للعمليػػػػػػػػة 

 التعليمية

 

تطػػػػػػػػػػػوير تنظػػػػػػػػػػػيم  3/2/1
اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاندة 
لتحقيػػػػػػق اعبػػػػػػودة واؼبرونػػػػػػة 
والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعة ومقابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
احتياجػػػػػػػػػػػػػات األطػػػػػػػػػػػػػراؼ 

 اؼبعنية

الدقة يف ربديد العمليات  -
 اؽبامة واغبيوية لألطراؼ اؼبعنية

ربديد واضح لإلجراءات  -
 اؼبستخدمة يف تأديتها

أدوات اعبودة استخداـ  -
الشاملة لتحقيق التطوير 
 والتحسٌن اؼبطلوب

مدى فاعلية ربقيق  -
 اؽبدؼ اؼبطلوب

مستوى رضاء األطراؼ  -
 اؼبعنية
التأىيل اؼبستمر للكادر  -

  
مستمر   

 أمٌن اعبامعة -

نواب العمداء يف  -
 الكليات
 للشؤوف االدارية  -
مديرو اإلدارات  -

واألقساـ اؼبختلفة باعبامعة 
 والكليات

مستشاروف من أعضاء  -
 ىيئة التدريس باعبامعة

مدير اؼبوارد البشرية  -
 والتنمية اإلدارية

فرؽ عمل وحلقات  -
 مناقشة
دراسات  -

 واستقصاءات
 برامج تدريبية -
ندوات وضبالت  -
 توعية
 موارد بشرية -
 أجهزة ومعدات -
 نظاـ متابعة وتقييم -
 قواعد بيانات -
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 الفين

مراجعػػػة وتطػػػوير الػػػنظم  3/3
اإلداريػػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػػاندة للعمليػػػػػػػػة 

 التعليمية

 

مػػػػػػػػػػػػػد األقسػػػػػػػػػػػػػاـ  3/3/1
العلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واإلدارات 
اؼبختلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة باعبامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات واؼبراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
والوحػػػػػػػدات باحتياجاهتػػػػػػػا 
مػػػػػػػػػن التقنيػػػػػػػػػات اغبديثػػػػػػػػػة 
تػػػػػدرهبياً طبقػػػػػاً ألولويػػػػػات 

 تضعها اعبامعة

مستوى التقدـ وربقيق  -
 الفاعلية والكفاءة يف العمل

مدى التقدـ يف فاعلية  -
نظاـ االتصاالت واؼبعلومات 

 باعبامعة.
التوسع يف تطوير ودعم  -

 اؼبكتبة االلكرتونية

 مستمر
  
  
  

ؾبالس الكليات  -
 واؼبعاىد

 مديرية نظم اؼبعلومات -
مديرو اإلدارات  -

واألقساـ اؼبختلفة باعبامعة 
 والكليات

مستشاروف من أعضاء  -
 ىيئة التدريس باعبامعة

 فرؽ عمل -
سات درا -

 واستقصاءات
 معامل وأجهزة -
 برامج تدريبية -
 موارد بشرية -
 برؾبيات -
نظاـ اتصاؿ ومتابعة  -

 وتقييم

تػػػػػػػػػػػػأمٌن بيئػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػل  3/4
 مشجعة وؿبفزة 

 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمٌن  3/4/1
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلزمات التميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 واالبداع

انشاء وتطوير اغباضنات  -
 التكنولوجية واؼبعلوماتية 

تطوير اؼبكتبات وتأمٌن  -
والدراسات الوصوؿ اىل اؼبراجع 

 العلمية
توفر قاعات وـبابر   -

 ومكاتب مالئمة للعمل

 أمٌن اعبامعة - مستمر

نواب العمداء للشؤوف  -
 اإلدارية
مديرو اإلدارات  -

 اؼبختلفة باعبامعة والكليات
مستشاروف من أعضاء  -

 ىيئة التدريس باعبامعة
مدير اؼبوارد البشرية  -

 والتنمية اإلداري
 مركز اؼبهارات -

تقييم وتفعيل  -
ضنة التكنولوجية يف اغبا

 حسياء

رعايػػػػػة اؼبوىػػػػػوبٌن  3/4/2
 واؼبتميزين

زيادة األعماؿ اإلبداعية  -
 يف اعبامعة

زيادة يف براءات االخرتاع  -
 للجامعة
ربسن نتائج اؼبشاركة يف  -

 اؼبسابقات العاؼبي

نائب رئيس اعبامعة  - مستمر
 للشؤوف العلمية

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤوف العلمية

األوائل تكرمي  -
 واؼبتميزين

وضع برامج إثرائية  -
 خاصة للموىوبٌن

تطػػػػػػوير األنظمػػػػػػة  3/4/3
والقػػػوانٌن دبػػػا ينسػػػجم مػػػع 

 التطور اؼبنشود

اقرتاح التعديل على  -
األنظمة )اإلدارية واؼبالية 

 والقانونية(
 زيادة يف التجاوب -

 اجملالس اعباميعة  - مستمر 
 اللجاف اؼبشكلة -

اجتماعات دورية مع  -
 العاملٌن

نشطة أتطوير  3/5
اجتماعية ترفيهية للعاملٌن 

 والطالب

ربسػػػػػػػػػػػٌن البيئػػػػػػػػػػػة  1/5/3
االجتماعيػػة والتواصػػل مػػع 

 اػبرهبٌن

 إنشاء نوادي اجتماعية -
 إنشاء صاالت رياضية -
ربسٌن وضع اؼبالعب  -

 واؼبساحات خضراء 

نائب رئيس اعبامعة  - مستمر
 للشؤوف اإلدارية والطالب

نواب العمداء يف  -
 والطالب الكليات اإلدارية

مديرية األنشطة  -
 الطالبية
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 الغاية الرابعة
 زيادة دكر الجامعة في التنمية المستدامة كخدمة المجتمع

 األىداؼ االستراتيجية
الخطط كالبرامج 

 التنفيذية
 مؤشرات األداء

اإلطار 
 الزمني

كلية عن ؤ المس
 التنفيذ

 أنشطة التنفيذ 

تفعيػػػػػػػػػػػػل دور اؼبراكػػػػػػػػػػػػز  4/1
والوحػػػػػػػػػػػػدات ذات الطػػػػػػػػػػػػابع 
 اػباص باعبامعة والكليات

 

تشػػػػجيع التعػػػػاوف بػػػػٌن  4/1/1
مراكػػػز ووحػػػدات اعبامعػػػة ذات 
الطػػػػػػػػابع اػبػػػػػػػػاص )كوحػػػػػػػػدات 
 الطوارئ وإدارة األزمات...(

عدد مشروعات التعاوف  -
والتبادؿ العلمي والثقايف بٌن 

 اؼبراكز واجملتمع

نواب العمداء يف  - مستمر
 الكليات
مديرو اؼبراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اػباص

 فرؽ عمل -
ندوات وحلقات  -

 مناقشة
 اتصاؿ ومتابعة -
 ضبالت توعية -

وضػػػػػػع آليػػػػػػة للتنسػػػػػػيق  4/1/2
إلقامػة مشػروعات مشػرتكة بػػٌن 
اؼبراكػػػػػػػز والوحػػػػػػػدات للتصػػػػػػػدي 
ؼبشػػػػػػػػػػكالت إعػػػػػػػػػػادة اإلعمػػػػػػػػػػار 

 والبيئة بصورة تكاملية

فاعلية وكفاءة نتائج  -
 اؼبشروعات

العمداء يف نواب  - مستمر
 الكليات
مديرو اؼبراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اػباص

 فرؽ عمل -
دراسات واستقصاءات  -

 وربليل
 ندوات وبرامج توعية -
 اتصاؿ ومتابعة وتقييم -

مػػػػػػد جسػػػػػػور للتعػػػػػػاوف  4/1/3
بػػػػٌن مراكػػػػز ووحػػػػدات اعبامعػػػػة 
 واؼبؤسسات واؽبيئات العلمية

مدى التقدـ يف  -
 االتفاقات التعاونية

اؼبنفذة عدد اؼبشروعات  -
مع اؼبؤسسات احمللية واإلقليمية 

 والعاؼبية

نواب العمداء يف  - مستمر
 الكليات
مديرو اؼبراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اػباص
مديرية العالقات  -

 الثقافية والدولية والعامة

 فرؽ عمل -
 اتصاالت  -
دراسات واستقصاءات  -

 وربليل
 ندوات وورش عمل -
 متابعة وتقييم -

 وضػػػػػػػػع نظػػػػػػػػاـ ؼبتابعػػػػػػػػة 4/1/4
األداء بػاؼبراكز والوحػػدات ذات 

 الطابع اػباص

نتائج اؼبراجعة والتقييم  -
 من جانب اعبامعة والكليات

 وضع  للنظاـ
ومستمر 
 للمتابعة 
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات
مديرو اؼبراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اػباص
مديرية اؼبوارد  -

 البشرية والتنمية اإلدارية

 فرؽ عمل -
ندوات وحلقات  -

 مناقشة
 ربديد معايًن لألداء -
 اتصاؿ ومتابعة وتقييم -

وضػػػػػػػػع آليػػػػػػػػة لتحفيػػػػػػػػز  4/1/5
ومكافػػأة التميػػػز ؼبػػػديري اؼبراكػػػز 
والوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات ذات الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع 

 اػباص

التحسٌن يف أداء اؼبراكز  -
 والوحدات

 شهر ؿبدد من
 كل عاـ
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات
مديرو اؼبراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اػباص
أعضاء ىيئات  -

 التدريس

 فرؽ عمل  -
 دراسات واستقصاءات -
برامج تدريبية وورش  -
 عمل
 متابعة وتقييم -
 مكافآت -

تطػػػػػػػػػػػػػػػوير اػبػػػػػػػػػػػػػػػدمات  4/2
البيئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واالقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 
واالجتماعيػػػػة ػبدمػػػػة اعػػػػادة 

 عماراإل

توجيػػػػػو الػػػػػدعم الػػػػػالـز  4/2/1
 ػبدمة أسر الشهداء واعبرحى

  

تقدمي التسهيالت اؼبالئمة  -
 ألسر الشهداء

الطبية تأمٌن اػبدمات  -
 للجرحى

نواب رئيس  -  مستمر
 اعبامعة
 أمٌن اعبامعة -
عمداء الكليات  -

 الطبية
مدراء اإلدارات  -

 أنشطة لتكرمي الشهداء -
تأمٌن مستلزمات  -

 اؼبشفى اعبامعي
دعم مركز األطراؼ  -

 الصناعية
إحداث مركز للمعاعبة  -
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 الفيزيائية يف الكليات

القيػػػػػػػػػػػػػػػاـ بدراسػػػػػػػػػػػػػػػػات  4/2/2
 لعالج ربديات إعػادة اإلعمػار
وربقيػػػػػػػػػػػػػق التطػػػػػػػػػػػػػوير والتنميػػػػػػػػػػػػػة 

 اؼبستدامة

تكوين وحدات حبثية  -
 متعددة االختصاصات 

توفًن بيانات ومعلومات   -
عن االحتياجات الفعلية 

 إلعادة اإلعمار
زيادة التواصل واتفاقيات   -

التعاوف مع الشركات العامة 
 واؼبؤسسات اؼبعنية

 شهر ؿبدد من
 كل عاـ
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات
اؼبراكز مديرو  -

والوحدات ذات الطابع 
 اػباص

 فرؽ عمل -
ندوات وورش عمل  -

 دراسات واستقصاءات 
 اتصاؿ ومتابعة -
 قاعدة بيانات -

تسػػػػػػػػػػػػػػػويق خػػػػػػػػػػػػػػػدمات  4/3
اؼبراكػػػػػػػػػػػػػز والوحػػػػػػػػػػػػػدات ذات 
الطػػػػػػػػػػػػابع اػبػػػػػػػػػػػػاص لتػػػػػػػػػػػػػوفًن 
مصػػػػػػػادر للػػػػػػػدعم والتمويػػػػػػػل 
 الذايت للجامعة والكليات

 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػرويج خػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات  4/3/1
اعبامعػػػػػػػة يف ؾبػػػػػػػاؿ الدراسػػػػػػػات 

اإلعمػػار واالستشػػارات  وإعػػادة
 والتدريب

  

عدد الدراسات اعبديدة  -
 كل عاـ
 عدد االستشارات. -
 عدد الربامج التدريبية -
 ازدياد مصادر التمويل -

 شهر ؿبدد من
 كل عاـ
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات
مديرو اؼبراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اػباص

 فرؽ عمل -
 دراسات واستقصاءات -
أساليب ربفيز وتسعًن  -

 وترويج
تعاقدات وجوانب  -

 مالية وقانونية

نشػػػػػر الػػػػػوعي بقضػػػػػايا  4/4
 اجملتمع والبيئة.

 

إقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤسبرات  4/4/1
والنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوات وورش العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
وإصػػػػدار الػػػػدوريات والنشػػػػػرات 

 للمراكز والوحدات

زيادة مسانبة اعبامعة يف  -
 الفعاليات البيئية

تطبيق توصيات ونتائج  -
 اؼبؤسبرات
زيادة الوعي جبهود  -

 اعبامعة

نواب العمداء يف  - مستمر
 الكليات
مديرو اؼبراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اػباص

 فرؽ عمل -
 دراسات واستقصاءات -
 مؤسبرات وندوات -

  

 

   القيادة -ب 

التدريب )بعد  أسس االختيار األسباب التغيير الكمية
 االستالم(

مبررات عدم 
 التدريب

 االقتصاد
 

 تغيًن عميد الكلية
 

التعليم تغيًن بقرار من وزارة 
 العايل

  توفر اػبربات 

تغيًن بقرار من رئاسة  تغيًن رئيس الدائرة
 اعبامعة

  توفر اػبربات 

 الثانية الرتبية
 تغيًنات دورية نائب العميد للشؤوف العلمية

النزاىة واػبربة والكفاءة 
 العلمية

---- 
اػبربة السابقة 
 الكافية

النزاىة واػبربة والكفاءة  دوريةتغيًنات  نائب العميد للشؤوف اإلدارية
 اإلدارية

اػبربة السابقة  ----
 الكافية

 اؽبندسة
 اؼبعلوماتية

    تغيًنات دورية عميد -د.ناصر أبو صاحل
    تغيًنات دورية النائب العلمي -د.علي اغبامت
    تغيًنات دورية النائب االداري -د.أظباء شعار

    تغيًنات دورية رئيس قسم الربؾبيات -السلـو  د.كماؿ
    تغيًنات دورية رئيس قسم الشبكات-د.أكـر اؼبرعي 
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اؽبندسة البرتولية 
 تغيًنات دورية نائب العميد للشؤوف العلمية والكيميائية

النزاىة واػبربة والكفاءة 
 ---- العلمية

اػبربة السابقة 
 الكافية

 تغيًنات دورية الكليةعميد  العلـو الثانية
النزاىة واػبربة والكفاءة 

 اإلدارية
  اػبربة متوفرة

 تغيًنات دورية النائب اإلداري العلـو الثانية
النزاىة واػبربة والكفاءة 

 اإلدارية
اتباع دورة دبركز 
 ضماف اعبودة

 

 

   )إدارة الموارد البشرية كالتطوير اإلدارم( اإلدارم الجهاز  -ج
 مديريات الجامعةمراكز ك اإلدارية في  التشكيالت

 العمل الفئة االسم
 مدير مركز ضماف اعبودة ىيئة تدريسية د وليد صهيوين
 مدير الشؤوف اؽبندسية ىيئة تدريسية د ايبن دااليت

 مدير التفرغ العلمي ىيئة تدريسية د ماىر االبراىيم
 مدير الدراسات العليا ىيئة تدريسية د زياد اػبويل

 مدير مركز الطاقات اؼبتحددة ىيئة تدريسية سامر ربيعد 
 مدير مركز البيالروسي ىيئة تدريسية د عصاـ ملحم
 مدير مركز السوري الروسي ىيئة تدريسية د مسلم العبد اهلل
 مدير التاىيل والتدريب ىيئة تدريسية د عدناف غاتا
 مدير االحصاء فئة أوىل اضبد طالب
 مدير التنمية االدارية فئة اوىل د باسم ونوس
 مدير االنشطة الطالبية  فئة اوىل د فادي مرشد
 مدير اغبرس اعبامعي فئة اوىل ابراىيم رقية
 مدير اؼبدينة اعبامعية فئة اوىل اسامة ابراىيم
 مدير الشؤوف اؼبالية فئة اوىل عمار ابراىيم
 مدير شؤوف الطالب فئة اوىل قباح أسعد

 مدير اللواـز اوىلفئة  عبد اهلل مقصود
 مدير نظم اؼبعلومات فئة اوىل ) مهندس ( طارؽ عيسى
 مديرة العالقات الثقافية والدولية فئة اوىل روندة دره
 رئيس اؼبراب فئة اوىل ) مهندس ( ناصر الناصر
 رئيسة الديواف فئة اوىل تغريد النقري
 رئيس مكتب ؾبلس اعبامعة فئة اوىل لينا العطار

 

 

 

  ( للتدقيق) التغييرات اإلدارية في عمداء الكليات كمدراء المعاىد
 العمل الكلية االسم

  د.فهد عبد الغين شريبايت

 الطب البشري

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.ؿبمد فراس رمضاف



15 

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.ميشيل ظبعاف

 د.ؿبمد قصي اؼبنجد
 

 األسنافطب 

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.حسن العلي

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.حاـز دنباف

 د.ىيفاء سليماف العلي
 

 الصيدلة

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.ىاين سليم

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.أمٌن سويد

 يوسف د.علي
 

 العلـو الصحية

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.ىيثم سعد الدين

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.أضبد عدناف النداؼ

 عبارة د.فبدوح
 

 اؽبندسة اؼبدنية

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.مرواف خوري

 العميد للشؤوف العلميةنائب  د.فبدوح عبارة

 د.نضاؿ سطوؼ

 اؽبندسة اؼبعمارية

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.مؤنس جراوبي

 نائب العميد للشؤوف العلمية د ىويدا خزاـ

 د.شفيق جرجس باصيل

 اؽبندسة اؼبيكانيكية والكهربائية

 العميد

 الطالب والشؤوف اإلدارية نائب العميد لشؤوف د.ؿبمود خضر األسعد

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.عبًن موسى اؼبيكائيل

 د.صباح السباعي
 اؽبندسة الكيميائية والبرتولية

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.حسٌن اعبوىري
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 نائب العميد للشؤوف العلمية د.نسرين بيطار

 د.ؿبمد مصري
 

 الزراعة

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.بشار عارؼ حياض

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.نواؼ اؼبنصور

 د.ناصر علي أبو صاحل
 

 اؽبندسة اؼبعلوماتية

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.أظباء شعار

 العلميةنائب العميد للشؤوف  د.علي اغبامت

 د.رشدي سليم مدور
 

 العلـو

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.ضبزة الرحية

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.ىيثم فرح

 د.طالؿ خليل
 

 اآلداب والعلـو اإلنسانية

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.نغم عاصي عثماف

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.علي صقر

 د.فايز يزبك
 

 الرتبية

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.سوسن الشيخ ؿبمود

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.وفاء خليفة

  د.ؿبمد خالد اعباسم

 االقتصاد

 العميد

 والشؤوف اإلداريةنائب العميد لشؤوف الطالب  د.خالد حاج حسن الشهًن حببوح

  د.جاكلٌن طقطق

 الرتبية اؼبوسيقية

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.زكريا زكريا

 العميد  د.حسن مشرقي
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 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية السياحة د.أضبد ؿبمد ضبود

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.مراد ؿبمد إظباعيل

 د.ؿبمد صاحل الدايل
 

 اغبقوؽ

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.مهدي رحاؿ

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.طارؽ النحاس

 د.نزار عبشي
 اؼبعهد العايل للغات

 العميد

 نائب العميد للشؤوف العلمية د.صبحي قصاب

  د.نبيل صاحل دحدوح

 التطبيقية

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية والعلمية د.عبادكاسوحة

 د.ثناء شريتح
 العلـو الثانية يف تدمر

 العميد

 نائب العميد لشؤوف الطالب والشؤوف اإلدارية د.ؿبمد أنس ألفٌن

 د.سامي اغبسٌن
 الرتبية الثانية يف تدمر

 العميد

 الطالب والشؤوف اإلداريةنائب العميد لشؤوف  د.أضبد حسن خليفة

 مدير اؼبعهد التقاين اؽبندسي ـ.غادة يوسف ؿبمد

 مدير اؼبعهد التقاين للحاسوب ـ.وسيم رمضاف

 مدير اؼبعهد التقاين الزراعي د.جهاد ؿبمد آغا

 مدير اؼبعهد التقاين لشؤوف البادية والتصحر د.فرياؿ ؿبمد احملمد

 

 )للتدقيق( األقساـ في كليات الجامعةالتغييرات اإلدارية في رؤساء 
 العمل ) رؤساء أقساـ ( الكلية االسم 

 د.نادر مرشد ضبداف

 كلية الطب

 اعبراحة
 العينية د.عبد اؼبعٌن مشس الدين ظاظو

 النسائية د.يوسف اغبسٌن
 الداخلية د.غانيا جديد

 األشعة د.ؿبمد علي غصة/تكليفاً 
 التشريح د.منذر خرفاف دغيم
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 األطفاؿ د.ؿبمد ظبيح خلوؼ
 الفيزيولوجية د.شريف شاىٌن
 التشريح اؼبرضي د.جوزيف سعد

 التخدير واإلنعاش د.إبراىيم مطانيوس قبار/تكليفاً 
 د.مهند عبد الرزاؽ أيوب/تكليفاً 

 كلية طب االسناف
 التعويضات الثابتة

 مداواة األسناف د.جادو عفوؼ
 تقومي األسناف والفكٌن قصي عبد اجمليد اؼبنجد د.ؿبمد

 د.سالؼ أضبد وسوؼ

 كلية الصيدلة

 الكيمياء اغبيوية
 الكيمياء الصيدلية واؼبراقبة الدوائية د.عماد اغبداد

 األدوية والسمـو د.عال شهيد مصطفى
 الصيدالنيات د.ديبا ابراىيم
 د.ابراىيم صافيتا

 كلية العلـو الصحية
 التغذية

 اؼبعاعبة د.اضبد النداؼ
 اؼبخابر د.ىيثم سعد الدين
 د.معتز عبارة

 كلية اؽبندسة اؼبعمارية

 التصميم اؼبعماري
 نظريات وتاريخ العمارة د.ميسوف شيخاين
 التخطيط والبيئة د عهد موسى
 علـو البناء والتصميم د.ىال مندو

 د.منيب سليماف العالؼ

 كلية اؽبندسة اؼبدنية

 اؽبندسة اإلنشائية
 الطبوغرافيا د.اضبد العمر
 اؽبندسة البيئية د.درغاـ السلـو
 العلـو األساسية د.غساف بركات

 ىندسة وإدارة اؼبوارد اؼبائية د.شعباف علي حديد
 اؽبندسة اعبيوتكنيكية د.ؿبمد أضبد تقال
 اؼبواصالت د.غازي خلف
 االدارة اؽبندسية واالنشاء ضبزة علي
 د.ىيثم وردة

 كلية اؽبندسة اؼبيكانيكية والكهربائية

 ىندسة اؼبعادف
 ىندسة الطاقة الكهربائية د.ؿبمد منذر دايل
 التحكم اآليل واغبواسيب د.عمار علي زقزوؽ

 العلـو األساسية د.طارؽ مطانيس السبعة
 اؽبندسة االلكرتونية  د.عبد اهلل غندور

 اؼبيكانيكيةىندسة القوى  د.مضر سعود
 اؼبيكاترونيك د.عيد مصطفى العبود

 ىندسة التصميم واإلنتاج د.اؼبهند مكي
 د.سهيل عيد

 كلية اؽبندسة الكيميائية والبرتولية

 العلـو األساسية
 ىندسة الغزؿ والنسيج د.زياد سفور

 اؽبندسة الغذائية د.شريف صادؽ
 اؽبندسة الكيميائية د فداء ريشة
 اؽبندسة البرتولية ؿبمود رجوب د.يوسف
 د.عمر زمار

 كلية الزراعة

 علـو األغذية
 الرتبية واستصالح األراضي د.ؿبمود أنيس عودة
 اإلنتاج اغبيواين  د حساف عباس
 اغبراج والبيئة د حسن شهاب
 احملاصيل اغبقلية د فيصل بكور
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 اؽبندسة الريفية د عبد اؽبادي كاخيا
 االقتصاد الزراعي د صباؿ العلي
 وقاية النبات د حسن خليل
 العلـو األساسية د مىن الطالب
 البساتٌن د غساف تلي
 د جورج غندور

 كلية العلـو

 علم اغبياة
 الرياضيات د.اضبد اعباعور
 الفيزياء د.فيصل مدىن
 الكيمياء د.ؿبمود عامر
 اعبيولوجيا د.طو قدور

 اإلحصاء الرياضي د يارا ؿبمد الصاـر
  د.اكـر اؼبرعي

 كلية اؽبندسة اؼبعلوماتية
 النظم والشبكات اغباسبوية

 ىندسة الربؾبيات  د.كماؿ السلـو
 د.عصاـ درار الكوسى

 كلية االداب

 اللغة العربية
 اللغة اإلنكليزية د.أضبد عبد الرحيم اغبسن
 اللغة الفرنسية د.مي سليماف صقور
 اللغة الفارسية د.نورس أمًن أضبد

 التاريخ د.عبد السالـ ؿبمد زيداف
 الفلسفة د.سونيا عزت عطيو
 د ؿبمد موسى

 كلية الرتبية

 تربية الطفل
 اإلرشاد النفسي د.زياد اػبويل

 علم النفس د.أضبد راسم حاج موسى
 اؼبناىج د ربا التامر

 إدارة األعماؿ كلية االقتصاد د.شهناز اػبطيب
 رحاؿد  مهدي 

 كلية اغبقوؽ
 القانوف العاـ

 القانوف الدويل د.ىيثم موسى حسن/تكليفاً 
 د.منذر الناصر

 كلية السياحة
 اإلدارة الفندقية

 السياحة د.مراد اظباعيل
 د.فرياؿ عاقل

 اؼبعهد العايل للغات
 اللغة العربية

 اللغة الفرنسية د.ديبة العبد اهلل
 اإلنكليزيةاللغة  د موريس العمر

  



21 

 المؤسسية القدرة أكالن: -تابع
 )كليات الجامعة(

  
 كلية الطب البشرملالقدرة المؤسسية 

  كالتطوير التخطيط

 االسرتاتيجي الكليةىدؼ 
ىدؼ الكلية 
 التنفيذي

مؤشرات ربقيق 
 اؽبدؼ*

 اؼبعوقات نسبة اإلقباز

كأحد اؼبراكز العلمية اؼبتميزة يف ؾباؿ التعليم العايل وإعداد الكوادر   الكليةتطوير 
 العلمية.

إعداد الطبيب العاـ 
 اؼبتميز

نسبة الدخوؿ إىل 
 الدراسات العليا 

العدد الكبًن  %31حوايل 
 للطالب

يف ؾباؿ البحث العلمي والتعاوف مع اؼبؤسسات واؼبراكز التعليمية  الكليةتطوير 
 سات اجملتمع على صبيع اؼبستويات.والبحثية ومؤس

العمل على إجراء  إجراء دراسات ميدانية 
دراسات ميدانية 
خاصة بالكورونا 

بالتعاوف مع اعبهات 
 الصحية 

  %51حوايل 

تأمٌن اؼبصادر اؼبتنوعة  توفًن مناخ جامعي يساعد على التميز واإلبداع.
 للدراسة 

احملاضرات االلكرتونية 
 + اؼبكتبة االلكرتونية 

تأمٌن البنية  81%
اؼبعلوماتية 
اؼبتطورة من 
حيث اغبجم 
 والسرعة 

إنشاء العيادات  يف اعادة االعمار وخدمة اجملتمع. الكليةزيادة دور 
 اػبارجية 

  %91 قرب االفتتاح 

 التنظيمي  الهيكل

 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت تعديلهاالوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم 
قسم التخدير  تعديل اسم قسم التخدير واالنعاش

 واالنعاش وتدبًن األمل
ليشمل كافة جوانب 

 االختصاص اؼبذكور
  

 

   القيادة

 مبررات عدـ التدريب التدريب )بعد االستالـ( أسس االختيار األسباب التغيير
     اليوجد

 
 كاألخالقيات  المصداقية

 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة
   اليوجد 

   )إدارة الموارد البشرية كالتطوير اإلدارم( اإلدارم الجهاز
 .بها للعاملين الوظيفي الرضا مستول لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
    اليوجد
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 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف لوظائف اإلدارية كالفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 7 7 1 1 1 1 1 7 1 االمتحانات

 9 9 1 1 1 1 1 9 1 شؤوف الطالب العاـ

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شؤوف الطالب اؼبوازي

 5 3 1 1 1 1 2 3 1 الديواف

 3 1 3 1 1 1 1 1 2 الدواـمراقبة 
 2 1 1 1 1 1 1 1 1 الذاتية

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اؼبعلوماتية 
 3 3 1 1 1 1 1 3 1 اؼبكتبة 

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 مكتب اؼبتابعة 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ديواف األقساـ
  4 1 4 1 1 1 1 1 3 اؼبكتب الفين

 الخدمة/منقوليناإلداريين أك العاملين الجدد/ أنهو 
 21 18 2 1 1 1 1 18 1 العيادات

 58 43 11 1 1 1 5 42 11 اجملموع

 اإلداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل

 القسم
 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 7 7 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 االمتحانات

شؤوف الطالب 
 9 9 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 العاـ

شؤوف الطالب 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اؼبوازي

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الذاتية 
 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الديواف

 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مراقبة الدواـ
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شعبة اؼبعلوماتية

 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 مكتبة
 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اؼبكتب الفين
 32 23 9 3 2 13 3 6 3 1 1 1 1 اجملموع

 
 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

    اليوجد
 

 

 التاريخ  المكاف  اسم الدكرة عدد كأسماء المشاركين  ـ

 2121 جامعة البعث دورة مدقق داخلي  د. لبانة شدود  1

 2121 جامعة البعث ISO 9000 د. لبانة شدود 2
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 كالمادية  المالية الموارد 

 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك مكاتب أك 

 غيرىا(
 التكاليف الهدؼ

   اليوجد 
 

المكاف /قاعة مخبر،  القسم
... 

 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة

   ربسٌن اإلنارة يف اؼبدرجات واؼبخابر اؼبدرجات  

   الصيانة الدورية للمكيفات

   ذبهيز أجهزة العرض واإلسقاط  

   صيانة مراجل التدفئة

   صيانة مولدات الكهرباء  

 
 الهدؼ اآللية تطوير المكتبة

 الكتب والدوريات
  مل يتم ربديث الكتب بسبب التكلفة العالية للكتب

  استعارة يف اؼبكاف للكتب واؼبراجع

 التجهيزات
  مت إنشاء اؼبكترب االلكرتونية ال  تضم عدة آالؼ 

  

يف قراءة وتنزيل  االستعارة اؼبكانية للكتب + استعماؿ الشبكة الداخلية أو الوا فاي آلية العمل
 الكتب

 

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
   األسباب الفنية من اإلدارة اؼبركزية  ربويل اؼبولدات للعمل االوتوماتيكي
   األسباب اؼبالية  ربميل الكلية على مولدة واحدة 

   بسبب مركزية العمل يف اعبامعة وتأخر توفر االعتمادات اؼبالية  بطء اإلصالحات 
   البيئة كتنمية المجتمعية المشاركة

االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد  الجهات المستفيدة
 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة

 درجة رضا الجهات الخارجية عن
 الفعالية )ترفق الوثائق(

   اليوجد
 الجودة كإدارة المؤسسي التقويم
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 كلية طب األسنافلالقدرة المؤسسية 
  االستراتيجي التخطيط

 ىدؼ الكلية التنفيذم ىدؼ الكلية االستراتيجي
مؤشرات تحقيق 

 الهدؼ*
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف يف إطار نظاـ   الكليةتطوير دور   .1
 اعبودة الشاملة وبرؤى ذات توجو مستقبلي

اعداد أطباء أسناف ذو  
كفاءة عالية يف النواحي 

 العلمية و السريرية

5111 – 6111 
حالة عالجية للمرضى 

اؼبراجعٌن للعاـ 
2119-2121 

قلة عدد الكراسي و  % 111
العيادات اؼبخصصة 

 للطالب

تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق مع   .2
 فلسفة ومبادئ اعبودة والتميز يف األداء

إعداد خطة دراسية 
جديدة تتالئم مع 
 ( 2)تطورات العصر 

 ال يوجد % 81 

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي اجتماعي   .3
وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واؼببادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 

 السليمة.

ؿباولة تأمٌن القاعات 
 الدرسية من كلية الطب

 51 %  
ال توجد عيادات و 
 مدرجات كافية

قباح أغلب اػبرهبٌن يف  رؼ واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعيةتأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعا  .4
 االمتحاف الوطين اؼبوحد

 ال توجد %99.5 طالب ناجح 111

 والبيئة اجملتمع وخدمة اؼبستدامة التنمية يف اؼبسانبة يف الكلية كفاءة رفع  .5
 اعبامعػة خدمات وتسويق اػباص الطابع ذات والوحدات اؼبديريات وتفعيل
 .(واالستشارية التطبيقية) واػبدميػة والبحثيػة التعليمية

ؿباولة توفًن عيادات كافية 
و اؼبواد الالزمة للعالج 

(3)  

5111 – 6111 
حالة عالجية للمرضى 

اؼبراجعٌن للعاـ 
2119-2121 

قلة عدد الكراسي و  % 111
العيادات اؼبخصصة 

 للطالب

التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم اؼبعلومات من خالؿ تطبيق   .6
 نظم إدارة اعبودة الشاملة.

نشر كل إعالنات الكلية 
و النتائج االمتحانية على 

 موقع الكلية

صعوبة بسبب نق  نقاط  % 111 
 النفاذ

 التنظيمي  الهيكل

 اؽبيكلية يف تعديالت أية أجرت قد كانت إف أو التنظيمي يف ىيكلها وحدات أو أقساـ إدارات أو أية ألغت أو استحدثت قد كانت اعبزء إف ىذا يف الكلية تذكر

 .وتوثيقها اعتمادىا مت ذلك؟ وىل أسباب وما واالختصاصات
 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها

   ضم كافة أعضاء اؽبيئة التدريسية ضمن أقساـ  جديد الفم و الفكٌنقسم جراحة 
 

   القيادة

 :يلي ما الكلية توضح اعبزء ىذا يف

 .اختيارىم وطريقة فيها اؼبشاركٌن وعدد األكاديبية للقيادات تنفيذىا مت ال  التدريبية الربامج -

 مبررات عدـ التدريب التدريب )بعد االستالـ( أسس االختيار األسباب التغيير
عميد كلية طب األسناف د. 

 ؿبمد قصي اؼبنجد 
 ال يوجد الكفاءة تغيًن عمادة الكلية

 
ألنو توجد خربات سابقة كونو عميد 

 سابق
نائب العميد اإلداري د. 

 حسن العلي 
 ال يوجد الكفاءة تغيًن النائب

 
 

رئيس قسم جراحة الفم و 
الفكٌن تكليفًا د. حاـز 

 دنباف 

كوف د. حاـز النائب العلمي لكلية  ال يوجد الكفاءة جديد قسم
 طب األسناف
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 الفنية, اإلداريٌن اؽبيئة أعضاء التدريس ) ـبالفات للقوانٌن واألنظمة والقرارات واإلجراءات اؼبعتمدة(, ىيئة أعضاء بٌن عادلة غًن فبارسات ال توجد أية

 اؼباضية. السنة يف والطالب
   )إدارة الموارد البشرية كالتطوير اإلدارم( اإلدارم الجهاز

 :اإلدارات يف حدثت ال  التغيًنات 
  بسبب تغيًن عمادة الكلية عميد كلية طب األسناف د. ؿبمد قصي اؼبنجد

   بسبب تغيًن النائب نائب العميد اإلداري د. حسن العلي

  جديدكوف القسم  رئيس قسم جراحة الفم والفكٌن تكليفاً د. حاـز دنباف

 الكفاءة  :اإلدارات اعبديدة اختيار حكمت ال  اؼبعايًن -
مت نقل موظفتٌن جديدتٌن إىل الكلية من روضة اعبامعة, و  :بالكلية العمل سًن على وتأثًنىا سببها وتوضح والعماؿ اإلداريٌن اؼبوظفٌن عدد يف التغًن -

 بسبب تكليفو دبهمة حزبية, رئيس الدائرة اعبديد بشرى احملمد.مت بذلك ربسٌن عمل الكلية. تغيًن رئيس الدائرة سامي سلـو 
 .اعبهاز اإلداري كفاءة على الربامج ىذه ومردود الفرتة ىذه يف بتنفيذىا قامت ال  التدريبية الربامج ونوع عدد -

 إيفاد د. عادؿ ـبلاليت إىل اؽبند للتدريب على إدارة اعبودة.

 ال يوجد :الوظيفية للمتطلبات اً وفق العمل ظروؼ يف ربسن من حدث ما -
 .بها للعاملين الوظيفي الرضا مستول لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات 

 مت وضع كل موظف يف مكانو حسب شهادتو و كفائتة و اؼبصلحة العامة, و بذلك ربقق لكل موظف رضاه عن العمل الذي يقـو فيو.

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
الشهادة اعبامعية باؽبندسة  تيسًن أمور االمتحانات بشكل جيد رئيسة شعبة االمتحانات 

 اؼبعلوماتية
انتظاـ العملية االمتحانية و توثيقها 
بشكل جيد و إصدار النتائج بأسرع 
 وقت بعد أداء االمتحانات

تسجيل الطالب و إصدار الوثائق  يف اغبقوؽ الشهادة اعبامعية تيسًن أمور االمتحانات بشكل جيد رئيس شعبة شؤوف الطالب 
 ؽبم بشكل جيد

انتظاـ الربيد الصادر و الوارد و  الشهادة اعبامعية تنظيم الربيد رئيس الديواف 
 توزيعو بشكل جيد

  الموارد البشرية 

 القسم/الدائرة/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف لوظائف اإلدارية كالفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 41 32 9     1 1 رئيس الدائرة

    1 1 2 1 5 1 االمتحانات

        2 1 شؤوف طالب عاـ

        1 1 شؤوف طالب موازي

        1 1 الديواف

        1 1 الذاتية

        1 1 معتمد الرواتب والرسـو

        1 2 مراقبة الدواـ
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        2 1 السكرتارية

        1 1 اؼبكتب الفين

        18 1 اؼبخربين

        1 1 أمٌن اؼبستودع

 اإلداريين أك العاملين الجدد/ أنهو الخدمة/منقولين
 8 6 2     2 1 العاملٌن اعبدد

        4 1 العاملٌن اؼبنقولٌن

          

 58 47 11     47 11 اجملموع

 بحسب المؤىلاإلداريوف كالفنيوف  -2

 القسم
 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 1 1 1 1 4 7 1 3 4 26 11 37 47 

              اجملموع

 29البرامج التدريبية: ال يوجد بسبب اإلجراءات الوقائية من جائحة كوفيد  -0

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء: -3

 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة
الديواف و االمتحانات و اؼبخابر و 

 العيادات 
فرز كل موظف أقرب ما يكوف 
 الختصاصو و حسب رغبات اؼبوظفٌن

 أسبة العمل
 عادؿ على اؼبوظفٌنتوزيع العمل بشكل 

ـباطبة اعبامعة لتأمٌن مواصالت لكل 
 اؼبوظفٌن

  توفر ك تطبيق نظامان خاصان للحوافز ك المكافآت المادية ك المعنوية تقديران لجهود العاملين المميزين في الكلية -4

 كالمادية  المالية الموارد 

 التطوير في البنية التحتية: -1

 القسم
)استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك مكاتب أك  

 غيرىا(
 التكاليف الهدؼ

 2211111111 توفًن أماكن تدريسية و  ـبربية و سريرية جيدة و متكاملة (11)تأىيل كتلة كلية طب األسناف اعبديدة  

 التطوير في التجهيزات: -0
 التكاليف الهدؼ المكاف / قاعة أك مخبر  القسم
 51111111 توفًن عيادات سريرية جيدة و كافية للتدريب تأىيل عيادة جديدة أمراض الفم

 الهدؼ اآللية تطوير المكتبة

 الكتب والدوريات
 رفع السوية العلمية مرجع 65إىداء إىل مكتبة الكلية 

  
 

 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
وضع آليات جديدة تواكب السوؽ يف تنفيذ  بطء إجراء اؼبناقصات ال  ال تواكب أسعار السوؽ كلية طب األسناف اعبديدةتأىيل كتلة  

 مشاريع اعبامعة
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   البيئة كتنمية المجتمعية المشاركة

 طابع ذات أنشطة يف طالهبا من أي أو بالكلية العاملٌن من أي مل تستطع الكلية القياـ بأي نشاط أو  مشاركة 19 –بسبب جائحة فًنوس كوفيد 

 أو دويل. وطين
 إيفاد د. عادؿ ـبالاليت إىل اؽبند للتدريب على كفاءة اؼبختربات و أنظمتها اإلدارية. 

 الجودة  كإدارة المؤسسي التقويم

 .ذاتياً  الكلى للكلية األداء تقومي ضوء يف تعزيزيو أو تصحيحية إجراءات من بو قامت ما الكلية تذكر اعبزء ىذا يف

 اؼبؤسسية( القدرة ىب  فيما (السابق السنوي التقرير عن التغذية الراجعة أو االعتماد تقرير سواء اػبارجية اؼبراجعة تقرير يف ورد ؼبا اؼبؤسسة استجابة قشتنا

 
 كلية الصيدلةلالقدرة المؤسسية 

 االستراتيجي التخطيط

 ىدؼ الكلية التنفيذم ىدؼ الجامعة االستراتيجي
مؤشرات تحقيق 

 الهدؼ*
نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف يف إطار   الكليةتطوير دور 
 نظاـ اعبودة الشاملة وبرؤى ذات توجو مستقبلي

 تربية على والعمل الطالبية النشاطات ـبتلف تشجيع 

 األمثل كبو االختيار وتوجيهو العلمية الطالب شخصية

 سيمارسها بعد التخرج. ال  للفعالية
 اؼبؤسسات وـبتلف الكلية بٌن العلمي التعاوف ربقيق

الدوائية والعلمية والبحثية وكليات الصيدلة العربية 
 والدراسات العلمي البحث تطوير واألجنبية هبدؼ

 مناىج وتوحيد الصيدالين وتعريب التعليم العليا

 .العربية الصيدلة كليات

   

األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق تطوير الربامج 
 مع فلسفة ومبادئ اعبودة والتميز يف األداء

 التدريس, وأصوؿ والتعليم البحث وسائل تطوير

 واؼبرجعية وتوفًنىا, اعبامعية العلمية اؼبؤلفات ووضع

 .العلمي للبحث الالزمة اؼبخابر وإحداث
 ال  العلمية والبحوث العليا بالدراسات النهوض

 الصيدلية. العلـو تطور يف تسهم

   

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي 
اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واؼببادئ الثقافية 

 واالجتماعية واألخالقية السليمة.

السعي ػبلق البيئة الداعمة لتميز وإبداع الطالب 
 العاملٌن الصحيٌن مدى اغبياة.واألساتذة وكافة 

   

تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبهنية 
 واالجتماعية

 واؼبهن االختصاصات يف وتأىيلهم الصيادلة إعداد

 اجملتمع ػبدمة الالزمة األطر وتوفًن كافة الصيدالنية

 .اإلنتاج وصيدلة اػبدمات صيدلة خالؿ من
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 وخدمة اؼبستدامة التنمية يف اؼبسانبة يف البعث جامعة كفاءة رفع
 اػباص الطابع ذات والوحدات اؼبديريات وتفعيل والبيئة اجملتمع
 التطبيقية) واػبدميػة والبحثيػة التعليمية اعبامعػة خدمات وتسويق

 .(واالستشارية

 إلهباد والدوائية الصحية ـبتلف اؼبؤسسات التعاوف مع

 التطور الصيدالين تواجو ال  القضايا ؼبختلف اغبلوؿ

 شعار ربقيق يضمن دبا السورية اعبمهورية العربية يف

 باجملتمع اعبامعة ربط

   

التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم اؼبعلومات من خالؿ 
 تطبيق نظم إدارة اعبودة الشاملة.

التقييم الذايت اؼبستمر لألداء واحرتاـ اؼببادئ العلمية 
واألكاديبية واألخالقية والقانونية يف التعليم الصيدالين 

 والبحث العلمي

   

 

 التالية الموارد البشرية في الكلية: 0ك  2: يوضح الجدكؿ التنظيمي الهيكل

 الموارد البشرية في كلية الصيدلة مع المؤىالت
 الكادر العلمي كالكادر العلمي اإلدارم  2الجدكؿ 

 المؤىل العلمي الموارد البشرية
مجاؿ عمل الموارد البشرية )عضو ىيئة 

 عدد الموارد البشرية كفق االختصاص االختصاص الدقيق تدريسية(

 أعضاء ىيئة تدريسية فًنوسات–طب ـبربي  عضو ىيئة تدريسية دكتوراه د. وليد خداـ
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صيدلة صناعية النائب العلمي دكتوراه د. أمٌن سويد
 اصطناع دوائي النائب اإلداري دكتوراه ىاين سليمد. 

 مراقبة دوائية عضو ىيئة تدريسية دكتوراه د. يوسف األضبد

 دكتوراه د. ديبا ابراىيم
رئيس قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا 

 صيدلة صناعية الصيدلية
 والشرعيعلم السمـو التطبيقي  رئيس قسم األدوية والسمـو دكتوراه د. عال مصطفى
 علم السمـو السريري عضو ىيئة تدريسية دكتوراه د. ىشاـ حداد

 دكتوراه د. سالؼ الوسوؼ
رئيس قسم الكيمياء اغبيوية و األحياء 

 مصليات الدقيقة 
 كيمياء غذائية عضو ىيئة تدريسية  دكتوراه د. يبن اؽبالؿ

 دكتوراه د. عماد حداد
واؼبراقبة رئيس قسم الكيمياء الصيدلية 

 كيمياء صيدلية ووصف العقاقًن الدوائية

 مراقبة دوائية عميد الكلية دكتوراه د. ىيفاء العلي

 علم تأثًن األدوية والسمـو  عضو ىيئة تدريسية دكتوراه د. سناء األحدب
 الكيمياء الفيزيائية عضو ىيئة فنية دبلـو سناء اؼبصري

 أعضاء ىيئة فنية
3 

 اؽبندسة الكيميائية عضو ىيئة فنية ماجستًن نداء األشرؼ
 اؽبندسة الزراعية  عضو ىيئة فنية  دكتوراه  ميساء علوش 
  الصيدلة  معيد اجازة يف الصيدلة  ندى مندو 
  الصيدلة  معيد موفد اجازة يف الصيدلة  سباـ االعمى 
  الصيدلة معيد اجازة يف الصيدلة  سارة خلوؼ 
  الصيدلة معيد عائد من االيفاد دكتوراه  ظبر مرجاف 
  الصيدلة معيد موفد اجازة يف الصيدلة  ىاين سكاؼ 
  الصيدلة معيد موفد  اجازة يف الصيدلة  اىل سبور 
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  الصيدلة معيد موفد  اجازة يف الصيدلة  يامن البادي 
  الصيدلة معيد موفد  اجازة يف الصيدلة  ىيا جزمايت 

الكادر من الموظفين اإلداريين: 0الجدكؿ    
 عدد الموارد البشرية كفق االختصاص االختصاص الدقيق مجاؿ عمل الموارد البشرية المؤىل العلمي الموارد البشرية

 موظفٌن فئة أوىل  اجازة يف اغبقوؽ  رئيس دائرة إجازة جامعية ىالة عفوؼ 
 كيمياء  العليارئيسة شعبة الدراسات  إجازة جامعية ميس عيده  17

  اؽبندسة اؼبعلوماتية رئيس شعبة نظم اؼبعلومات إجازة جامعية ديانا صطيف
 اؽبندسة الغذائية مهندسة مفرزة إجازة جامعية ربا درويش

 
 اؽبندسة الزراعية مهندسة مفرزة إجازة جامعية كاتيا حياص

 
 الكيميائية اؽبندسة رئيس شعبة شؤوف العاملٌن  إجازة جامعية رشا اغبوراين

 
  إجازة يف اللغة االنكليزية شعبة شؤوف الطالب إجازة جامعية ميساء حنا

  ماجستًن لغة انكليزية شؤوف العاملٌن اؼبخربيٌن  إجازة جامعية ؿبمد حاكمي
  إجازة يف اللغة االنكليزية معتمد الكتب إجازة جامعية سوزاف اعبهين
  إجازة يف الرتصبة شعبة الديواف إجازة جامعية إيفا عاصي
 رئيس شعبة شؤوف الطالب إجازة جامعية كناف الصاحل

  
 اؽبندسة الغذائية مهندسة مفرزة إجازة جامعية رمي أبو اػبًن

 
 ىندسة زراعية ؼبوازيا  شعبة شؤوف الطالب إجازة جامعية روال حبيب

 
  ىندسة معلوماتية  شعبة شؤوف الطالب  إجازة جامعية أظباء سيف الدين 

  ىندسة مدنية شعبة االمتحانات   إجازة جامعية روال موسى 
  اجازة يف اغبقوؽ  اؼبكتبة  إجازة جامعية أنس اغبوراين 
  ىندسة غذائية شعبة االمتحانات  إجازة جامعية منار غطاس 
  كلية سبريض شعبة الدراسات كلية سبريض إيباف الناصر
 اجازة يف اللغة العربية  رئيس شعبة االمتحانات  اجازة جامعية  قصي النقري

 
  اجازة يف اؽبندسة الزراعية  أمينة اؼبكتبة اجازة جامعية ىناء ابراىيم
  اجازة يف اغبقوؽ  شعبة شؤوف الطالب موازي اجازة جامعية بتوؿ صقر

 سبريض شعبة االمتحانات معهد متوسط ىنادي سعود
 موظفٌن فئة ثانية

29 
  معهد صحي شعبة شؤوف الطالب  معهد متوسط عفافأظبهاف 

  معهد صناعات غذائية ـبربية معهد متوسط الرا الفارس
  معهد مراقبٌن فنيٌن ـبربية معهد متوسط صفاء األسعد
  معهد متوسط طيب مكتب سكرتاريا  معهد متوسط عبًن اغبسن 
  معهد تقاين ذباري ومصريف  شعبة شؤوف العاملٌن معهد متوسط سًنين العلي 

  معهد متوسط طيب ـبربية   معهد متوسط دارين العبد اهلل

  معهد صناعات تطبيقية شعبة االمتحانات   معهد متوسط نادين اػبطيب
 معهد تقاين ذباري ومصريف شؤوف الطالب  معهد متوسط اناس السليماف

 
 معهد صناعات تطبيقية  معتمدة الرسـو  معهد متوسط مىن حرفوش

 
  حاصلة على الشهادة الثانوية  الديواف   ثانوية حناف ابراىيم 
  معهد صناعات تطبيقية شعبة االمتحانات  معهد متوسط ريبا خاتوف

  معهد صناعات تطبيقية سكرتاريا العميد معهد متوسط نسرين اغبزوري
 معهد صناعات تطبيقية ـبربية معهد متوسط قباة اغبسن

 
 معهد صناعات تطبيقية ـبربية معهد متوسط نسرين األسعد

 
 معهد صناعات تطبيقية ـبربية معهد متوسط سهاـ ضبود
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 ثانوية شعبة االمتحانات  ثانوية حناف ونوس
 

 معهد صناعات تطبيقية شعبة مراقب الدواـ معهد متوسط غزؿ اؼبغريب
 

 صناعات تطبيقيةمعهد  شعبة االمتحانات معهد متوسط مىن وسوؼ
 

  معهد صناعات تطبيقية شعبة مراقب الدواـ  معهد متوسط رجاء خرمو
  معهد صناعات تطبيقية ـبربية معهد متوسط كفاح اػبليل

  سبريض شعبة شؤوف الطالب مدرسة سبريض فاطمة اغبليب حجازي
 معهد صناعات تطبيقية معتمدة الرواتب معهد متوسط ىيفاء اليوسف

 
 معهد فندقي  أمٌن مستودع معهد متوسط ىاشم حوراين 

 
  معهد صناعات نسيجية   معتمد كتب معهد متوسط طالؿ درويش
  اعدادية الديواف  اعدادية  مناؿ شعباف 
  معهد صناعات تطبيقية ؾبلس كلية  معهد متوسط رىف ضبود 

  اعدادي مكتب النسخ والتصوير اعدادي خالد عز الدين 
  اعدادي مكتب النسخ والتصوير اعدادي اضبد الرضواف 
  معهد صناعات تطبيقية  ـبربي معهد  رابعة اؼبدين 
  ثانوية  ـبربية ثانوية  ريبا ؿبمد
 

 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها
 - - تسهيل أمور وشؤوف الطالب - النافذة الواحدةاستحداث مكتب 

 

   القيادة

 الربامج التدريبية ال  مت تنفيذىا للقيادات األكاديبية وعدد اؼبشاركٌن فيها وطريقة اختيارىم
 مربرات عدـ التدريب )إف وجدت( التدريب )بعد االستالـ( اؼبوقع االداري االسم

كلية   –عملية التعليم اعبامعي  مهارات عضو ىيئة فنية د. ميساء علوش
-18 –جامعة البعث  –الرتبية 
 )حضور فقط( 21/3/2119

 

كلية   –اآلفات الزراعية )اؼبشاكل واغبلوؿ(  عضو ىيئة فنية د. ميساء علوش
 31/4/2119 -جامعة البعث –الزراعة 

 )عبنة تنظيمية(

 

بتكارات ورشة عمل بعنواف: التحديات واال عضو ىيئة فنية د. ميساء علوش
 يف ؾباؿ تقانة النانو

دمشق  -اؼبدرسة العربية للعلـو والتكنولوجيا
 بوسرت( -)مشاركة 2118\11\18-19

 

ورشة عمل بعنواف: كشف وانتشار وإدارة  عضو ىيئة فنية د. ميساء علوش
اآلفات الغازية أو اؼبنبثقة حديثاً. يف سورية 

 والبلداف العربية
خالؿ الفرتة جامعة تشرين  -كلية الزراعة

7-8\1\2121 

 

 الموارد البشرية 

 مجموع مياكموف مستخدموف كظائف ادارية كفنية الشعبة
 2   2 شعبة شؤوف العاملٌن
 1   1 شعبة نظم اؼبعلومات



31 

 2   2 شعبة الدراسات
 5 1  4 شعبة الديواف 

 2   2 شعبة مراقب الدواـ
 2   2 شعبة النسخ والتصوير
 7   7 شعبة االمتحانات

 5   5 شعبة شؤوف الطالب 
 3   3 شعبة متابعة

 1   1 معتمد الرواتب 
 1   1 معتمد الكتب
 1   1 معتمد الرسـو
 1   1 امٌن اؼبستودع

 2  2  مكتب النسخ والتصوير
 11   11 شعبة اؼبخربيٌن 

  االداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل -2

 مجموع اخرل معهد اجازة ماجستير دكتوراه الشعبة
 2  1 1   شعبة شؤوف العاملٌن
 1   1   شعبة نظم اؼبعلومات
 2   2   شعبة الدراسات
 5 3 1 1   شعبة الديواف 

 2  2    شعبة مراقب الدواـ
 2 2     شعبة النسخ والتصوير
 7  4 3   شعبة االمتحانات

 5  3 1  1 شعبة شؤوف الطالب 
 3  3    شعبة متابعة
 1  1    معتمد رواتب 
 11  7 3   شعبة اؼبخربيٌن 
 1  1    معتمد كتب 
 1  1    معتمد رسـو 
 1  1    امٌن اؼبستودع

 البرامج التدريبية  -0

 التاريخ  المكاف  عدد المشاركين  اسم الدكرة 
 2119تشرين األوؿ  كلية الصيدلة 111 دورة الفح  الوطين

 2119سبوز  كلية الصيدلة HPLC 15دورة 
 2119آب  كلية الصيدلة 9 دورة مراقبة اؼبستحضرات العشبية

 2121كانوف الثاين   –كلية الرتبية  اؼبشاركة يف ندوة مكافحة اؼبخدرات
 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء -3

 العملإجراءات تحسين ظركؼ  إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة
توثيق وتسجيل صبيع بيانات الطالب   الدراسات العليا

منح  –إهناء  –تسجيل رسالة  –)ذاتية 
سيمينارات..( على برنامج الدراسات 
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العليا اؼبوصوؿ شبكياً مع اإلدارة اؼبركزية 
وتصنيف السجالت دبا يوافق 
 االختصاصات اؼبوجودة يف الكلية

حبيث أصبح لكل طالب أرشفة اؼبكتب   الدراسات العليا
 إضبارة خاصة بو

 

 توفر كتطبق نظامان خاصان للحوافز كالمكافآت المادية كالمعنوية تقديران لجهود العاملين المميزين في الكلية -4

  كالمادية المالية الموارد 

 مل يتم استحداث أي قاعات تدريسية أو ـبابر او مكاتب: التطوير في البنية التحتية -1

 2121-2119مل يتم شراء أي ذبهيزات جديدة يف العاـ الدراسي : التجهيزاتالتطوير في  -2

 هبري العمل على أسبتة مكتبة الكلية: تطوير المكتبة -3
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

اؼبكاف وعدـ مقدرة اؼبخابر على ضيق  إعطاء كلية الصيدلة بعض اؼبخابر واؼبكاتب من الكتلة الطبية
 استيعاب األعداد اؼبتزايدة من الطالب

  إنشاء كلية خاصة بالصيدلة

إنشاء صيدلية ضمن حـر اعبامعة لتخدمي اؼبواطنٌن داخل وخارج 
 اعبامعة ولتدريب الطالب

  إنشاء مبىن ملحق باؼبشفى يضم الصيدلية  عدـ وجود مكاف

مادة مؤسبتة  65تأمٌن ماسح للمواد اؼبؤسبتة علما اف عدد اؼبواد 
 والكلية حباجة ماسة للماسح لضرورة اصدار نتائج بسرعة 

   

إنشاء صندوؽ لتمويل النشاطات الفنية يف الكلية واإلبداعية؛ 
 حيث يفيد يف دعم نشاطات الكلية ذاتياً 

   

    إنشاء صندوؽ مساعدة فورية ؼبوظفي الكلية
 زيادة السيولة اؼبخصصة إلدارة الكلية.

 

 

إقامة دورات من ـبتلف االختصاصات يف  
مبىن كلية الصيدلة دبا يرفد صندوؽ الكلية 
 بإرادات مالية عرب مديرية التدريب والتأىيل
تعزيز دور شركات األدوية اػباصة والعامة يف 
اإلسهاـ من رفع سوية الكلية مالياً وعلمياً من 

 األنشطة واؼبهاـ الضرورية.حيث سبويل 

 

    توفًن معدات للتحصٌن من أجل ذبنب األزمات.
    زيادة القوى العاملة ذات الكفاءة اعبيدة لتحقيق األىداؼ.
    زبصي  مصعد للطالب ذوي االحتياجات اػباصة.

 

 الوضع المالي في كلية الصيدلة

 الكلية.مت تنفيذ العمليات اؼبالية ال  تغطي مصاريف  -2

 ربصيل األقساط الدراسية من الطالب يف موعدىا. -0

 متابعة التدقيق اؼبايل وثائق الطالب اؼبالية. -3

 تأمٌن مشرتيات واحتياجات الكلية عن طريق عبنة الشراء يف الكلية. -4

 تدقيق براءة الذمة عند التخرج. -5
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 مت جرد اؼبستودع من قبل اللجاف اؼبختصة حبضور أمٌن اؼبستودع. -6

 مع البنوؾ يف كافة اؼبعامالت اػباصة باعبامعة.اؼبتابعة  -7

 صرؼ رواتب موظفي الكلية يف اؼبوعد. -8

 مت ضبط النفقات وترشيد االستهالؾ قدر اإلمكاف دبا وبفظ اؼباؿ العاـ. -9

 تسديد كافة االلتزامات اؼبالية اؼبرتبطة باعبهات اغبكومية. -22

 أصواًل.سبويل طالب الدراسات العليا باؼببالغ اؼبخصصة ؽبم  -22

 التسهيالت كاألدكات

 تفعيل )العصف الذىين ؼبوظفي الكلية( دبا يؤدي إىل استدرار األفكار اإلبداعية ال  زبدـ الكلية. -1

تفعيػػػل )خػػػرائط تػػػدفق اؼبعلومػػػات( والػػػ  تفيػػػد توثيػػػق ورسػػػم وتوضػػػيح اػبطػػػوات أو اإلجػػػراءات اؼبسػػػتقبلية. إلقبػػػاز العمػػػل؛ حبيػػػث تسػػػهم يف حػػػل  -2
 مشكالت اؼبوظفٌن والطالب وربسٌن خدماهتم والشفافية يف العمل.

 الرتشيد ؼبوقع الكلية. -3

وضػع ـبطػػط النتيجػػة والسػبب: لتحديػػد األسػػباب اعبذريػػة ؼبشػكلة معينػػة أو نتيجػػة معينػة )طػػالب ومػػوظفٌن وإجػػراءات ومػواد( حيػػث يػػتم تقػػدمي   -4
 الشكاوى عن طريق ايبيل الكلية أو اؽبيئة اإلدارية أو عمادة الكلية بشكل طلب رظبي مث تتم دراستها ومعاعبتها وفق األنظمة والقوانٌن.

 ىدؼ الكلية

لية 
الك

ؼ 
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ذم
تنفي

ال
يق  
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ت ت
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ن

 

ات
عوق
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يف إطار تطوير دور الكلية كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف و اؽبندسي 
 نظاـ اعبودة الشاملة وبرؤى ذات توجو مستقبلي

التفاعل مع اجملتمع و مؤسسات 
 الدولة

ندوات, مؤسبرات, معارض, 
 ورشات عمل

 اليوجد 111%

تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن الوطنية اؼبرجعية 
 دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اعبودة والتميز يف األداء

 %111 تعديل اػبطط التدريسية تطوير اؼبناىج التعليمية. -
فتح برامج جديدة يف الدراسات  - اليوجد

 %31 إحداث اختصاصات جديدة العليا

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي اجتماعي وثقايف 
 واألخالقية السليمة.وصحي, موجهة بالقيم واؼببادئ الثقافية واالجتماعية 

 ربديث ـبابر اغباسوب
صيانة األجهزة و وضع أجهزة 

 اليوجد %111 حديثة يف اػبدمة

 ربديث القاعات الدرسية
ذبديد طالء اعبدراف و تزويد 
القاعات بوسائل هتوية و 

 بروجكتورات
 اليوجد 111%

دراسة االقرتاحات اؼبقدمة من  ربديث اؼبخابر البحثية
 رؤساء األقساـ

31%  

 اليوجد %111 تأىيل القبو افتتاح قاعات جديدة

 رفع اؼبهارات العملية للطالب تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبهنية واألخالقية .

 دورات تدريبية

111%  
 معسكرات انتاجية

زيادة نسبة الساعات العملية 
 للمقررات

اؼبسانبة يف التنمية اؼبستدامة وخدمة اجملتمع رفع كفاءة جامعة البعث يف 
والبيئة وتفعيل اؼبديريات والوحدات ذات الطابع اػباص و تسويق خدمات 

 .(التطبيقية و االستشارية) اعبامعػة التعليمية والبحثيػة واػبدميػة

 %111 مت وضع نظاـ داخلي خاص إحداث وتطوير قانوف العمل اؼبهين
الدراسات العليا حباجة ربط أحباث  اليوجد

 %61 قرار من ؾبلس الكلية اجملتمع

التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم اؼبعلومات من خالؿ تطبيق نظم 
 تطبيق األسبتة و زيادة تنظيم العمل إدارة اعبودة الشاملة.

أسبتة اػبدمات االدارية و 
 %21 الطالبية

 اليوجد
 %111 تأسيس النافذة الواحدة



33 

 رج التكراري؛ إلصالح اؼبنظومة التعليمية وربسٌن األداء.وضع اؼبد  -5

 وضع اؼبنحىن الزمين )منحىن مراقبة اؼبنظومة( مستوى غياب الطالب يف اعبامعة. -6

 تفعيل مراقبة العملية التعليمية وتوجيو العالج إذا كاف ىناؾ خطأ ما داخل اؼبنظومة التعليمية.  -7

 

   البيئة كتنمية المجتمعية المشاركة

 الجهات المستفيدة
االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد 

 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
معامل األدوية واؼبراكز  –اعبامعة 
 الصحية

التعاوف العلمي مع معامل األدوية وـبابر التحاليل يف اؼبراكز الصحية مثل اؼبستوصفات أو 
 اؼبستشفيات يف ؾباؿ األحباث 

 

الطالب وزوار اؼبوقع االلكرتوين لكلية 
 بروشور عن وباء الكورونا الصيدلة

 

وكبن بصدد إقبازه يف العاـ  2121 – 2119مل ينجز التقومي للعاـ الدراسي  نظرا لظروؼ وباء الكورونا: الجودة  كإدارة المؤسسي التقويم
 اغبايل

 كلية الهندسة المدنيةلالقدرة المؤسسية 
 كالتطوير التخطيط

 الهيكل التنظيمي

 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها
- - - - - 

 

 القيادة

 مبررات عدـ التدريب التدريب)بعد االستالـ( أسس االختيار األسباب التغيير
- - - - - 

 

 المصداقية ك األخالقيات

 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة

 معاعبة نسب النجاح اؼبتدنية
إجراء دراسة لرفع نسبة النجاح دبوجب قرار ؾبلس 

 الكلية
الطلبة و توجيهات وزارة التعليم العايل الكتب الواردة من ارباد 
 حسب األنظمة اؼبعتمدة .

معاعبة ظاىرة اعبلسات التعليمية اػباصة يف اؼبعاىد 
 خارج اعبامعة

استدعاء اؼبدرسٌن الذين يبارسوف ىذه الظاىرة و  
 كتابتهم تعهد بعدـ تكرار ذلك

 التأثًن السليب لذلك .

 ضبط االمتحانات بالصورة األمثل . القوانٌن النافذةتطبيق  معاعبة حاالت الغش االمتحاين
 

 الجهاز اإلدارم )إدارة الموارد البشرية كالتطوير اإلدارم(
 يف الكلية .رفد الكادر اإلداري بعدد من اؼبهندسٌن لسد احتياجات العمل و رفع كفاءة االداء اإلداري   -
 .الشهادة اعبامعية و اػبربةاختيار اإلدارات اعبديدة يف الكلية باعتماد معيار  -

 .ىناؾ زيادة يف عدد اؼبوظفٌن من الفئة األوىل على حساب الفئات األخرى  -

 .زبفيف احتكاؾ الطلبة باؼبوظفٌن فبا أدى اىل أجواء عمل مناسبة و سرعة اقباز نتيجة اإلجراءات اؼبتخذة يف التطوير اإلداري -
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 .الرضا الوظيفي للعاملين بها القرارات التي اتخذتها الكلية لتحسين مستول
 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات

توزيع مردود العمل اؼبهين على اؼبوظفٌن 
 النشيطٌن بشكل مكافآت دورية

ربقيق العدالة يف توزيع واردات الكلية 
 اؼبالية

 ربقيق الرضا الوظيفي للعاملٌن قياـ اؼبوظف بعمل أو نشاط إضايف

 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف لوظائف اإلدارية كالفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 11 11 - - - - - 11 - شعبة االمتحانات

 6 6 - - - - - 6 - شعبة شؤوف الطالب/عاـ

 6 6 - - - - - 6 - شعبة شؤوف الطالب/موازي

 3 2 1 - - - - 2 1 شعبة الديواف

 1 1 - - - - - 1 - الدراسات العلياشعبة 
 1 - 1 - - - - - 1 شعبة اؼبعلوماتية

 اإلداريين أك العاملين الجدد/ أنهو الخدمة/منقولين
 9 - - - - - - 8 1 عاملٌن جدد
 4 - - - - - - 2 2 نقل من الكلية
 2 - - - - - - - 2 إحالة اىل اؼبعاش
 1 - - - - - - 1 - إعارة لفرع اغبزب
 - - - - - - - - - استقالة
 1 - - - - - - - 1 وفاة

 اإلداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل

 القسم
 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 5 4 1 - - - 1 3 - 1 - - - مواصالت

 19 19 -     15  4  - - بيئة

 11 8 3 - - - - 5 2 3 1 - - الطبوغرافيا
 11 8 3 - - - - 4 3 4 - - - اؼبوارد
 7 7 - - - - - 5 - 1 - 1 - اعبيوتكنيك
 4 - - - - - - - - 4 - - - إدارة

 

 الموارد المالية كالمادية

 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك 

 مكاتب أك غيرىا(
 التكاليف الهدؼ

   اصالح جهاز كسر العينات االظبنتية 
   صيانة منظومة التدفئة 
   اصالح اللوحة الكهربائية اػباصة بالرافعة اعبسرية 

 التاريخ المكاف اسم الدكرة عدد كأسماء المشاركين االجمالي

2 
 نسرين قاسم
 ؼبياء علي

 2121سبوز  15-5 كلية الزراعة/جامعة البعث 9111حسب اؼبواصفة القياسية إدارة اعبودة الشاملة 
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 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
قيد اإلقباز بالتعاوف  تعيٌن كوادر اختصاصية باؼبعلوماتية و الربؾبة . عدـ توفر الكادر االختصاصي و نق  الكوادر اؼبتوفرة  أسبتة االمتحانات و شؤوف الطالب 

 مع إدارة الشبكات
 المشاركة المجتمعية كتنمية البيئة

االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد  الجهات المستفيدة
 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الفعالية)ترفق الوثائق(

 مديرية اػبدمات الفنية
 القطاعات اؽبندسية العامة %111 دراسات ىندسية و ذبارب ـبربية

 القطاعات اػباصة بالعمل اؽبندسي
 التقويم المؤسسي كإدارة الجودة

 مقارنة مع التقرير الذايت السابق فهناؾ تقدـ يف ربقيق التطوير و اعبودة رغم اؼبعوقات اؼبتمثلة بالروتٌن االداري و غًنه 

 
 كلية الهندسة المعماريةلالقدرة المؤسسية 

 كالتطوير التخطيط
 المعوقات نسبة اإلنجاز مؤشرات تحقيق الهدؼ* ىدؼ الكلية التنفيذم ىدؼ الكلية

كفاءة االداء الرتبوي ألعضاء اؽبيئة رفع  
التدريسية دبا هبعلو متميزا علميا ومهنيا 

 وثقافيا

زيادة عدد اعضاء ىيئة التدريس بنسبة 
لعدد الطالب دبا وبقق النسبة وفق اؼبعايًن 

 االكاديبية عبودة الوطنية والعاؼبية

 - /عضو فقط2زيادة / / اعضاء 11-5زيادة /

األكاديبية التعليمية من خالؿ تطوير الربامج 
تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ 

 اعبودة والتميز يف األداء

زيادة عدد الربامج التعليمية بنسبة -
 متناسبة مع حاجة سوؽ العمل 

زبص  نسبة من بعض مقررات -
التصميم اؼبعماري دبا يتناسب مع اؼبقررات 

 اؼبعاصرة

االستمرار يف برنامج -
ًن تأىيل وزبص  ماجست

عمارة داخلية وعمارة 
 مستدامة
افكار جديدة ومواد علمية -

حديثة تدرس يف اؼبقررات 
 وفق ما يراه اؼبدرس مناسبا

 

 
 

 جيدة

 

 نق  اعداد اؽبيئة التدريسية 

انتاج احباث علمية اكاديبية منتجة للمعرفة 
 دبعايًن عاؼبية

تطوير مقررات اؼباجستًن تأىيل وزبص  -
 والدراسات العليا 

 تطوير احملاور البحثية يف األقساـ-
رفع الكفاءة البحثية ألعضاء اؽبيئة -

 التعليمية وطالب الدراسات العليا 

 متابعة اعضاء ىيئة التدريس-
 قرارات االقساـ-
تقديرات اػبرهبٌن من -

 الدراسات العليا 

 جيدة
 

- 

ٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ تأىيل خرهب
 واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعية

ربديد عدد طالب اؼبستجدين للمرحلة -
 اعبامعية األوىل 

اعتماد معيار اختيار القبوؿ عن طريق -
 مسابقة 
 ربديد عدد طالب الدراسات العليا -
اكساب الطالب اؼبعارؼ واؼبفاىيم -

 واؼبهارات اػباصة 

 عدد الطالب-
الناجحٌن فقط عن طريق -

 اؼبسابقة 
 عدد الطالب-
 نتائج االمتحانات-

 ضعيفة
 مقبولة

 جيدة

 مقبولة

اعداد كبًنة مفروضة من -
 قبل ؾبلس التعليم العايل

 اؼبسابقة حباجة لتطوير-

نسبة اعداد الطالب      -
العداد الكادر التدريسي  
كبًنة فبا يؤثر على جودة 
 اؼبهارات اؼبكتسبة لطالب
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كفاءة الكلية يف اؼبسانبة يف التنمية   رفع
اؼبستدامة وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل 
اؼبديريات والوحدات ذات الطابع اػباص 
وتسويق خدمات اعبامعػة التعليمية والبحثيػة 

 .(التطبيقية واالستشارية) واػبدميػة

اؼبسانبة يف دراسة وتنفيذ مشروعات -
رات اقتصادية واجتماعية وتقدمي االستشا

 ؽبا
التعاوف مع اؼبؤسسات يف ؾباؿ تنظيم -

 اؼبؤسبرات واؼبعارض
الدورات التدريبية ال  تنفذىا الكلية -

 لطالب

تقدمي بعض االستشارات -
حملافظة ضب  يف ؾباؿ اعادة 

 االعمار
التعاوف مع نقابة اؼبهندسٌن -

 ومع الكليات االخرى
دورات القبوؿ ودورات يف -

 الربؾبة

- 
 
 
 
 
 

 مفبولة

 

التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم  
اؼبعلومات من خالؿ تطبيق نظم إدارة 

 اعبودة الشاملة.

وجود ىيكل تنظيمي واضح وبدد -
 السلطات واؼبسؤوليات وخطوط االتصاؿ

وجود توصيف وظيفي وبدد الواجبات -
 واؼبسؤوليات واغبقوؽ لكل عامل

اعتماد التفويض للعمداء ورؤساء -
لتمكينهم من ازباذ اؼبقررات وحل االقساـ 

 اؼبشكالت يف ؾباؿ عملهم
وجود خطط تنفيذية للكلية ذات -

 مؤشرات رقابية قابلة للقياس الكمي

----------   

 الهيكل التنظيمي

 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها
 - - - - 
- - - - - 
 

 القيادة

 مبررات عدـ التدريب التدريب)بعد االستالـ( أسس االختيار األسباب التغيير
 - - - دورة جديدة عميد الكلية
 - - - دورة جديدة النائب االداري

 

 المصداقية كاألخالقيات

 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة
 عدـ الكفاءة استبعاد من التدريس عدـ كفاءة عدد من اؼبهندسٌن خارج اؼبالؾ
قياـ بعض اؼبهندسٌن من خارج اؼبالؾ بإعطاء 

 دروس خاصة
 يتناىف مع قانوف تنظيم اعبامعات استبعاد من التدريس يف الكلية

قياـ بعض الطالب بتأجًن بعض مشاريع مادة 
 التصميم اؼبعماري لطالب آخرين

مع قانوف تنظيم اعبامعات ومع رفع كفاءة الطالب والعدالة  يتناىف التوجيو والتوعية وتوجيو عقوبة االنذار
 واؼبساواة فيما بينهم

 الجهاز اإلدارم)إدارة الموارد البشرية كالتطوير اإلدارم(
  مل وبدث أي تغًن سوى يف رئاسة االقساـ ورئاسة الدائرة  وبعض الشعب التغًن يف  2121/2121خالؿ العاـ 

 .اإلدارات اعبديدةاؼبعايًن ال  حكمت اختيار  -
 االقساـ ورئاسة الدائرة ويتم االختيار من قبل االدارة االعلى 

  بعض الشعب حسب الكفاءات اؼبهنية 
 .التغًن يف عدد اؼبوظفٌن اإلداريٌن والعماؿ وتوضح سببها و تأثًنىا على سًن العمل بالكلية -

 بداًل من موظف سابق ىناؾ شبو ثبات يف عدد اؼبوظفٌن وما مت من نقل ورفد للكلية كاف 
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 .عدد ونوع الربامج التدريبية ال  قامت بتنفيذىا يف ىذه الفرتة ومردود ىذه الربامج على كفاءة اعبهاز اإلداري -
 ال يوجد 

 .للمتطلبات الوظيفية ما حدث من ربسن يف ظروؼ العمل وفقاً  -
 داري وزيادة عدد الطالب اؼبقبولٌن ونق  الدعم اللوجس  ) مل يطرأ أي ربسن بل على العكس نتيجة النق  يف الكادر التعليمي واال

قاعات( أصبحت األمور أكثر سوءاً, علماً انو مت اجراء احصائية بعدد الكادر التعليمي واؼبوظفٌن واؼبراسم وذبهيزاهتا  -تابوريات –مراسم 
 د مستجدين تفوؽ استيعاب وامكانياهتا الكليةورفعت اىل رئاسة اعبامعة لتفادي ىذا الرتاجع الذي حصل نتيجة قبوؿ طالب بأعدا

 
 .القرارات التي اتخذتها الكلية لتحسين مستول الرضا ا لوظيفي للعاملين بها

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
- - - - 

 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف لوظائف اإلدارية كالفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 2 1 1    1 1  رئيس الدائرة
 6 5 1 - - - - 5 1 شؤوف الطالب

 3 3      3  شؤوف الطالب اؼبوازي
 1 1      1  معتمد رسـو  الطالب

 6 4 2 - - - - 4 2 امتحانات

 4 2 2 - - - 2 2 - الديواف

 4 4 -. - - - - 4  الذاتية

 2 - 2 - - - 1  1 اؼبكتب الفين

 1 1 . - - - - 1  النسخ

 2 2    1 1 2  مكتب سكرتاريا عميد
 1 1      1  مكتب سكرتاريا نواب

 1 1      1  ؾبلس الكلية
 1 1      1  اقساـ

 1 1      1  معتمد الكتب 
 1 1      1  مكتب استالـ اؼبشاريع

 1  1      1 أمٌن اؼبستوع
 1 1 - - - - - 1 - دراسات عليا

 1 1 - - - - - 1 - احملاسبة

 2 2 - - - - - 2 - مراقبة الدواـ

 2 1 1 - - - - 1 1 شعبة نظم اؼبعلومات

 3 3 - - - - - 2 1 شعبة اؼبكتبة

 48 36 12 - - -1 -5 35 7 اجملموع
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 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة
مت رفع كتب لرئاسة اعبامعة لرفد ىاتٌن  االمتحانات و شؤوف الطالب

 الشعبتٌن بكادر اداري للعمل فيهما 
مت رفع كتب لرئاسة اعبامعة لتأمٌن 
أجهزة حاسب وطابعات ؽباتٌن 

 الشعبتٌن

تسعى ادارة الكلية إلهباد فراغات 
معمارية للعمل لدعم العمل يف ىاتٌن 

 الشعبتٌن
 المالية كالماديةالموارد 

 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك 

 مكاتب أك غيرىا(
 التكاليف الهدؼ

  زيادة االستيعاب العددي لطالب اؼبستجدين  مت اعادة توظيف بعض الفراغات اؼبعمارية كمراسم تدريسية 
 التكاليف الهدؼ تجهيزات جديدةمعدات أك  المكاف /قاعة مخبر، ... القسم
 - - / حواسيب2/ ـبرب البحث العلمي -

 - - / طابعة1/
 - -  طاوالت رسم -

 - - 
 

 الهدؼ اآللية تطوير المكتبة
 اغناء الكسب اؼبعريف والعلمي لطالب تزويد اؼبكتبة باؼبراجع وكتب جديدة ودوريات الكتب والدوريات

 التجهيزات
- - 
 - 

 العمل آلية
مت تعديل ألية العمل دبا ىبدـ حاجة الطالب من جهة واحملافظة على اغبالة 

 الفيزيائية 
 تطوير آلية االستفادة من اؼبراجع والكتب العلمية اؼبوجودة يف اؼبكتبة 

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

 - رفع الطلبمت  - / حواسيب5توفًن /
 - مت رفع الطلب  / طابعات و أحبار5توفًن /
    

 
 المشاركة المجتمعية كتنمية البيئة

 الجهات المستفيدة
االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد المجتمع 

 كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية)ترفق الوثائق(
 - رفد كلية العمارة يف جامعة ضباه ببعض أعضاء اؽبيئة التدريسية للتدريس فيها جامعة ضباة

 - قياـ بعض أعضاء اؽبيئة التعليمة بتدريس يف جامعات خاصة  جامعات خاصة
 - االعمارتقدمي استشارات فنية من قبل بعض أعضاء اؽبيئة التدريسية ؼبوضوع إعادة  احملافظة

 - اؼبشاركة بفعاليات متعددة أقامتها النقابة  نقابة اؼبهندسٌن
 التقويم المؤسسي كإدارة الجودة

 .يف ىذا اعبزء  ذكر الكلية ما قامت بو من إجراءات تصحيحية أو تعزيزيو يف ضوء تقومي األداء الكلى للكلية ذاتياً 

 فيما ىب  القدرة اؼبؤسسية(  (اػبارجية سواء تقرير االعتماد أو التغذية الراجعة عنا لتقرير السنوي السابق قش استجابة اؼبؤسسة ؼبا ورد يف تقرير اؼبراجعةتنا
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كلية الهندسة الميكانيكية كالكهربائيةلالقدرة المؤسسية   
 :االستراتيجي التخطيط -أ 

 المعوقات نسبة اإلنجاز مؤشرات تحقيق الهدؼ* ىدؼ الكلية التنفيذم ىدؼ الجامعة االستراتيجي
كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف   الكليةتطوير 

يف إطار نظاـ اعبودة الشاملة وبرؤى ذات توجو 
 مستقبلي.

زيارة رئيس جامعة ستانكٌن  روسيا االربادية –التعاوف مع جامعة ستانكٌن 
إىل جامعة البعث وـبابر  
كلية اؽبمك السيما مركز 

 األطراؼ الصناعية.

111%  

تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق 
اؼبعايًن دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اعبودة والتمّيز 

 يف األداء. 

اقرتاح اعتماد وثيقة معايًن أكاديبية وطنية لربنامج 
 ىندسة اؼبعادف.

اقرتاح اعتماد وثيقة معايًن أكاديبية وطنية لربنامج 
 ىندسة اؼبيكاترونيك.

 اؽبندسة الطبية.إحداث قسم 

اقرتاح اعتماد وثيقة معايًن 
أكاديبية وطنية لربنامج 

 ىندسة اؼبعادف.

اقرتاح تشكيل عبنة العتماد 
وثيقة معايًن أكاديبية وطنية 

لربنامج ىندسة 
 اؼبيكاترونيك.

111%  

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة ومناخ 
بالقيم جامعي اجتماعي وثقايف وصحي وموجو 

 واؼببادئ.

 صيانة أجهزة اإلنارة يف االمتحانات والقاعات

 
/ 944طلب الصيانة رقم /

 /947و /

 

111%  

تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات 
 اؼبهنية واالجتماعية.

تأىل ست مشاريع إىل  اؼبشاركات يف اؼبسابقات اػباصة باػبرهبٌن.
مسابقة مشروع قفزة 
 جوائز.وحصوؽبم على 

111%  

يف اؼبسانبة يف التنمية اؼبستدامة كلية رفع كفاءة ال
وخدمة اجملتمع والبيئة وتسويق خدمات اعبامعة 

 التعليمية والبحثية واػبدمية.

توقيع جامعة البعث مذكرات تفاىم مع القيمٌن على 
 اؼبدينة الصناعية يف حسياء.

اللقاءات ال  عقدت بٌن  
كلية اؽبمك برئاسة جامعة 
البعث وغرفة ذبارة وصناعة 

 ضب . 

  

التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم 
اؼبعلومات من خالؿ تطبيق نظم إدارة اعبودة 

 الشاملة.

إعادة تدقيق اػبطة الدرسية  العمل على ربديث اػبطط الدرسية لألقساـ.
خطاء اغبالية وتصويب األ

 فيها.

111%  

 الهيكل التنظيمي:  -ب 

الوحدات التنظيمية واإلدارات ال  مت 
قرار التعديل )الرقم  اؼبربرات التعديالت تعديلها

 مالحظات والتاريخ(

رئيس قسم ىندسة القوى اؼبيكانيكية  قسم ىندسة القوى اؼبيكانيكية والكهربائية
 والكهربائية

استالـ رئيس القسم السابق لرئاسة 
 جامعة الوادي

26/4/2121 ....... 

 ....... 2121 ----- التصميم واإلنتاج  رئيس قسم ىندسة التصميم واإلنتاج  قسم ىندسة
رئيس قسم ىندسة اإللكرتونيات  قسم ىندسة اإللكرتونيات واالتصاالت

  واالتصاالت
------ 2121 ....... 
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 القيادة: -ج 

 البرامج التدريبية للقيادات األكاديمية:

 الموارد البشرية: -د 

 اجملموع اؼبياوموف اؼبستخدموف الوظائف اإلدارية والفنية 
 إصبايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 21 17 4 - - - 1 17 3 شعبة االمتحانات
 14 13 1 - - - - 13 1 العاـ شؤوف الطالب

 6 5 1 - - - - 5 1 شؤوف الطالب اؼبوازي
شؤوف طالب 
 الدراسات العليا

- 3 - - - - - 3 3 

 2 2 - - - - - 2 - شؤوف العاملٌن
 5 3 2 - - - 1 3 1 الديواف

 2 2 - - - - - 2 - ؾبلس الكلية
 4 2 2 - - - - 2 2 ؾبلس األقساـ
 2 2 - - - - - 2 - سكرتارية العميد
 3 1 2 - - - - 1 2 شعبة مراقبة الدواـ

 2 1 1 - - - 1 1 - معتمد الرواتب والرسـو
 1 - 1 - - - - - 1 مستودع الكتب
 3 - 3 - - - - - 2 أمٌن اؼبستودع

 3 3 - - - - - 3 - اؼبكتبة
 57 41 16 - - - 4 41 12 اجملموع

 
 اإلداريوف كالفنيوف حسب المؤىل: .2

 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه 
 إصبايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 21 17 4 1 1 1 - 9 2 6 1 - - شعبة االمتحانات

شؤوف الطالب 
 العاـ

- 1 - - - 5 - 7 1 - 1 13 14 

شؤوف الطالب 
 اؼبوازي

- - - - - 3 - 2 1 - 1 5 6 

طالب شؤوف 
 الدراسات العليا

- - - 1 - 2 - - - - - 3 3 

 2 2 - - - 1 - 1 - - - - - شؤوف العاملٌن

 5 3 2 2 1 1 1 - - - - - - الديواف

 التاريخ المكاف اسم الدكرة عدد كأسماء المشاركين ـ

 ....... ....... اليوجد ....... 1
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 4 2 - - - 2 - - - - - - - ؾبلس الكلية

 4 2 2 1 - - - 1 2 - - - - ؾبلس األقساـ

 2 2 - - - 2 - - - - - - - سكرتارية العميد

 3 1 2 - - 1 1 - 1 - - - - مراقبة الدواـشعبة 

 2 1 1 - 1 - - 1 - - - - - معتمد الرواتب

 1 - 1 - - - 1 - - - - - - مستودع الكتب

 3 - 3 - 2 - 1 - - - - - - أمٌن اؼبستودع

 3 3 - 1 - 2 - - - - - - - اؼبكتبة

              اجملموع

 . البرامج التدريبية:0

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء: .3

 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل تحسين الرضا الوظيفي إجراءات القسم/الشعبة
تنظيم إداري يف دواـ وعمل اؼبوظفٌن يف  كافة األقساـ والشعب بالكلية

 الشعب واألقساـ.
نقل موظفٌن إىل شعبة االمتحانات وشؤوف 

 الطالب وشعبة الدراسات العليا.
 مذكرات إدارية صادرة.

 للحوافز كالمكافآت المادية كالمعنوية تقديران لجهود العاملين:توفر نظاـ خاص  .4

 سجل المتميزين
 التحفيز السبب اسم الموظف
/ تاريخ 2616بطاقة شكر رقم / إهناء أعماؿ الرصد يف الوقت احملدد رؤساء وأعضاء عباف الرصد

 التاريخ المكاف اسم الدكرة المشاركينعدد كأسماء  ـ

 د. سامر ربيع 1
مركز ضماف اعبودة يف   ISO 5001إدارة أنظمة الطاقة 

 جامعة البعث

11/2/2121 

 د. ماىر االبراىيم 2
مركز ضماف اعبودة يف   مدقق داخلي لنظاـ إدارة اعبودة

 جامعة البعث
19/5/2119 

 د. ربا الغزوؿ 3
مركز ضماف اعبودة يف   اعبودة مدقق داخلي لنظاـ إدارة

 جامعة البعث
2121 

 د. خالد عروؽ  4
مركز ضماف اعبودة يف   عبودة الشاملة

 جامعة البعث
31/9/2119 

اؼبعهد العايل للعلـو  اللحاـ بالقوس الكهربائي ـ. عبد اهلل النجار 5
 التطبيقية

2119 

اعبودة يف  مركز ضماف  مهارات التدريس األكاديبي د. مضر سعود 6
 جامعة البعث

21/1/2119 

مركز ضماف اعبودة يف   اعبودة الشاملة د. نابغ معروؼ 7
 جامعة البعث

31/9/2119 

 د. عبًن اؼبكائيل 8
مركز ضماف اعبودة يف   مدقق داخلي لنظاـ إدارة اعبودة

 جامعة البعث
19/5/2119 
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8/9/2121 
 الموارد المادية كالمالية: -ه 

 التطوير في البنية التحتية: .2

 التكاليف اؽبدؼ التطوير يف البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أو ـبابر أو مكاتب أو غًنىا( القسم
  ربط اعبامعة بسوؽ العمل افتتاح ـبرب االتصاالت السلكية والالسلكية     قسم اإللكرتوف واالتصاالت

 التطوير في التجهيزات: .0

 التكاليف الهدؼ جديدةمعدات أك تجهيزات  المكاف /قاعة مخبر،  القسم
  ربط اعبامعة بسوؽ العمل  افتتاح ـبرب االتصاالت السلكية والالسلكية     قسم اإللكرتوف واالتصاالت

 تطوير المكتبة: .3

 الهدؼ اآللية تطوير المكتبة
 ............. ........ الكتب والدوريات

 .............. ....... التجهيزات
 ............. ....... آلية العمل

 مالحظات اؼبقرتحات واؼبتطلبات األسباب اؼبتطلبات ال  مل يتم ربقيقها
 المشاركة المجتمعية كالمساىمة في التنمية: -و 

 اعبهات اؼبستفيدة
االستشارات والدراسات اؼبهنية والفنية والتطبيقية واػبدمات اؼبقدمة ألفراد اجملتمع وىيئاتو 

 ومؤسساتو اغبكومية واػباصة
درجة رضا اعبهات اػبارجية عن 

 الفعالية)ترفق الوثائق(
مشفى األسد اعبامعي/ مصايب 

 اغبرب

/ 11/ ؾبموعة من األطراؼ الصناعية و/111استالـ ىدية من اعبانب الروسي واؼبتضمن /
 ؾبموعات من األدوات.

 

مؤسسة التطوير للبيئة/ طالب جامعة 
 البعث

االختصاصات التالية )البيئة, الزراعة, الطاقات اؼبتجددة, تنفيذ أحباث وتدريب الطالب يف 
 اؼبياه, الثروة اغبيوانية(

 

  إجراء دراسة شاملة لكافة آالت وذبهيزات الشركة وتقييم وضعها الفنية. الشركة العامة لصناعة اإلطارات

 التقويم األساسي كإدارة الجودة: -ز 
 اإلجراءات المتخذة:
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 كلية الهندسة الكيميائية كالبتركليةلالقدرة المؤسسية 
  كالتطوير التخطيط -ج 

 0202/0202أىداؼ الكلية كمؤشرات تحقيقها كنسبة إنجازىا للعاـ 

 االستراتيجي كليةىدؼ ال
ىدؼ الكلية 

 التنفيذم
مؤشرات تحقيق 

 الهدؼ*
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

تفعيل وحدة ضماف  كأحد اؼبراكز العلمية اؼبتميزة يف ؾباؿ التعليم العايل وإعداد الكوادر العلمية.  الكليةتطوير 
 اعبودة يف الكلية.

تشكيل وحدة 
 ضماف اعبودة.

إعداد التقرير الذايت 
 للكلية.

تقومي أداء أعضاء 
 اؽبيئة التدريسية.

111%  

يف ؾباؿ البحث العلمي والتعاوف مع اؼبؤسسات واؼبراكز التعليمية والبحثية  الكليةتطوير 
 ومؤسسات اجملتمع على صبيع اؼبستويات.

تطوير اػبطط 
الدرسية عبميع أقساـ 

 الكلية

إعادة النظر يف 
 اػبطط الدرسية.

تقدمي خطة مقرتحة 
 إىل الوزارة

111%  

توعية الطالب  توفًن مناخ جامعي يساعد على التميز واإلبداع.
بقواعد النظاـ 

واحملافظة على مرافق 
 الكلية.

تنظيم الطالب يف -
ؾبموعات ومتابعة 

 التزامهم.
عقد اجتماعات -

ـبتلفة مع الطالب 
بالتنسيق مع ارباد 
 الطلبة يف الكلية.

  

إقامة دورات تدريبية  يف اعادة االعمار وخدمة اجملتمع.الكلية زيادة دور 
 تعليمية لربط الكلية
باجملتمع وخدمة 
 مؤسساتو 

إجراء بعض -
الدورات التدريبية يف 
اجملالٌن األكاديبي 

 والعملي.
اقرتاح سلسلة من -

الدورات التدريبية 
 التعليمية.

  

 التنظيمي  الهيكل -د 

 0202/0202الوحدات المستحدثة في الكلية للعاـ 
 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها

 ....... ........ ........ ....... اليوجد

 القيادة -ه 

 0202/0202التغيرات في اإلدارات العلمية داخل الكلية كأسسها كمبرراتها للعاـ 
 مبررات عدـ التدريب التدريب )بعد االستالـ( أسس االختيار األسباب التغيير
النزاىة والكفاءة واػبربة    للشؤوف العلميةنائب العميد 

 العلمية
 اػبربة السابقة الكافية .........
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 كاألخالقيات  المصداقية -و 

 2121/2121األخطاء واؼبمارسات غًن العادلة وإجراءات تصحيحها للعاـ 
 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة

  - - ال يوجد

   :كالتطوير اإلدارم()إدارة الموارد البشرية  اإلدارم الجهاز -ز 

 2121/2121اعبهاز اإلداري وعدد الشعب والعاملٌن يف الكلية للعاـ 
 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية 

 إصبايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 17 ..... ..... .... ... ... 1 15 1 شعبة االمتحانات
 5 ... .... ... .... .... ... 3 2 شؤوف الطالب العاـ
 4 ... .... .... .... ..... .... 2 2 شؤوف الطالب  اؼبوازي
شؤوف طالب الدراسات 

 العليا
.... 2 ... 1 .... .... .... ... 3 

 1 .... .... ..... .... ..... .... 1 ....  شؤوف العاملٌن
 4 .... .... .... ... 1 1 2 .... الديواف
الكليةؾبلس    1 2 .... .... .... .... .... ..... 3 

 4 .... .... .... .... ..... .... 1 3 ؾبلس األقساـ
 3 .... ..... ..... ..... 1 .... 2 ..... سكرتارية العميد
 2 .... .... ..... .... ..... .... 1 1  شعبة مراقبة الدواـ
 2 .... ..... .... .... ...... ..... 1 1 معتمد الرواتب
 2 ...... ..... ..... .... ..... ..... 2 .... معتمد الرسـو
 1 .... .... ..... ..... ..... ..... .... 1  مستودع الكتب
 1 .... .... .... ..... .... .... .... 1 أمٌن اؼبستودع
 1 ..... ....... ..... ..... ..... .... 1 .... أمٌن اؼبخرب
 3 .... ..... .... .... ..... ..... 2 1 اؼبكتبة
 55 .... ..... ..... .... 3 2 37 14 اجملموع

  

 0202/0202اإلداريوف كالفنيوف في الكلية بحسب المؤىل للعاـ 
 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه 

 إصبايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
شعبة 

 االمتحانات
... ... .... .... ..... 4 1 11 .... ..... .... ..... 16 

شؤوف الطالب 
 العاـ

..... 1 .... .... .... 4 4 4 ..... ..... .... .... 13 

شؤوف الطالب  
 اؼبوازي

..... ..... ..... ..... ..... 1 ..... 1 ..... ..... .... .... 2 

شؤوف طالب 
 الدراسات العليا

.... .... .... 1 .... 1 ..... ..... ...... .... .... ..... 2 

 1 .... ... .... .... 1 .... .... .... .... .... .... ....  شؤوف العاملٌن
 4 ....  1 1 .... .... 1 .... 1 ..... ..... ..... الديواف

 3 ... .... ... .... 1 1 .... 1 .... .... .... ....  ؾبلس الكلية
 4 ... .... .... .... ..... .... 1 1 .... .... 1 1 ؾبلس األقساـ
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 2 .... ... 1 ... .... .... ... 1 ... .... .... .... سكرتارية العميد
شعبة مراقبة 
  الدواـ

.... .... .... .... .... .... .... 1 1 .... .... .... 2 

 2 ... .... .... .... .... 1 1 .... .... .... .... ..... معتمد الرواتب
 2 ... ... ... ... 2 .... .... .... ... .... ..... .... معتمد الرسـو
 1 .... .... .... .... .... .... 1 .... .... .... .... ....  مستودع الكتب
 1 .... .... .... .... .... 1 .... .... .... .... .... .... أمٌن اؼبستودع
 1 .... .... .... .... 1 .... .... .... .... .... .... .... أمٌن اؼبخرب
 3 ..... .... 1 ..... 1 .... 1 .... .... ... ..... .... اؼبكتبة
 59 .... .... 3 2 23 8 15 3 2 .... 2 1 اجملموع

 

 بها للعاملين الوظيفي الرضا مستول لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات -ح 
 0202/0202إدارات الشعب في الكلية للعاـ التغيرات في 

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
 دقة يف العمل وسرعة يف اإلقباز الكفاءةواػبربة - تغيًن رئيس الدائرة

 اإلقباز دقة يف العمل وسرعة يف الكفاءةواػبربة بسبب انتقاؿ رئيس الشعبة إىل كلية أخرى تغيًن رئيس شعبة شؤوف الطالب اؼبوازي
 دقة يف العمل وسرعة يف اإلقباز الكفاءة واػبربة بسبب انتقاؿ رئيس الشعبة إىل كلية أخرى تغيًن رئيس اؼبكتب الفين

 

 0202/0202التغيرات في الوظائف المختلفة اإلدارية كالفنية في الكلية للعاـ 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف لوظائف اإلدارية كالفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
  .... .... .... .... .... .... .... .... شعبة االمتحانات

  .... .... .... .... .... .... .... .... شؤوف الطالب العاـ

 1 .... .... .... .... .... .... 1 .... شؤوف الطالب  اؼبوازي

شؤوف طالب الدراسات 
 العليا

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

  .... .... .... .... .... .... .... .... الديواف

 1 .... .... .... .... .... .... 1 ....  ؾبلس الكلية

 1 .... .... .... .... .... .... 1 .... سكرتارية العميد

  .... .... .... .... .... .... .... .... معتمد الرسـو

 1 .... .... .... .... .... .... .... 1  مستودع الكتب

  .... .... .... .... .... .... .... .... أمٌن اؼبستودع

  .... .... .... .... .... .... .... .... أمٌن اؼبخرب

 1 .... .... .... .... .... .... .... 1 اؼبكتبة

 5 .... .... .... .... .... .... 3 2 اجملموع

 اإلداريوف الجدد أك الذين أنهوا الخدمة أك المنقولوف )اإلداريوف الجدد(

 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية القسم/ الشعبة
 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 3 .... .... .... .... .... .... 3 .... شعبة االمتحانات
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 3 .... .... .... .... .... .... 1 2 الطالب العاـشؤوف 
شؤوف الطالب  

 اؼبوازي
.... .... .... .... .... .... .... .... .... 

شؤوف طالب 
 الدراسات العليا

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

 .... .... .... .... .... .... .... .... .... الديواف
 1 .... .... .... .... .... .... 1 ....  ؾبلس الكلية

 1 .... .... .... .... .... .... 1 .... سكرتارية العميد
 .... .... .... .... .... .... .... .... .... معتمد الرسـو
 1 .... .... .... .... .... .... .... 1  مستودع الكتب
 1 .... .... .... .... .... .... .... 1 أمٌن اؼبستودع
 .... .... .... .... .... .... .... .... .... أمٌن اؼبخرب
 10 .... .... .... .... .... .... 6 4 اجملموع

 

 0202/0202الدكرات التدريبية للعاملين كعدد المشاركين فيها للعاـ 

 

 0202/0202قرارات تحسين الرضا الوظيفي كإجراءات تحسينها للعاـ 
 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

 االمتحانات شعبة
 شعبة شؤوف الطالب العاـ

تأمٌن بعض متطلبات اؼبوظفٌن يف الشعبة من 
 اؼبستلزمات واألساس

إجراء بعض التغيًنات يف توزيع مهاـ اؼبوظفٌن 
 يف الشعبة

اجتماع اإلدارة مع العاملٌن وتوجيههم إىل 
 ضرورة اؼبتابعة والسرعة يف إقباز اؼبهاـ.
صدار تنظيم العمل ووضع جدوؿ زمين إل

 النتائج االمتحانية

رفد الشعبة بعدد أكرب من اؼبوظفٌن لتيسًن 
ظروؼ العمل والسرعة يف إقباز اؼبهمات 

 اؼبوكلة إليهم.

 شؤوف العاملٌن العلميٌن
 شؤوف العاملٌن اإلداريٌن

إعادة توزيع مكاتب الشعبة والتبديل بينها -
وبٌن الشعب األخرى وتامٌن بعض 

 اؼبستلزمات ؽبا

على تنظيم العمل وأرشفة بيانات  التأكيد-
 .الشعبة
متابعة شؤوف العاملٌن اإلداريٌن والعلميٌن -

 لتحسٌن ظروؼ العمل.

 

إجراء بعض التغيًنات يف توزيع مهاـ - الديواف
 اؼبوظفٌن يف الشعبة.

التأكيد على تنظيم العمل وتنظيم الوثائق  -
 بٌن الربيد الصادر والوارد.

لشعبة وصيانتها إصالح آلة التصوير يف ا-
 .وتأمٌن بعض اؼبستلزمات

تفريغ العاملٌن يف الشعبة ؼبراقبة التزاـ العاملٌن  شعبة مراقبة الدواـ
 بأوقات الدواـ الرظبي

التأكيد على ضرورة التزاـ العاملٌن بأوقات 
 اغبضور واالنصراؼ اليومي

متابعة عمل الشعبة وضرورة التنسيق بينها 
 وبٌن عمادة الكلية

  
 
 

 التاريخ المكاف اسم الدكرة عدد كأسماء المشاركين ـ

1 

 ـ.بتوؿ رمضاف, 

 زين العابدين, ـ.نور

 ـ. ىبة شتور..... 

 دورة التدقيق الداخلي
جامعة البعث )مركز ضماف 

 اعبودة(
17-25/5/2121 
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 كالمادية  المالية الموارد -ط 

 0202/0202القاعات التدريسية أك المخابر أك المكاتب المستحدثة في الكلية للعاـ 

 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك 

 مكاتب أك غيرىا(
 التكاليف الهدؼ

   ال يوجد 
   

 0202/0202كغيرىا من المكاتب في الكلية للعاـ المعدات كالتجهيزات الخاصة بالقاعات 

 القسم
المكاف /قاعة 

 مخبر، ...
 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة

شعبة  -
 االمتحانات.

شعبة شؤوف  -
 الطالب العاـ

شػػػػػػػػػػراء ؾبموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن اؼبسػػػػػػػػػػتلزمات لػػػػػػػػػػزـو  مكاتب الشعبتٌن
 االمتحانات وشؤوف الطالب.

تنظػػيم الوثػػائق اػباصػػة بػػالطالب والنتػػائج -
 االمتحانية.

 عبنة الشراء باعبامعة

 القاعات الدرسية مبىن الكلية
 ـبرب اغباسوب

تأىيػػػل اؼبخػػػرب ؼبمارسػػػة الطػػػالب اعبلسػػػات  إجراء صيانة ألجهزة اغباسوب
 العملية اػباصة باؼبقررات الدراسية

 مديرية نظم اؼبعلومات يف اعبامعة

 0202/0202تطوير مكتبة الكلية للعاـ إجراءات 
 الهدؼ اآللية تطوير المكتبة
  ال يوجد الكتب والدوريات

  ال يوجد التجهيزات
   آلية العمل

 المتطلبات التي لم تتحّقق كمقترحات تحقيقها
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

إضافية ألعضاء اؽبيئة التعليميةتأمٌن مكاتب   البناء قيد اإلقباز ضرورة ذبهيز وهتيئة البناء  عدـ وجود مباين يف البناء 
إعادة صيانة األجهزة والطابعات اؼبوجودة وتأمٌن  الطلب قيد الدراسة تأمٌن منابر وطاوالت للقاعات واؼبدرجات

 أحبار مناسبة ؽبا
--- 

وطابعات جديدةتأمٌن أجهزة حاسوب إضافية   --- --- الطلب قيد الدراسة 

صيانة اعبهاز القدمي واالىتماـ بنوعية الورؽ اػباص  الطلب قيد الدراسة تأمٌن أثاث إضايف ؼبكاتب األساتذة
  .باالمتحانات اؼبؤسبتة

--- 

   البيئة كتنمية المجتمعية المشاركة -ي 

   0202/0202الخدمات المقدمة ألفراد كىيئات المجتمع في العاـ   

 الجهات المستفيدة
االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد 

 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
مؤسسات ذات الطابع اإلنتاجي, مديرية 

 البيئة, مصفاة ضب .

مت قياسها بالتواصل اؼبباشر مع اعبهات  تدريبية يف ؾباؿ معاعبة اؼبياهدورة 
 اؼبشاركة

 الجودة  كإدارة المؤسسي التقويم -ك 

 قامت الكلية بتقومي البنية التحتية للكلية وبناًء عليو مت تصليح اؼبقاعد الطالبية.كما   قامت الكلية بتقومي أداء أعضاء اؽبيئة التدريسية يف الكلية. - 
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 كلية الهندسة الزراعيةللقدرة المؤسسية ا
 كالتطوير التخطيط

 ىدؼ الكلية
 

ىدؼ الكلية 
 التنفيذم

مؤشرات تحقيق 
 الهدؼ*

نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف يف إطار نظاـ اعبودة الشاملة 
 وبرؤى ذات توجو مستقبلي

 روتٌن اداري %81 اؼبخرجات نفذ

تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اعبودة 
 % 81  نفذ والتميز يف األداء

ضعف ثقافة 
 اعبودة

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة 
 %81  نفذ الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة.بالقيم واؼببادئ 

نق  بعض البىن 
التحتية 
 والتجهيزاتت

 تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعية
 %91 سوؽ العمل نفذ

عدـ ذبهيز مزرعة 
 كلية الزراعة

وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل اؼبديريات رفع كفاءة جامعة البعث يف اؼبسانبة يف التنمية اؼبستدامة 
التطبيقية ) والوحدات ذات الطابع اػباص وتسويق خدمات اعبامعػة التعليمية والبحثيػة واػبدميػة

 نفذ .(واالستشارية

خدمات اعبامعة 
اؼبقدمة للمجتمع 
وللمؤسسات 
الزراعية والصناعية 
 وغًنىا

81 % 
ضعف التنسيق 
مع اؼبؤسسات 
 اغبكومية

وير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم اؼبعلومات من خالؿ تطبيق نظم إدارة اعبودة التط 
 % 51 - نفذ نسبيا الشاملة.

نق  يف العماؿ 
وبعض 
 ولتجهيزات

 الهيكل التنظيمي

 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها
- - - - - 

 

 القيادة

 مبررات عدـ التدريب )إف كجدت( التدريب )بعد االستالـ( الموقع االدارم االسم
- - - - 

 

 الموارد البشرية

 المجموع المياكموف المستخدموف لوظائف اإلدارية كالفنيةا القسم/الدائرة/الشعبة

 1   1 رئيس الدائرة
 2   2 مكتب اؼبتابعة
 1   1 سكرتاريا العميد

 1   1 النسخ
 6   6 شعبة االمتحانات

 6   6 شعبة شؤوف الطالب العاـ

 3   3 شعبة شؤوف الطالب اؼبوازي

 1   1 الدراسات العليا



49 

 
 

 اإلداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل .1
 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه القسم/الدائرة/الشعبة

    *   رئيس الدائرة
  *     مكتب اؼبتابعة
  *     سكرتاريا العميد

  *     النسخ
   * *   شعبة االمتحانات

   * *   شعبة شؤوف الطالب العاـ
   * *   الطالب اؼبوازيشعبة شؤوف 
   *    الدراسات العليا

       اؼبكتبة
  *  *   شعبة مراقبة الدواـ
  * *    شعبة الديواف

  *     أمٌن مستودع اؼبخابر
  *     معتمد بيع الكتب
  * *    شؤوف العاملٌن

    *   شؤوف طالب تعليم مفتوح 

 3   3 اؼبكتبة
 3   3 شعبة مراقبة الدواـ

 4   4 شعبة الديواف

 1   1 أمٌن مستودع اؼبخابر
 1   1 معتمد بيع الكتب
 2   2 شؤوف العاملٌن

 2   2 شؤوف طالب تعليم مفتوح 
 1   1 ديواف تعليم مفتوح
 3   3 اؼبكتب الفين
 1   1 احملاسب
 1   1 التصوير

 1   1 مستودع اللواـز
 2  2  اؼبستخدموف
 4   4 اغبرس

 2   2 االتصاالت
 9   9 اؼبخربيٌن

 21   21 اؼبهندسٌن االداريٌن
 1   1 نافذة واحدة

 83  2 81 المجموع
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   *    ديواف تعليم مفتوح
    *   الفيناؼبكتب 
       احملاسب
  *     التصوير

  *     مستودع اللواـز
  *     اؼبستخدموف
  *     اغبرس

  *     االتصاالت
   *    اؼبخربيٌن

    * * * اؼبهندسٌن االداريٌن
  *     نافذة واحدة

 البرامج التدريبية: .0

 
 

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء: .3

 توفر كتطبيق نظامان خاصان للحوافز كالمكافآت المادية كالمعنوية تقديران لجهود العاملين المميزين في الكلية. .4

 الموارد المالية كالمادية

 البنية التحتيةالتطوير في  .2

 التطور في التجهيزات .0

 

 تطوير المكتبة .3

 التاريخ المكاف عدد المشاركين اسم الدكرة
- - - - 

    

إجراءات تحسين ظركؼ  إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة
 العمل

 تبديل رئيس شعبة التعليم اؼبوازي   شعبة التعليم اؼبوازي    
 إىل شعبة مراقب الدواـ   

  نق  عدد العاملٌن يف شعبة مراقبة الدواـ.

حصوؿ رئيس الشعبة السابقة على إجازة بدوف راتب  تبديل رئيس شعبة التعليم العاـ      شعبة التعليم العاـ     
 ؼبدة شهرين 

 

  نقل رئيس الشعبة السابق إىل رئاسة اعبامعة   تبديل رئيس شعبة الدراسات العليا       شعبة الدراسات العليا      
  نق  عدد العاملٌن يف اؼبكتبة   نقل بعض العاملٌن يف شعبة اؼبوازي إىل اؼبكتبة     اؼبكتبة

 التكاليف الهدؼ )استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك مكاتب أك غيرىا(  القسم
- - - - 

المكاف /قاعة مخبر،  القسم
... 

 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة

- - - - - 
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 الهدؼ اآللية المجاؿ

 الكتب والدوريات
- - 
  

 التجهيزات
- - 
  

 - - آلية العمل
 

 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
عدـ ذبهيز اؼبخابر يف اؼببىن اغبايل بالفرش  نقل اؼبخابر اؼبتبقية من مبىن كلية اغبقوؽ إىل اؼببىن اغبايل

 التكنولوجي
من بطء اؼبتابعة  االسرع يف الدراسة

 الدارسٌن
 االسرع يف الدراسة بطء اؼبتابعة من الدارسٌن ذبهيز اؼبخابر اؼبتبقية يف اؼببىن اغبايل بالفرش التكنولوجي

 رصد االعتماد اؼبايل
 

    ذبهيز يعض القاعات الدرسية بأجهزة داتا شو )بروجكرت(
تكليف اؼبتعهد بالتنفيذ واستكماؿ  االحداثتأخر اؼبتعهد بسبب  استكماؿ البىن التحتية يف مزرعة كلية الزراعة

 االعماؿ
- 

 المشاركة المجتمعية كالمساىمة بالتنمية:

االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد  الجهات المستفيدة
 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الفعالية )ترفق الوثائق(

 جيد رباليل اعبمارؾ
 جيد رباليل القطاع اػباص 

 مت تأجًن اؼبساحات الفارغة من مزرعة كلية الزراعة للقطاع اػباص ؼبوسم زراعي واحد والعائد اؼبادي يعود ػبزينة اعبامعة.
 التقويم المؤسسي كإدارة الجودة

 المعلوماتيةكلية الهندسة لالقدرة المؤسسية 
 التخطيط االستراتيجي: - أ

 اؼبعوقات نسبة اإلقباز مؤشرات ربقيق اؽبدؼ ىدؼ الكلية التنفيذي ىدؼ اعبامعة االسرتاتيجي
تطوير دور اعبامعة كأحد مراكز اإلشعاع العلمي  -1

واؼبعريف يف إطار نظاـ اعبودة الشاملة وبرؤى 
 ذات توجو مستقبلي 

إعداد اؼبختصٌن يف اؽبندسة 
 اؼبعلوماتية 

 
تأىيل طالب وتزويدىم دبستوى عايل 

 من اؼبعرفة

  

تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ  -2
تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اعبودة 

 والتميز يف األداء  

النهوض بالبحوث العلمية 
 والدراسات اؼبختلفة

العلميٌن واهباد اغبلوؿ إعداد الباحثٌن 
ؼبختلف القضايا ال  تواجو التطور 
 العلمي واالقتصادي واالجتماعي

  

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة  -3
ومناخ صباعي اجتماعي وثقايف وصحي موجهة 
بالقيم واؼببادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 

 السليمة

تطوير اساليب البحث والتعليم 
 ووسائلو 

اهباد الكتاب العلمي العريب وتوحيد 
 اؼبصطلح العلمي العريب

  

تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ  -4
 واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعية

ترسيخ القواعد والقيم اؼبعززة 
 لبناء اجملتمع االشرتاكي اؼبوحد

 
 اذكاء الروح النضالية للطالب

  

رفع كفاءة اعبامعة يف اؼبسانبة يف التنمية  -5
اؼبستدامة وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل 
اؼبديريات والوحدات ذات الطابع اػباص 
وتسويق خدمات اعبامعة التعليمية والبحثية 

 واػبدمية )التطبيقية واالستثمارية(.

توجيو الطالب كبو االختيار 
 االمثل للفعالياتال  سيمارسوهنا

لفرصة ؽبم لالشرتاؾ يف اتاحة ا
 دورات تدريبية ؿبلية عربية ودولية
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التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية وظم  -6
اؼبعلومات من خالؿ تطبيق نظم إدارة اعبودة 

 الشاملة

توثيق الروابط الثقافية والعلمية 
مع الكليات واؽبيئات العلمية 
 العربية خاصة واالجنبية عامة

والندوات  اؼبشاركة يف الؤسبرات
العلمية وحلقات البحث العلمي 
 ال  ستقاـ ؿبليا وعربيا ودوليا

  

 

 الهيكل التنظيمي: - ب

 مالحظات قرار التعديل )الرقم والتاريخ( اؼبربرات التعديالت الوحدات التنظيمية واإلدارات ال  مت تعديلها
 عميد الكلية
 النائب اإلداري

 رئيس قسم الشبكات

    

 القيادة: -ج

 مربرات عدـ التدريب التدريب )بعد االستالـ( اؼبوقع اإلداري االسم
   عميد الكلية د.ناصر أبو صاحل
   النائب العلمي د.علي اغبامت
   النائب االداري د.أظباء شعار
   رئيس قسم الربؾبيات د.كماؿ السلـو 
   رئيس قسم الشبكات د.أكـر اؼبرعي

 الموارد البشرية: -د

 المجموع اؼبياوموف اؼبستخدموف الوظائف اإلدارية والفنية الشعبة/الدائرة/القسم
  اليوجد 2  الدائرة

     المجموع
 

 اإلداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل: .2

 المجموع أخرى معهد تقاين إجازة ماجستًن دكتوراه الشعبة/الدائرة/القسم
  1 11 22 6 41 

       المجموع
 

 البرامج التدريبية: .0

 التاريخ اؼبكاف عدد اؼبشاركٌن اسم الدورة
    

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء: .3

 إجراءات ربسٌن ظروؼ العمل إجراءات ربسٌن آلية العمل إجراءات التحسٌن الوظيفي الشعبة/الدائرة
    

 

 العاملين المميزين في الكليةتوفر كتطبق نظامان خاصان للحوافز كالمكافآت المادية كالمعنوية تقديران لجهود  .4

 ىػ. الموارد المالية كالمعنوية:
 التطوير في البنية التحتية: .2

 التكاليف اؽبدؼ )استحداث قاعات تدريسية أو ـبابر أو مكاتب أو غًنىا( القسم
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 التطوير في التجهيزات: .0

 التكاليف اؽبدؼ معدات أو ذبهيزات جديدة اؼبكاف )قاعة أو ـبرب( القسم
بعض أجهزة اغباسب وأجهزة   

 إسقاط
مواكبة تطور العملية 

 التعليمية
 

 تطوير المكتبة: .3

 اؽبدؼ اآللية اجملاؿ
   الكتب والدوريات

 
   التجهيزات

 
   آلية العمل

 اؼبتطلبات اؼبقرتحات واؼبتطلبات األسباب  اؼبتطلبات ال  مل يتم ربقيقها
    
    

 كالمساىمة بالتنمية:ك. المشاركة المجتمعية 

االستشارات والدراسات اؼبهنية والفنية والتطبيقية واػبدمات اؼبقدمة ألفراد  اعبهات اؼبستفيدة
 اجملتمع وىيئاتو ومؤسساتو اغبكومية واػباصة

درجة رضا اعبهات اػبارجية عن 
 الفعالية

   
 

 العلـو الصحيةكلية لالقدرة المؤسسية 
 التخطيط االستراتيجي -أ 

 :الجزء توضح الكمية ما يمي في ىذا
المحددة تذكر الكمية ما قامت بتنفيذه من خططيا التنفيذية لتحقيق رسالتيا وغاياتيا وأىدافيا اإلستراتيجية مقارنة بمؤشرات المتابعة واألداء  

 .بالخطة
 .أسبابو التعديل وخطواتوذكر و إذا قامت الكمية بمراجعة أو تعديل لرسالتيا أو أىدافيا يتم ذكره في ىذا الجزء  -

 ىدؼ الجامعة االستراتيجي
ىدؼ 
الكلية 
 التنفيذم

مؤشرات 
تحقيق 
 الهدؼ*

نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

عداد الكوادر مراكز العمميالكأحد  البعثتطوير جامعة  .1 ة المتميزة في مجال التعميم العالي وا 
 العممية 

    

تطوير جامعة البعث في مجال البحث العممي والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعميمية  -2
 والبحثية ومؤسسات المجتمع عمى جميع المستويات 

    

     توفير مناخ جامعي يساعد عمى التمييز واإلبداع  .2

     زيادة دور الجامعة في إعادة اإلعمار وخدمة المجتمع  .3
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 القيادة -ب 
 .2221-2222لم تحدث أي تغييرات في اإلدارات العممية داخل الكمية خالل العام الدراسي  

 اجلهاز اإلداري )إدارة املوارد البشرية والتطوير اإلداري( -ج 

 .2221-2222لم تحدث أي تغييرات في الموارد البشرية داخل الكمية خالل العام الدراسي 

 .توى الرضا الوظيفي للعاملني بهاالقرارات اليت اختذتها الكلية لتحسني مس -د 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 4 4 2 - - - - 4  شؤون الطالب
 2 2 - - - - - 2 - التعميم الموازي
 1  1      1 امين مستودع
 2 2 - - - - - 2 - مراقبة البرامج
 6 5 1 - - - - 5 1 االمتحانات

 5 3 2 - - - 2 3 - الديوان
 1       1  الذاتية

 

 1   2     1 مكتب العميد
 2 2      2  مراقبة البرامج

 2 2      2  المكتبة 
 1  1      1 معتمد رواتب

 

 اإلداريون والفنيون بحسب المؤهل

 القسم
 المجموع أخرل تقانيمعهد  إجازة ماجستير دكتوراه

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

العموم 
 الصحية 

4 1 2 3  12 3 11 3  12 34 46 

 

 

 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

 تاريخ ال مكاف ال دكرةاسم ال عدد كأسماء المشاركين  ـ
  اليندسة المدنية  ميارات تواصل وتفاعل 4 1
  المدنيةاليندسة  ادارة فرق 3 2
  المعموماتية  ارشفة  2 3
  االدارة المركزية  اتمتة المكتبات  2 4
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 تمديد الكيرباء-النافذة الواحدة طريقة التصنيف   الديوان 

  تأمين مكتب   معتمد رواتب

 الموارد المالية والمادية -ه 

 الكمية ال تممك مبنى خاص بيا، بل تعتمد كميًا عمى الكميات الطبية األخرى في ىذا الجانب.
 بانتظار قرارات رئاسة الجامعة بيذا الخصوص.

 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك 

 مكاتب أك غيرىا(
 التكاليف الهدؼ

  تسهٌل اجراءات الطالب  النافذة الواحدة  

   

 
 الهدؼ اآللية تطوير المكتبة

 التجهٌزات
- - 

  

 تسهٌل مرجعٌة العمل  اتمتة  العمل  آلٌة العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

رفض اؼبكتب   ضيق اؼبكاف وعدـ وجود مكاتب تفيد باؼبطلوب   مكاتب ادارية  
اؽبندسي استثمار 
بعض األماكن يف 

 الكلية 

األعداد الكبًنة  للطالب يف الكليات اؼبوجودة يف  ـبابر خاصة بالكلية 
 الكلية  

  ا

حاجة اؼبخابر لتنفيذ اعبزء العملي للمقررات  التجهيزات واألدوات اؼبخربية
 الدرسية

تسهيل عمل عبنة الشراء وإعطاء -
 الصالحيات لشراء ما يلـز بالسرعة اؼبطلوبة   

تغًن عبنة الشراء كل عاـ وليس كل ستة  -
 أشهر .

 

    دىاف مكاتب وفبرات الكلية 

    سبديد نقاط انرتنيت ؼبكاتب الكلية 

    سبديد نقاط كهرباء للمكاتب 

  خزانات للكلية   تأمٌن مياه لدورات اؼبياه 

    فرش مكتيب للكلية وفرج تكنولوجي للكلية 
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 كلية العلـولالقدرة المؤسسية 

  التخطيط االستراتيجي

ىدؼ الكلية  ىدؼ الكلية
 التنفيذم

مؤشرات تحقيق 
 الهدؼ*

نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف يف إطار نظاـ اعبودة الشاملة  
 وبرؤى ذات توجو مستقبلي

زبريج عدد من ضبلة 
 اؼباجستًن والدكتوراه

( شهادة 26منح ) 
( 11ماجستًن و ) 
 شهادة دكتوراه

81% - 

تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اعبودة  
 والتميز يف األداء

تفعيل اتفاقية 
التعاوف العلمي مع 
جامعة كازاف يف 
 روسيا االربادية

البدء بالتحضًن ؼبؤسبر 
علمي باسم مؤسبر 
 العلـو والتكنولوجيا 

 51% - 

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة  
 بالقيم واؼببادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة.

- - - - 

بلغ عدد خرهبي  تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعية 
الكلية لعاـ 
2121/2121  () 

   

 اؼبديريات وتفعيل والبيئة اجملتمع وخدمة اؼبستدامة التنمية يف اؼبسانبة يف البعث جامعة كفاءة رفع 
 التطبيقية) واػبدميػة والبحثيػة التعليمية اعبامعػة خدمات وتسويق اػباص الطابع ذات والوحدات
 .(واالستشارية

اؼبسانبة يف التصدي 
 لوباء كورونا 

اؼبشاركة يف اللجاف 
البحثية للتصدي 

 للوباء

81%  

 - - - - التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم اؼبعلومات من خالؿ تطبيق نظم إدارة اعبودة الشاملة. 

 التنظيمي  الهيكل

 اؽبيكلية يف تعديالت أية أجرت قد كانت إف أو التنظيمي يف ىيكلها وحدات أو أقساـ إدارات أو أية ألغت أو استحدثت قد كانت اعبزء إف ىذا يف الكلية تذكر

 .وتوثيقها اعتمادىا مت ذلك؟ وىل أسباب وما واالختصاصات
 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها

     اليوجد
     اليوجد

 

   القيادة

 :يلي ما الكلية توضح اعبزء ىذا يف
 .اختيارىم وطريقة فيها اؼبشاركٌن وعدد األكاديبية للقيادات تنفيذىا مت ال  التدريبية الربامج -

 مبررات عدـ التدريب )إف كجدت( التدريب )بعد االستالـ( الموقع اإلدارم االسم
    
- - - - 
 

 الموارد البشرية

 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية القسم/الدائرة/الشعبة
 18 - 1 17 قسم الرياضيات
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 26 - 1 25 قسم الفيزياء
 31 - 1 29 قسم الكيمياء
 2 - 1 1 قسم االحصاء

 11 - 1 9 قسم علم الحياة
 7 - - 7 قسم الجيولوجيا

 2 - - 2 شعبة شؤكف العاملين
 8 - 3 5 شعبة شؤكف الطالب
 3 - 1 2 شعبة الدراسات العليا

 15 - 3 12 شعبة االمتحانات
 3 - - 3 شعبة الديواف
 4 - 1 3 شعبة الموازم
 2 - 1 1 شعبة المحاسبة
 3 - 1 2 رسـو الطالب
 1 = - 1 مستودع الكلية

 2 - - 2 شعبة مراقبة الدكاـ
 2 - - 2 المتابعة كمجلس الكلية

 2 - - 2 المكتبة
سكرتاريا العميد كنواب 

 العميد
4 3 - 6 

 5 - 1 4 المكتب الفني
 1 - 1 - النسخ

 االداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل .2

 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه القسم/الدائرة/الشعبة
    *   رئيس الدائرة
    *   مكتب اؼبتابعة
  *     سكرتاريا العميد

  *     النسخ
   * *   شعبة االمتحانات
  *     الطالب العاـشعبة شؤوف 

    *   شعبة شؤوف الطالب اؼبوازي
  *     الدراسات العليا

    *   اؼبكتبة
    *   شعبة مراقبة الدواـ
   * *   شعبة الديواف
  *     أمٌن اؼبستودع 

  *     معتمد بيع الكتب
   *    شؤوف العاملٌن
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    *   اؼبكتب الفين
   *    احملاسب
  *     التصوير

  *     مستودع اللواـز
  *     اؼبستخدموف
  *     اغبرس

  *     االتصاالت
   *    اؼبخربيٌن

    *   اؼبهندسٌن االداريٌن
 

 البرامج التدريبية .0

 
 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء .3

 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة
 رفد الشعبة دبوظفٌن جدد  اقرتاح اؼبكافأة بعد الدورات االمتحانية االمتحاناتشعبة 

  ربط اغبواسيب باالنرتنت اقرتاح اؼبكافأة  شعبة شؤوف الطالب
 توفر كتطبيق نظامان خاصان للحوافز كالمكافآت المادية كالمعنوية تقديران لجهود العاملين المميزين في الكلية . .4

 .منظور ضمن النظاـ المالي للجامعة جد بند  المكافئات كالحوافز  لموظفين الكلية يو  -

 كالمادية  الموارد المالية

 التطوير يف البنية التحتية: .1
 التكاليف الهدؼ استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك مكاتب أك غيرىا القسم
زبػػػػدمي طػػػػالب الدراسػػػػات  ـبرب البحث العلمي البيولوجيا

 والبحث العلمي العليا
 

   
    

   
 

 التطوير في التجهيزات .0
 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة المكاف /قاعة مخبر القسم
زبػػػػػػػػدمي طػػػػػػػػالب الدراسػػػػػػػػات العليػػػػػػػػا  PCRجهاز  ـبرب البحث العلمي البيولوجيا

 والبحث العلمي
 ماليٌن لًنة سورية 4

   
     

   

 التاريخ  المكاف  عدد المشاركين اسم الدكرة

دورة تدريبية يف ؾباؿ البيولوجيا اعبزيئية 
 PCRوالتقانة اغبيوية واستخداـ جهاز 

 2121شباط     قسم البيولوجيا كلية العلـو 25
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 تطوير المكتبة .3
 الهدؼ اآللية المجاؿ

 الكتب والدوريات
 دعم الباحثٌن وطالب الدراسات العليا  الكرتونيا من خالؿ اؼبواقع العلمية العاؼبية اؼبوثوقة

 

 التجهيزات
 دعم الباحثٌن وطالب الدراسات العليا تزويدىا بأجهزة حاسب ايل وخط شبكة

 
 تنظيم آلية العمل التسجيلتقدمي طلب ألمانة اؼبكتبة مرفق بقرارات  آلية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

   عدـ توفر القطع الالزمة اصالح اؼبصاعد
    صيانة البىن التحتية يف قسم الكيمياء

 كالمساىمة بالتنمية: المجتمعية المشاركة

 الجهات المستفيدة
كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد االستشارات 

 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
  يف قسم علم اغبياة PCRدورة حوؿ اختبار  طالب الدراسات العليا

  معينةالتحاليل الكيميائية ؼبعامل أو جهات  
   

 الجودة  كإدارة المؤسسي التقويم

 .ذاتياً  الكلى للكلية األداء تقومي ضوء يف تعزيزيو أو تصحيحية إجراءات من بو قامت ما الكلية تذكر اعبزء ىذا يف

 اؼبؤسسية( القدرة ىب  فيما (السابق السنوي التقرير عن التغذية الراجعة أو  اػبارجية اؼبراجعة تقرير يف ورد ؼبا اؼبؤسسة استجابة قشتنا
 )برفق بالتقرير تقرير التقومي الذايت للكلية إف وجد(
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 كلية التربيةلالقدرة المؤسسية 
 التخطيط اإلستراتيجي:

 0202/0202أىداؼ الكلية كمؤشرات تحقيقها كنسبة إنجازىا للعاـ  -الجدكؿ 

 ىدؼ الجامعة االستراتيجي
ىدؼ الكلية 

 الهدؼ*مؤشرات تحقيق  التنفيذم
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

طوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي ت
واؼبعريف يف إطار نظاـ اعبودة الشاملة وبرؤى ذات توجو 

 مستقبلي.

تفعيل وحدة ضماف اعبودة 
 يف الكلية.

 تشكيل وحدة ضماف اعبودة. -

 إعداد التقرير الذايت للكلية. -

 التدريسية.تقومي أداء أعضاء اؽبيئة  -
111 % 

 

تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن 
 دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اعبودة والتميز يف األداء.

تطوير اػبطط الدرسية 
 عبميع أقساـ كلية الرتبية

 إعادة النظر يف اػبطط الدرسية. -

 تقدمي خطة مقرتحة إىل الوزارة. -

اعبديد على قسم معلم الصف تطبيق نظاـ القبوؿ  -
 2118/2119يف العاـ 

111 % 

 

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي 
اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واؼببادئ الثقافية 

 واالجتماعية واألخالقية.

تنظيم برنامج الرتبية العملية 
 يف األقساـ.

 ومتابعة التزامهم.تنظيم الطالب يف ؾبموعات  -

عقد اجتماع مع مشريف الرتبية العملية للتعريف  -
 بإجراءات الرتبية العملية.

111 % 
 

توعية الطالب بقواعد 
النظاـ واحملافظة على مرافق 

 الكلية.

عقد اجتماعات ـبتلفة مع الطالب بالتنسيق مع  -
 % 111 ارباد الطلبة يف الكلية.

 

اؼبعارؼ واؼبهارات تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث 
 اؼبهنية واالجتماعية.

تأىيل خرهبي اعبامعة 
 تربوياً ونفسياً 

افتتاح برنامج التأىيل الرتبوي يف التعليم النظامي  -
 واؼبفتوح.

 إقامة دورات تدريبية تربوية ونفسية. -
61 %  

رفع كفاءة اعبامعة يف اإلسهاـ يف التنمية اؼبستدامة 
اؼبديريات والوحدات ذات وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل 

الطابع اػباص وتسويق خدمات اعبامعػة التعليمية 
 (التطبيقية واالستشارية) والبحثيػة واػبدميػة

إطالؽ مكتب فبارسة 
اؼبهنة لربط الكلية باجملتمع 
وخدمة مؤسسات اجملتمع 

 األىلي.

وضع النظاـ الداخلي ؼبكتب فبارسة اؼبهنة يف كلية  -
 الرتبية.

الدورات التدريبية يف اجملالٌن  الرتبوي إجراء بعض  -
 والنفسي.

اقرتاح سلسلة من الدورات التدريبية الرتبوية والنفسية  -
. 

51 % 

عدـ وجود قاعات 
ـبصصة وـبابر 
عملية يف الكلية 
والنق  يف ذبهيز 
قاعات فبارسة 
 التدريب والعالج.

التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم اؼبعلومات 
 خالؿ تطبيق نظم إدارة اعبودة الشاملة.من 

توصيف مقررات صبيع 
أقساـ الكلية وفق الػ 

NARS 

 ربديد اؼبعايًن األكاديبية الوطنية عبميع الربامج. -
 ربديد مؤشرات األداء يف كل مقرر. -
 ربديد طرائق التدريس اؼبناسبة لكل مؤشر. -
 ربديد طرائق التقومي اؼبناسبة للمؤشرات. -
 قق اؼبؤشرات يف كل مقرر.ربديد متطلبات رب -
 ربديد معوقات ربقيق اؼبؤشرات يف كل مقرر. -

111 % 

 

 الهيكل التنظيمي:

 0202/0202الوحدات المستحدثة في الكلية للعاـ 

 المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية 
 قرار التعديل 
 )الرقم كالتاريخ(

- -  -   

 



61 

 القيادة:

 0202/0202الكلية كأسسها كمبرراتها للعاـ لتغيرات في اإلدارات العلمية داخل ا

 أسس االختيار األسباب التغيير
 التدريب 

 مبررات عدـ التدريب )بعد االستالـ(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المصداقية كاألخالقيات:
 0202/0202األخطاء كالممارسات غير العادلة كإجراءات تصحيحها للعاـ 

 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة
 عدـ التزاـ بعض العاملٌن يف الكلية باعماؿ
 اإلخالؿ بواجباهتم اإلدارية  توجيو عقوبة التنبيو الرصد خالؿ فرتة اغبجر بسبب الكورونا

عدـ االلتزاـ أحد اؼبدرسٌن بأعماؿ الرصد 
 التأخًن باصدار النتائج االمتحانية توجيو عقوبة التنبيو من قبل رئيس اعبامعة خالؿ فرتة اغبجر بسبب الكورونا

 الموارد البشرية كالتطوير اإلدارم(:الجهاز اإلدارم )إدارة 
 0202/0202الجهاز اإلدارم كعدد الشعب كالعاملين في الكلية للعاـ 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 22 21 1 - - - - 21 1 شعبة االمتحانات

 16 16 - - - - - 16 - الطالب العاـشؤوف 

 5 5 - - - - - 5 - شؤوف الطالب  اؼبوازي
 4 4 - - - - - 4 - شؤوف طالب الدراسات العليا

 2 1 1 - - - - 1 1 شؤوف العاملٌن 

 6 4 2 - - 1 1 3 1 الديواف
 3 3 - - - 1 - 2 - ؾبلس الكلية 
 1 1 - - - - - 1 - ؾبلس االقساـ

 3 - 3 - - - 1 - 2 العميدسكرتارية 
 - - - - - - - - - سكرتارية النواب

 4 2 2 - - - - 2 2 شعبة مراقبة الدواـ 
 1 1 - - - - - 1 - معتمد الرواتب

 2 2 - - - - - 2 - معتمد الرسـو

 2 1 1 - - - - 1 1 مستودع الكتب 

 1 - 1 - - - - - 1 أمٌن اؼبستودع

 2 2 - - - - - 2 - اؼبكتبة

 74 63 11       المجموع
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 0202/0202اإلداريوف كالفنيوف في الكلية بحسب المؤىل للعاـ  

 القسم/الشعبة
 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

 إجمالي أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر 

 22 21 1 1 - 17 - 3 1 - - - - متحاناتشعبة اال

 16 16 - 5 - 9 - 2 - - - - - شؤوف الطالب العاـ
 5 5 - 1 - 2 - 3 - - - - - شؤوف الطالب اؼبوازي

 4 4 - - - 1 - 2 - - - - - شؤوف طالب الدراسات العليا

 2 1 1 - - - 1 1 - - - - - شؤوف العاملٌن 

 6 4 2 2 1 2 - - 1 - - - - الديواف
 3 3 - 1 - 2 - - - - - - - ؾبلس الكلية 
 1 1 - - - 1 - - - - - - - ؾبلس االقساـ
 3 - 3 - 1 - 2 - - - - - - سكرتارية العميد
 4 2 2 - 1 - - 2 1 - - - - شعبة مراقبة الدواـ 
 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - معتمد الرواتب

 2 2 - - - 2 - - - - - - - معتمد الرسـو

 2 1 1 - - - 1 - 1 - - - - مستودع الكتب 
 1 - 1 - - - 1 - - - - - - أمٌن اؼبستودع
 2 2 - - - 1 - 1 - - - - - اؼبكتبة

 74 63 11           المجموع

 
 0202/0202التغيرات في إدارات الشعب في الكلية للعاـ  

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
 دقة يف العمل وسرعة يف اإلقباز الكفاءة واػبربة  شؤوف الطالبتغيًن رئيس شعبة 

 دقة يف العمل وسرعة يف اإلقباز الكفاءة واػبربة  تغيًن رئيس شعبة الديواف
 0202/0202التغيرات في الوظائف المختلفة اإلدارية كالفنية في الكلية للعاـ 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

           شعبة االمتحانات
 1  1          1 شؤوف الطالب العاـ

 1 1           1   شؤوف الطالب  اؼبوازي

 1 1      1  شؤوف طالب الدراسات العليا

 1 1          1  الديواف
          ؾبلس الكلية 
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 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

          سكرتارية العميد

          معتمد الرسـو

          مستودع الكتب 

          أمٌن اؼبستودع

          أمٌن اؼبخرب

                   اؼبكتبة

 4 3 1     3 1 المجموع
 اإلداريوف الجدد أك الذين أنهوا الخدمة أك المنقولوف )اإلداريوف الجدد(

 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

          شعبة االمتحانات

 1  1      1 شؤوف الطالب العاـ

 1 1      1  شؤوف الطالب  اؼبوازي

 1 1      1  شؤوف طالب الدراسات العليا
 1 1      1  الديواف

          ؾبلس الكلية 

          سكرتارية العميد

          معتمد الرسـو
          مستودع الكتب 

          أمٌن اؼبستودع

          أمٌن اؼبخرب

          المجموع
 0202/0202الدكرات التدريبية للعاملين كعدد المشاركين فيها للعاـ 

 التاريخ  المكاف  الدكرةاسم  عدد كأسماء المشاركين  ـ

   ال يوجد --- 1

   ال يوجد --- 2

   ال يوجد --- 3

 .القرارات التي اتخذتها الكلية لتحسين مستول الرضا الوظيفي للعاملين بها
 0202/0202قرارات تحسين الرضا الوظيفي كإجراءات تحسينها للعاـ 

 إجراءات تحسين ظركؼ العمل تحسين آلية العملإجراءات  إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

 شعبة االمتحانات
تأمٌن بعض متطلبات اؼبوظفٌن يف الشعبة من  -

 األثاث واؼبستلزمات.
اجتماع اإلدارة مع العاملٌن وتوجيههم  -

 اؼبهاـ.إىل ضرورة اؼبتابعة والسرعة يف إقباز 
رفد الشعبة بعدد أكرب من اؼبوظفٌن لتيسًن  -

ظروؼ العمل والسرعة يف إقباز اؼبهمات اؼبوكلة 
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 شعبة شؤوف الطالب العاـ
إجراء بعض التغيًنات يف توزيع مهاـ اؼبوظفٌن  -

 يف الشعبة.
تنظيم العمل ووضع جدوؿ زمين  -

 إلصدار النتائج االمتحانية.
 إليهم.

إعادة توزيع مكاتب الشعبة والتبديل بينها وبٌن  - شؤوف العاملٌن العلميٌن
 الشعب األخرى وتأمٌن بعض اؼبستلزمات ؽبا.

التأكيد على تنظيم العمل وأرشفة  -
 بيانات الشعبة.

متابعة شؤوف العاملٌن اإلداريٌن  -
 والعلميٌن لتحسٌن ظروؼ العمل.

---- 
 شؤوف العاملٌن االداريٌن

 الديواف
إجراء بعض التغيًنات يف توزيع مهاـ اؼبوظفٌن  -

 يف الشعبة.
التأكيد على تنظيم العمل وتنظيم  -

 الوثائق بٌن الربيد الصادر والوارد.
إصالح آلة التصوير يف الشعبة وصيانتها  -

 وتأمٌن بعض اؼبستلزمات.

 شعبة مراقبة الدواـ
تفريغ العاملٌن يف الشعبة ؼبتابعة سًن العملية  -

 التعليمية والتزاـ العاملٌن بأوقات الدواـ الرظبي.

على مراقب الدواـ دبتابعة التزاـ التأكيد  -
 اؼبدرسٌن دبواعيد احملاضرات.

متابعة عمل الشعبة والتأكيد على التنسيق  -
بينها وبٌن األقساـ العلمية يف إصدار الربامج 

 وتنظيم برنامج الرتبية العملية.
تنظيم الزمر العملية ومتابعة سًن العملية  -

 التعليمية.

 الموارد المالية كالمادية:

 0202/0202القاعات التدريسية أك المخابر أك المكاتب المستحدثة في الكلية للعاـ 

 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أك 

 مخابر أك مكاتب أك غيرىا(.
 التكاليف الهدؼ

--- 
-----   
-----   

 0202/0202الكلية للعاـ المعدات كالتجهيزات الخاصة بالقاعات كغيرىا من المكاتب في 

 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة المكاف القسم
 شعبة االمتحانات

 مكاتب الشعبتٌن
تنظيم الوثائق اػباصة بالطالب و  - --------

 النتائج االمتحانية
 الشراء باعبامعة عبنة

 -------- شعبة شؤوف الطالب العاـ

 مبىن الكلية
إجراء صيانة للمقاعد يف القاعات  - القاعات الدرسية

 ولألبواب.
احملافظة على نظافة القاعات وتأىيلها  -

 الشراء باعبامعة عبنة الستفباؿ الطالب.

تأىيل اؼبخرب ؼبمارسة الطالب األنشطة  - ------------- ـبرب اغباسوب
 العملية اػباصة باغباسوب الرتبوي.

 مديرية نظم اؼبعلومات
 يف اعبامعة.

 0202/0202إجراءات تطوير مكتبة الكلية للعاـ 

 الهدؼ اآللية تطوير المكتبة
 ----- ----- الكتب والدوريات
 ----- ----- التجهيزات
 ----- ----- آلية العمل

 المتطلبات التي لم تتحّقق كمقترحات تحقيقها

 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
 البناء قيد اإلقبازضرورة ذبهيز وهتيئة البناء اعبديد اػباص بكلية  عدـ وجود مكاتب يف البناء تأمٌن مكاتب إضافية ألعضاء اؽبيئة التعليمية
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 الرتبية.  تأمٌن منابر وطاوالت للقاعات واؼبدرجات
تأمٌن أجهزة حاسوب إضافية وطابعات 

صيانة األجهزة والطابعات اؼبوجودة وتأمٌن إعادة  الطلب قيد الدراسة جديدة
 --- أحبار مناسبة ؽبا.

 تأمٌن أثاث إضايف ؼبكاتب األساتذة
 --- --- الطلب قيد الدراسة واألقساـ العلمية

شراء جهاز تصحيح األسبتة وأجهزة عرض 
صيانة اعبهاز القدمي واالىتماـ بنوعية الورؽ  الطلب قيد الدراسة إضافية

 --- اػباص باالمتحانات اؼبؤسبتة. 

  ذبهيز قاعة خاصة دبناقشة الرسائل اعبامعية
تزويد قاعة اؼبدارسة اؼبوجودة يف الكلية ببعض 
 --- اؼبستلزمات لتناسب إجراء اؼبناقشات فيها.

 المشاركة المجتمعية كتنمية البيئة:

 0202/0202المقدمة ألفراد كىيئات المجتمع في العاـ الخدمات   

االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد  الجهات المستفيدة
 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الفعالية )ترفق الوثائق(

والعاملٌن يف اؼبراكز األفراد والباحثٌن 
واعبمعيات اؼبهتمة بعالج 

 االضطرابات وصعوبات التعلم.
 جيدة دورات تدريبية يف اضطرابات اللغة والنطق وصعوبات التعلم

 التقويم المؤسسي كإدارة الجودة:
 قامت الكلية بتقومي البنية التحتية للكلية وبناًء عليو مت تصليح اؼبقاعد الطالبية. -

 
 اآلداب كالعلـو اإلنسانيةكلية لالقدرة المؤسسية 

 

 مؤشرات تحقيق الهدؼ* ىدؼ الكلية التنفيذم ىدؼ الكلية
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف يف إطار 
 نظاـ اعبودة الشاملة وبرؤى ذات توجو مستقبلي

زبريج عدد من ضبلة 
 اؼباجستًن والدكتوراه

( شهادة ماجستًن 47منح )
 ( شهادة دكتوراه 7و )

85% - 

تطوير جامعة البعث يف ؾباؿ البحث العلمي والتعاوف مع اؼبؤسسات 
 واؼبراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات اجملتمع على صبيع اؼبستويات

تفعيل اتفاقية التعاوف العلمي 
مع جامعات روسيا االربادية 

ورية اإلسالمية واعبمه
 اإليرانية وغًنىا 

التحضًن للبدء بالتحضًن 
 للمؤسبرات والندوات البحثية

51% - 

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي اجتماعي 
وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واؼببادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 

 السليمة.

    زبريج جيل

 - - - - خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعيةتأىيل 
اؼبسانبة يف التصدي لوباء   زيادة دور اعبامعة يف إعادة األعمار وخدمة اجملتمع

 كورونا
اؼبشاركة يف اللجاف البحثية 

 للتصدي للوباء
81% - 

زيادة جودة أعماؿ وأنشطة التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم اؼبعلومات من خالؿ تطبيق  
 الكلية 

أسبتة وأرشفة السجالت 
نظم إدارة واؼبلفات وفق 

- - 
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 اعبودة الشاملة نظم إدارة اعبودة الشاملة.

 
 

 الهيكل التنظيمي -أ 

 المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها

 إحداث مكتب فبارسة اؼبهنة 
 .وضع النظاـ الداخلي ؼبكتب فبارسة اؼبهنة 

  وضع خطة سنوية لألنشطة واػبدمات 
 ربديد األنشطة واػبدمات اؼبقدمة من قبل اؼبكتب 

  خدمة اجملتمع ورفد الكلية
 دبوارد ذاتية

   

 القيادة -ب 
 مبررات عدـ التدريب االستالـ(التدريب)بعد  أسس االختيار األسباب التغيير

تعيٌن نائب عميد للشؤوف العلمية 
 جديد للكلية

 اػبربة يف العمل كنائب لعميد الكلية - اػبربة يف اإلدارة شغور منصب نائب العميد

 .القرارات التي اتخذتها الكلية لتحسين مستول الرضا الوظيفي للعاملين بها
 قرارات تحسين الرضا الوظيفي كإجراءات تحسينها 

 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

تأمٌن بعض متطلبات اؼبوظفٌن يف الشعبة من  - شعبة االمتحانات
 األثاث واؼبستلزمات.

اؼبوظفٌن إجراء بعض التغيًنات يف توزيع مهاـ  -
 يف الشعبة.

اجتماع اإلدارة مع العاملٌن وتوجيههم  -
إىل ضرورة اؼبتابعة والسرعة يف إقباز 

 اؼبهاـ.

تنظيم العمل ووضع جدوؿ زمين  -
 إلصدار النتائج االمتحانية.

رفد الشعبة بعدد أكرب من اؼبوظفٌن  -
لتيسًن ظروؼ العمل والسرعة يف إقباز 

 شؤكف الطالب العاـ شعبة اؼبهمات اؼبوكلة إليهم.

 شؤكف العاملين العلميين
إعادة توزيع مكاتب الشعبة والتبديل بينها  -

وبٌن الشعب األخرى وتأمٌن بعض 
 اؼبستلزمات ؽبا.

التأكيد على تنظيم العمل وأرشفة  -
 بيانات الشعبة.

متابعة شؤوف العاملٌن اإلداريٌن  -
 والعلميٌن لتحسٌن ظروؼ العمل.

---- 
 العاملين اإلداريينشؤكف 

 الديواف
إجراء بعض التغيًنات يف توزيع مهاـ اؼبوظفٌن  -

 يف الشعبة.
التأكيد على تنظيم العمل وتنظيم  -

 الوثائق بٌن الربيد الصادر والوارد.
إصالح آلة التصوير يف الشعبة  -

 وصيانتها وتأمٌن بعض اؼبستلزمات.

 شعبة مراقبة الدكاـ
الشعبة ؼبتابعة سًن العملية  تفريغ العاملٌن يف -

التعليمية والتزاـ العاملٌن بأوقات الدواـ 
 الرظبي.

تفعيل برنامج البصمة يف تفقد العاملٌن  -
وانتظاـ أوقات اغبضور واالنصراؼ 

 اليومي.

متابعة عمل الشعبة والتأكيد على  -
التنسيق بينها وبٌن األقساـ العلمية 
يف إصدار الربامج وتنظيم برنامج 
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التأكيد على مراقب الدواـ دبتابعة التزاـ  -
 اؼبدرسٌن دبواعيد احملاضرات.

 الرتبية العملية.

تنظيم الزمر العملية ومتابعة سًن العملية  -
 التعليمية.

 

 لموارد المالية كالمادية:ا
 المعدات كالتجهيزات الخاصة بالقاعات كغيرىا من المكاتب في الكلية 

 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة المكاف القسم
 شعبة االمتحانات

 مكاتب الشعبتٌن
شراء ؾبموعة من اػبزف لزـو االمتحانات -

 وشؤوف الطالب.
تنظيم الوثائق اػباصة بالطالب  -

 الشراء باعبامعةعبة  والنتائج االمتحانية.
 شعبة شؤكف الطالب العاـ

 مبنى الكلية

 القاعات الدرسية
طالء القاعات صبيعها وإجراء صيانة  -

 للمقاعد يف القاعات ولألبواب.
احملافظة على نظافة القاعات وتأىيلها  -

 الستقباؿ الطالب.
 عبة الشراء باعبامعة

 إجراء صيانة ألجهزة اغباسوب. - ـبرب اغباسوب
تأىيل اؼبخرب ؼبمارسة الطالب  -

األنشطة العملية اػباصة باغباسوب 
 الرتبوي.

 مديرية نظم اؼبعلومات
 يف اعبامعة.

 المتطلبات التي لم تتحّقق كمقترحات تحقيقها

 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

ضرورة ذبهيز وهتيئة البناء اعبديد اػباص بكلية  عدـ وجود مكاتب يف البناء التعليميةتأمٌن مكاتب إضافية ألعضاء اؽبيئة 
 الرتبية.

 البناء قيد اإلقباز
 الطلب قيد الدراسة تأمٌن منابر وطاوالت للقاعات واؼبدرجات

 الطلب قيد الدراسة تأمٌن أجهزة حاسوب إضافية وطابعات جديدة
اؼبوجودة وتأمٌن إعادة صيانة األجهزة والطابعات 
 أحبار مناسبة ؽبا.

--- 

 تأمٌن أثاث إضايف ؼبكاتب األساتذة

 واألقساـ العلمية
 --- --- الطلب قيد الدراسة

 شراء جهاز تصحيح األسبتة وأجهزة عرض إضافية
 الطلب قيد الدراسة

صيانة اعبهاز القدمي واالىتماـ بنوعية الورؽ 
 اػباص باالمتحانات اؼبؤسبتة. 

--- 

 الطلب قيد الدراسة ذبهيز قاعة خاصة دبناقشة الرسائل اعبامعية
تزويد قاعة اؼبدارسة اؼبوجودة يف الكلية ببعض 
 اؼبستلزمات لتناسب إجراء اؼبناقشات فيها.

--- 
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 كلية االقتصادلالقدرة المؤسسية 
  التخطيط كالتطوير

 ىدؼ الكلية التنفيذم ىدؼ الكلية
مؤشرات تحقيق 

 الهدؼ*
 نسبة

 المعوقات اإلنجاز

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف يف 
 إطار نظاـ اعبودة الشاملة وبرؤى ذات توجو مستقبلي

فتح مركز دراسات إدارية 
 واقتصادية

 
 

 
 صفر

 عدـ  موافقة اعبهات اؼبعنية

يتفق  تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن دبا
 مع فلسفة ومبادئ اعبودة والتميز يف األداء

 اقباز توصيف  نارس
 وفق اؼبعايًن الوطنية 

عدد اؼبقررات 
 اؼبوصفة

111  

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي 
اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واؼببادئ الثقافية 

 واالجتماعية واألخالقية السليمة.

توفر قاعات مناسبة وـبربحاسوب 
 وقاعة سيمينار

واماكن السرتاحة الطالب وقضاء 
 حاجاهتم

 عدد القاعات
 القدرة االستيعابية

 

 
51% 

 
 ضيق اؼبكاف

)  )استضافة يف كلية العلـو

تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبهنية 
 واالجتماعية

 تأمٌن ؿباضرين جيدين
 توفًن اؼبادة العلمية 
 مهارات ومعارؼ

معدالت ونسب 
النجاح يف اؼبقررات 

 التخصصية

 عدـ توفر ـبرب حاسوب 74%

 وخدمة اؼبستدامة التنمية يف اؼبسانبة يف البعث جامعة كفاءة رفع 
 وتسويق اػباص الطابع ذات والوحدات اؼبديريات وتفعيل والبيئة اجملتمع
 .(واالستشارية التطبيقية) واػبدميػة والبحثيػة التعليمية اعبامعػة خدمات

 اقامة الفعاليات العلمية 
 يف اعبامعة 

 فعالية سنوية
 
 

51%  

 واؼبشاركة يف فعاليات تدريبية 
 واستشارية

تدريب  
5/7/2118 

111%  

دورتٌن )مهارات 
 2119التواصل( 

111 ----- 

اؼبعلومات من خالؿ تطبيق التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم 
 نظم إدارة اعبودة الشاملة.

االمتحانات  أسبتو أنشطة الكلية
 وشؤوف الطالب

بدأ اؼبشروع يف عاـ  51%
2118/2119 

 التنظيمي  الهيكل

 اؽبيكلية يف تعديالت أية أجرت قد كانت إف أو التنظيمي يف ىيكلها وحدات أو أقساـ إدارات أو أية ألغت أو استحدثت قد كانت اعبزء إف ىذا يف الكلية تذكر

 .وتوثيقها اعتمادىا مت ذلك؟ وىل أسباب وما واالختصاصات
 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها

     اليوجد
 

 األقساـ الجديدة كالدراسات العليا: 

 مالحظات المبررات العليااألقساـ كالدراسات 
 قيد االفتتاح البحث العلمي–حاجة الطالب الستكماؿ ربصيلهم العلمي  ماجستًن إدارة األعماؿ
 بانتظار اؼبوافقة زيادة الثراء اؼبعريف والعلمي –حاجة سوؽ العمل  قسم التمويل واؼبصارؼ

 اؼبوافقة على اإلحداث فرص عمل واستثمار وتلبية سوؽ العملتأىيل رواد أعماؿ وفتح  ماجستًن تأىيل وزبص  "ريادة األعماؿ"

   القيادة 

 مبررات عدـ التدريب )إف كجدت( التدريب )بعد االستالـ( الموقع اإلدارم االسم
 توفر اػبربات تغيًن بقرار من وزارة التعليم  تغيًن عميد الكلية
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 العايل 
 توفر اػبربات  اعبامعةتغيًن بقرار من رئاسة  تغيًن رئيس الدائرة

 

 الموارد البشرية

 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية القسم/الدائرة/الشعبة
     

     المجموع
 االداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل .5

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

       المجموع
 البرامج التدريبية .6

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء .7

 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة
    

 

 توفر كتطبيق نظامان خاصان للحوافز كالمكافآت المادية كالمعنوية تقديران لجهود العاملين المميزين في الكلية  .8

 كالمادية  الموارد المالية

 التطوير يف البنية التحتية: .4
 التكاليف الهدؼ استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك مكاتب أك غيرىا القسم
    
    

   
 التجهيزاتالتطوير في  .5

 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة المكاف /قاعة مخبر القسم
     

   
     

   
 تطوير المكتبة .6

 الهدؼ اآللية المجاؿ

 الكتب والدوريات
  

 

 التجهيزات
  

 

 التاريخ  المكاف  عدد المشاركين اسم الدكرة
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 الهدؼ اآللية المجاؿ
   آلية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

    
    
    

 كالمساىمة بالتنمية: المجتمعية المشاركة

االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد  الجهات المستفيدة
 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الفعالية )ترفق الوثائق(

   
   
   
 

 الجودة  كإدارة المؤسسي التقويم
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 التربية الموسيقيةكلية لالقدرة المؤسسية 
 التخطيط االستراتيجي

 ىدؼ الكلية
ىدؼ الكلية 

 التنفيذم
مؤشرات تحقيق 

 الهدؼ*
نسبة 
 اإلنجاز

المعوقا
 ت

وبرؤى  تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف يف إطار نظاـ اعبودة الشاملة
 ذات توجو مستقبلي

    

تطوير الربامج األكاديبية التعليميةمن خالؿ تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اعبودة والتميز 
 يف األداء

تطوير اػبطة 
الدراسية دبا 
يتناسب مع 
 معايًن اعبودة

سيتم وضع خطة 
دراسية جديدة مع 
بداية العاـ الدراسي 

2121/2122   

111% ----- 

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم 
 واؼببادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة.

تكليف ؾبموعة من  
األساتذة من خارج 
اؼبالؾ لتغطية 

العملية التدريسية دبا 
يتناسب وربقيق 

اؽبدؼ باإلضافة إىل 
بعض  التعاقد مع

األساتذة نظرا لعدـ 
وجود أعضاء ىيئة 
 تدريسّية يف الكلّية

  

     تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعية

رفعكفاءةجامعةالبعثفياؼبسانبةفيالتنميةاؼبستدامةوخدمةاجملتمعوالبيئةوتفعيالؼبديرياتوالوحداتذاتالطابعاػباص
 .(التطبيقيةواالستشارية) وتسويقخدماتاعبامعػةالتعليميةوالبحثيػةواػبدميػة

    

     ودة الشاملة.لتطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم اؼبعلومات من خالؿ تطبيق نظم إدارة اعبا

 الهيكل التنظيمي

 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها
     
     
 

 القيادة

 مبررات عدـ التدريب )إف كجدت( التدريب )بعد االستالـ( الموقع اإلدارم االسم
    
    
 

 البشريةالموارد 

 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية القسم/الدائرة/الشعبة
  2 3 1 رئيس الدائرة
    2 مكتب العميد 

    3 الديواف
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    1 الذاتية
    1 معتمد رسـو الطالب

    1 مكتب االنشطة الطالبية
    3 شؤوف الطالب 

    1 شؤوف طالب اؼبوازي
    1 اؼبكتبة

    1 معتمد الكتب
    5 االمتحانات 
    3 مراقبة الدواـ

    3 اعبناح العملي القدمي
    1 اؼبكتب الفين
    1 ـبرب اغباسوب
    2 اعبناح اعبديد
    2 االستديو

    1 اؼبعتمد اؼبايل
    1 أمٌن اؼبستودع

 39    المجموع
 
 االداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل .9

 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة  ماجستير دكتوراه القسم/الدائرة/الشعبة
 28 21  7 1 - إداري

 ىيئة فنّية

- 2 
)خدمة علم  1

 احتياط(
 )اجازة دراسية( 1

11 
 
 
 
 

  14 

 معيدين

  2 
)خدمة علم  1

 احتياط(

  3 

 45 21  21 5  المجموع
 

 البرامج التدريبية .22

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء .22

 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة

 التاريخ  المكاف  عدد المشاركين اسم الدكرة
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 توفر كتطبيق نظامان خاصان للحوافز كالمكافآت المادية كالمعنوية تقديران لجهود العاملين المميزين في الكلية  .20

 

 كالمادية الموارد المالية

 التطوير يف البنية التحتية: .7
 التكاليف الهدؼ استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك مكاتب أك غيرىا القسم
  ربسٌن عمل استديو الكلية دبواصفات عالية ؼبخرب االستديو  corI7طلب جهاز كمبيوتر حديث 

   
 التطوير في التجهيزات .8

 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة المكاف /قاعة مخبر القسم
جػػػودة العػػػزؼ وحسػػػن سػػػًن العمليػػػة  دوزاف بيانوىات + آالت موسيقية  

 التدريسّية
411111 

 تطوير المكتبة .9
 الهدؼ اآللية المجاؿ

 الكتب والدوريات
  

 

 التجهيزات
 CDسهولة الوصوؿ إىل الكتب واؿ  طلب شراء حاسوب

 
  العمل على برامج اؼبكتبات آلية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

 الطلب للدراسةمت رفع  زبصي  اعتماد مايل مالية وفنية تصليح اؼبكيفات 
    
    

 المشاركةالمجتمعيةكالمساىمة بالتنمية:

 الجهات المستفيدة
االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد 

 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية)ترفق الوثائق(
   
   
   

 الجودة كإدارة المؤسسي التقويم
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 كلية السياحةلالقدرة المؤسسية 

  كالتطوير التخطيط

ىدؼ الكلية  ىدؼ الكلية
 التنفيذم

مؤشرات تحقيق 
 الهدؼ*

نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف يف إطار نظاـ اعبودة 
 توجو مستقبليالشاملة وبرؤى ذات 

زيادة اؼبهارة و 
 اؼبعرفة

 ال يوجد تقنيات %71 احملاضرات

تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ 
 اعبودة والتميز يف األداء

 - %111 تعديل اػبطة مالئمة للواقع

ومناخ جامعي اجتماعي وثقايف وصحي, توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, 
 موجهة بالقيم واؼببادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة.

 - %51 الطالب اعبامعة

اؼبعارؼ و  تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعية
 اؼبهارات

 ال يوجد تقنيات %71 احملاضرات

 وتفعيل والبيئة اجملتمع وخدمة اؼبستدامة التنمية يف اؼبسانبة يف البعث جامعة كفاءة رفع
 والبحثيػة التعليمية اعبامعػة خدمات وتسويق اػباص الطابع ذات والوحدات اؼبديريات
 .(واالستشارية التطبيقية) واػبدميػة

التعاوف مع 
 غرفة السياحة

 - %71 احملاضرات العلمية

اإلدارية ونظم اؼبعلومات من خالؿ تطبيق نظم إدارة التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم 
 اعبودة الشاملة.

 - - مالئمة للواقع تعديل اػبطة

 التنظيمي  الهيكل

 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها
- - - - - 
- - - - - 
 

   القيادة

 مبررات عدـ التدريب التدريب )بعد االستالـ( أسس االختيار األسباب التغيير
د. مراد اظباعيل )نائب -

 علمي (
-2119/2121 - - - 

 د. اضبد ضبود -
 )نائب اداري (

-2119/2121 - - - 

 د. منذر الناصر 
 )ريس قسم االدارة الفندقية (

-2119/2121    

 

 كاألخالقيات  المصداقية

 المبررات المتخذ اإلجراء الحالة
- - - 
- - - 

   )إدارة الموارد البشرية كالتطوير اإلدارم( اإلدارم الجهاز
 .بها للعاملين الوظيفي الرضا مستول لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات
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 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
 جيدة نشاط العامل العمل باستمرار منح مكافآت

- - - - 
- - - - 
 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف لوظائف اإلدارية كالفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 4 2 2 - - - 2 2 - شؤوف طالب

 5 4 1 - - - - 4 1 امتحانات
 4 4 -     4 - ديواف 

 2 2 -     2 - نظم معلومات 

 2 2 -     2 - سكرتاريا عميد 

 1 1 -     1 - سكرتاريا نواب
 - - 2     - 2 مراقبة دواـ 
 2 2 -     1 - ذاتية 
 2 2 -     2 - مالية 
 - - 1     - 1 مستودع
 3 3 -     3 - مكتبة 

 3 3 -     3 - دراسات عليا 
 4 4 -     4 - تعليم مفتوح )شؤوف (

 3 2 2     4 - تعليم مفتوح )امتحانات  (
 1 1 -     1 - مفتوح )مالية (تعليم 
          

 اإلداريين أك العاملين الجدد/ أنهو الخدمة/منقولين
 - - - - - - - - - ال يوجد–اهناء خدمة 

 –اماؿ عازار  –نقل من الكلية 
جهينة –زينة ابراىيم –انا العلي 
 بدعة

         

         - 4اجملموع 

 اإلداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل

 القسم
 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 - 2 سياحة

1 1 11 4 15 3 4 11 31 41 
 - 1 ادارة فندقية
 41 31 11 4 3 15 4 11 1 1  3 اجملموع

 التاريخ  المكاف  اسم الدكرة عدد كأسماء المشاركين  ـ

 - - ادارة اؼبوارد البشرية - نور الديب - 1

 - - جيوغرايف - ظبر العيسى - 2
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 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

- - - - 
- - - - 
- - - - 

 كالمادية  المالية الموارد 

 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك 

 مكاتب أك غيرىا(
 التكاليف الهدؼ

 مليوف14- تطوير العملية التدريسية - مت ذبهيز ـبرب حاسوب يف قبو الكلية   
 شراء برنامج اماديوس و تنزيلو على اجزة اؼبخرب و اصبح جاىزاً لالستخداـ -

 و يتم العمل على ذبهيز برنامج  اوبرا 
 511111- تطوير العملية التدريسية--

 811111-   - مت ذبهيز مكاتب لرؤساء االقساـ  - 
 

 الهدؼ اآللية تطوير المكتبة

 الكتب والدوريات
- - 
- - 

 التجهيزات
- - 
- - 

 - - آلية العمل
 

 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 
   البيئة كتنمية المجتمعية المشاركة

 الجهات المستفيدة
االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد 

 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة
عن درجة رضا الجهات الخارجية 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
   

 الجودة  كإدارة المؤسسي التقويم

 
 

 
 
 
 
 

3 - - - - 
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 كلية الحقوؽلالقدرة المؤسسية 
 التخطيط االستراتيجي : - أ

نسبة  مؤشرات ربقيق اؽبدؼ  ىدؼ الكلية التنفيذي االسرتاتيجي كليةىدؼ ال
 االقباز

 اؼبعوقات

ػ تطوير دور اعبامعة كأحد مراكز اإلشعاع العلمي 1
واؼبعريف يف إطار نظاـ اعبودة الشاملة ويرؤى ذات 

 توجو مستقبلي

األعماؿ ال  تقـو هبا 
 لتنفيذ اؽبدؼ : 

رفع سوية وعي الطالب  -
القانوين من خالؿ االطالع 
 على صبيع قوانٌن البالد

 اػبطوات ال  يتم ربقيقها 
 

قدرة الطالب مالحظة : تطور 
على مناقشة أفكاره القانونية 

 حبرية ومنطق مقبوؿ

زيادة كبًنة يف عدد الطالب مقارنًة مع طاقة  81%
 استيعاب الكلية 

ػ تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ 2
تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اعبودة 

 والتميز يف األداء

حذؼ صبيع القوانٌن ال  
مت تعديلها من اؼبناىج 
بشكل مستمر من قبل 

 دكتور اؼبقرر 

قدرة الطالب على مناقشة 
مالئمة قانوف للعمل بو يف الزمن 

 اغبايل

 التأخر يف تعديل اؼبقررات يف الكتاب اعبامعي 91%

ػ توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة , 3
ثقايف وصحي موجهة ومناخ جامعي اجتماعي و 

بالقيم واؼببادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 
 السليمة 

ؿباولة إشراؾ اكرب عدد من 
الطالب يف اؼبناقشات ال  

 تدور ضمن القاعات 

ارتفاع استيعاب الطالب 
 للمنهاج

قلة عدد القاعات يف الكلية مقارنًة مع أعداد  91%
 الطالب الكبًنة 

زين من حيث اؼبعارؼ ػ تأىيل خرهبٌن متمي4
 واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعية 

الرتكيز على أف تكوف 
االسئلة يف االمتحانات 
 شاملة عبميع أجزاء اؼبقرر

التأخر يف اصدار نتائج اؼبقررات التحريرية  %91 ارتفاع نسبة اؼبعدالت للطالب 
 نتيجة ارتفاع اعداد الطالب  

التمية اؼبستدامة ػ رفع كفاءة اعبامعة يف اؼبسانبة يف 5
وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل اؼبديريات والوحدات 
ذات الطابع اػباص وتسويق خدمات اعبامعة 
 التعليمية والبحثية واػبدمية )التطبيقية واالستثمارية (

العمل على إشراؾ احملامٌن 
والقضاة ذوي اػبربة العملية 

 يف التدريس 

زيادة يف خربة الطالب يف 
 مليةاعبلسات الع

قلة عدد اؽبيئة التدريسية من خارج اؼبالؾ  91%
 نتيجة عدـ التفرغ

ػ التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم 6
 اؼبعلومات من خالؿ تطبيق نظم إدارة اعبودة الشاملة 

ؿباولة مواكبة التطورات 
على الصعيد اؼبعلومايت 
للكلية من خالؿ موقع 
الكرتوين خاص بالكلية 

ؼبعلومات اػباصة وأسبتو ا
 بكل طالب

زيادة يف عدد زوار موقع الكلية 
االلكرتوين وتوفًن عناء الطالب 
 يف متابعة أمور الكلية واؼبواد

عدـ وجود كادر اداري ـبت  دبجاؿ  75%
 اؼبعلوماتية يف كلية اغبقوؽ

 الهيكل التنظيمي : - ب

 مالحظات قرار التعديل ) الرقم والتاريخ ( اؼبربرات التعديالت الوحدات التنظيمية واإلدارات ال  مت تعديلها
  15/11/2119/و تاريخ 93قرار رقم    - مت احداثها شعبة الدراسات العليا / قسم القانوف العاـ /

 ج ػ القيادة :

 مبررات عدـ التدريب)إف كجدت( التدريب)بعد االستالـ ( الموقع االدارم االسم
- - - - 

    
 البشرية:الموارد -د

 اجملموع اؼبياوموف اؼبستخدموف الوظائف االدارية والفنية القسم/الدائرة/الشعبة
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 1 - - 1 رئيس دائرة اغبقوؽ/تعليم عاـ
 1 - - 1 رئيس دائرة الدراسات القانونية/تعليم مفتوح

 67 - - 7 تعليم عاـ-اغبقوؽ/شعبة شؤوف الطالب
 3 - - 3 تعليم موازي-اغبقوؽ/شعبة شؤوف الطالب
 7 - 1 6 تعليم عاـ-اغبقوؽ/شعبة االمتحانات

-اغبقوؽ/شعبة شؤوف طالب الدراسات القانونية
 8 - 1 7 تعليم عاـ

تعليم -اغبقوؽ/شعبة امتحانات الدراسات القانونية
 7 - - 7 عاـ

 1 - - 1 شعبة الدراسات العليا-اغبقوؽ
 4 - 1 3 اغبقوؽ/شعبة الديواف
 1 - - 1 مكتبة الكلية
 1 - - 1 امٌن مستودع اللواـز

 1 - - 1 اغبقوؽ/شعبة مراقبة الدواـ والربامج
 3 - 2 1 السكرتاريا

 1 - - 1 الذاتية/شؤوف العاملٌن
 1 - - 1 معتمد بيع الكتب

 1 - - 1 معتمد رسـو الطالب/تعليم عاـ
 1 - - 1 معتمد رسـو الطالب/تعليم مفتوح
 2 - 2 - مستخدموف ومراسلوف وتصوير

 4 - 4 - اغبراس
 1 - - 1 مكتب فين
 55 - 11 44 اجملموع

 

 االداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل :-2
 اجملموع اخرى معهد تقاين اجازة ماجستًن دكتوراه القسم/الدائرة/الشعبة
 1 - - - 1 - قسم القانوف العاـ
 1 - - -  1 قسم القانوف الدويل

 1 - - 1 - - رئيس دائرة اغبقوؽ/تعليم عاـ
 1 - - 1 - - رئيس دائرة الدراسات القانونية/تعليم مفتوح

 7 1 2 4 - - تعليم عاـ-اغبقوؽ/شعبة شؤوف الطالب
 3 1 - 2 - - تعليم موازي-اغبقوؽ/شعبة شؤوف الطالب
 7 3 2 2 - - تعليم عاـ-اغبقوؽ/شعبة االمتحانات

اغبقوؽ/شعبة شؤوف طالب الدراسات 
 تعليم عاـ-القانونية

- - 1 2 4 7 

-اغبقوؽ/شعبة امتحانات الدراسات القانونية
 تعليم عاـ

- - 2 2 3 7 

 1 - - 1 - - شعبة الدراسات العليا-اغبقوؽ
 4 4 - - - - اغبقوؽ/شعبة الديواف
 1 1 - - - - مكتبة الكلية
 1 - 1 - - - امٌن مستودع اللواـز

 1 - - 1 - - اغبقوؽ/شعبة مراقبة الدواـ والربامج
 3 3 - - - - السكرتاريا

 1 - - 1 - - الذاتية/شؤوف العاملٌن
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 1 - 1 - - - معتمد بيع الكتب
 1 - 1 - - - معتمد رسـو الطالب/تعليم عاـ
 1 - 1 - - - معتمد رسـو الطالب/تعليم مفتوح
 2 2 - - - - مستخدموف ومراسلوف وتصوير

 4 4 - - - - اغبراس
 1 1 - - - - مكتب فين

 57 27 12 16 1 1 اجملموع
 البرامج التدريبية:-0

 التاريخ المكاف عدد المشاركين اسم الدكرة
- - - - 

    
    

 االجراءات المتخذة لتحسين االداء: -3

 اجراءات تحسين ظركؼ العمل اجراءات تحسين الية العمل اجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة

على مشاكل اؼبوظفٌن بشكل يومي الوقوؼ  شعبة االمتحانات
 ؼبعاعبتها

اسبتة عدد من اؼبقررات االمتحانات الغلب 
 اؼبواد لسهولة العمل

 اؼبطالبة باسبتة شعبة االمتحانات

متابعة شكاوى اؼبوظفٌن بالنسبة لضغط  شعبة شؤوف الطالب
 العمل

رفد مكتب الشؤوف بعدد من اؼبوظفٌن 
 وطلب عدد اضايف من اجهزة اغبواسيب

ؼبطالبة باسبتة شعبة الشؤوف واؼبطالبة ا
بتقسيمها اىل شعبتٌن منفصلتٌن )عاـ 

 وموازي(
 توفر كتطبق نظاما خاصا للحوافز كالمكافات المادية كالمعنوية تقديرا لجهود العاملين المميزين في الكلية. -4

 الموارد المالية كالمادية : -ق

 ػ التطور في البنية التحتية :2
 التكاليف الهدؼ استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك مكاتب أك غيرىا ()  القسم

 - - مل يتم أي تطوير على مستوى البنية التحتية بسبب عدـ توفر االعتمادات اؼبالية الالزمة 

 ػ التطوير في التجهيزات :0
 التكاليف الهدؼ مدات أك تجهيزات جديدة المكاف / قاعة أك مخبر القسم

 - - تطوير أم تجهيزات لعدـ توفر االعتمادات المالية الالزمةلم يتم  
 ػ تطوير المكتبة :3

 الهدؼ اآللية المجاؿ
اغناء مكتبة الكلية بالكتب اؼبتنوعة واالطالع على ما ىو جديد يف  مت استالـ عدد من الكتب كهدية ؼبكتبة الكلية ومت حضور معرض الكتاب السنوي الكتب والدوريات

 القانوف 
  مل يتم تزويد اؼبكتبة باي ذبهيزات جديدة لعدـ توفر القدرة اؼبالية  التجهيزات 
يتم إعارة الكتب إىل الشخ  الذي يرغب بذلك بعد استيفاء كافة اؼبعلومات  آلية العمل

الالزمة عنو وابالغو بالتقييد باؼبواعيد احملددة إلعادة الكتب ال  قاـ باستعارهتا ربت 
 ية طائلة اؼبسؤول

سبكٌن أكرب عدد من الطالب الراغبٌن باالستفادة من الكتب 
 اؼبوجودة يف اؼبكتب من اغبصوؿ على خدماهتا 

 
 المالحظات المقترحات كالمتطلبات االسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

 - الكرتونيا بالشبكةتزويد اؼبكتبة بأجهزة جديدة وربطها  عدـ توفر االعتماد اؼبايل عدـ توفر أجهزة حاسوبية
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 - اغناء اؼبكتبة دبا يتوفر من كتب جديدة يف ؾباؿ القانوف  عدـ توفر االعتماد اؼبايل عدـ كفاية الكتب باؼبكتبة
 ك. المشاركة المجتمعية كالمساىمة بالتنمية :

االستشارات كالدراسات الفنية كالمهنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة  الجهات المستفيدة 
 ألفراد المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة

درجة رضا الجهات الخارجية عن الفعالية ) ترفق الوثائق 
) 

 - مل تقم أي جهة حكومية بطلب أي استشارات قانونية -
 التقويم المؤسسي كإدارة الجودة : -ز

 لكلية التطبيقيةلالقدرة المؤسسية 
  التخطيط االستراتيجي

 ىدؼ الكلية التنفيذم ىدؼ الكلية
مؤشرات تحقيق 

 الهدؼ*
نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واؼبعريف يف 
 إطار نظاـ اعبودة الشاملة وبرؤى ذات توجو مستقبلي

رفد اؼبؤسسات و اؼبعامل بتقنٌن فبيزين 
و دبستويات تعليمية متعددة مؤىلة 

قادرة على التعامل مع علمياً وعملياً 
 التقنيات اغبديثة اؼبستخدمة.

 زبريج أوؿ دفعة 
ىذا العاـ 
2121/2122 

عدـ توفر اؼبخابر و  75%
 القاعات اػباصة بالكلية
 و الكادر التدريسي

تطوير الربامج األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن دبا يتفق مع 
 األداءفلسفة ومبادئ اعبودة والتميز يف 

اػبطة الدرسية عبميع الكليات التطبيقية 
يف اعبامعات السورية موحدة و يشرؼ 
على إقرارىا و تطويرىا اجمللس األعلى 

 للتعليم التقين

مت إقرار اػبطط 
 الدرسية عاـ 
و ىي ال  2113

 تزاؿ قيد االختبار

 عدـ توفر الكتب اعبامعية 111%

اعبودة, ومناخ جامعي اجتماعي توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية 
وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واؼببادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 

 السليمة.

    

 -----    تأىيل خرهبٌن متميزين من حيث اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبهنية واالجتماعية

 وخدمة اؼبستدامة التنمية يف اؼبسانبة يف البعث جامعة كفاءة رفع
 وتسويق اػباص الطابع ذات والوحدات اؼبديريات وتفعيل والبيئة اجملتمع
 .(واالستشارية التطبيقية) واػبدميػة والبحثيػة التعليمية اعبامعػة خدمات

    

التطوير اؼبؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم اؼبعلومات من خالؿ تطبيق 
 نظم إدارة اعبودة الشاملة.

ا قيد الدراسة و اإلقباز و ىبضع ىذ
 لقرارات اجمللس األعلى للتعليم التقين

 --- -- 

 التنظيمي  الهيكل

 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها
--- --- --- --- --- 

   القيادة

 التدريب )إف كجدت(مبررات عدـ  التدريب )بعد االستالـ( الموقع اإلدارم االسم
---- ---- ---- ----- 

 الموارد البشرية

 المجموع المياكموف المستخدموف الوظائف اإلدارية كالفنية القسم/الدائرة/الشعبة
بانتظار اصدار مرسـو مالؾ 

الكلية كوف مالكها مفصوؿ عن 
مالؾ اعبامعة و ؽبا موازنة 
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 مستقلة
     المجموع

 بحسب المؤىلاالداريوف كالفنيوف  .23

 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة  ماجستير دكتوراه القسم/الدائرة/الشعبة
 2 *- - - 1 1 االدارة
 1 - - 1 - - رئيس الدائرة
 2 - 2 - - - سكرتاريا

 3 - 1 2 - - شعبة االمتحانات
 3 2 - 1 - - شعبة شؤوف الطالب
 2 - 1 1 - - شعبة مراقبة الدواـ
 2 - 1 1 - - شعبة الديواف
 2 - 1 1 - - شعبة نظم اؼبعلومات
 1 - - 1 - - شعبة شؤوف العاملٌن

 1 - - 1 - - ذاتية
 1 - 1 - - - امٌن مستودع
 1 1 - - - - مكتب فين
 1 1 - - - - مراسل

 1 - 1 - - - مكتب النسخ
 1 - 1 - - - ؿباسب

 24 4 9 9 1 1 المجموع
 البرامج التدريبية .24

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء .25

 إجراءات تحسين ظركؼ العمل تحسين آلية العمل إجراءات إجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة
----    
----    

 

 توفر كتطبيق نظامان خاصان للحوافز كالمكافآت المادية كالمعنوية تقديران لجهود العاملين المميزين في الكلية  .26

 كالمادية  الموارد المالية

 التطوير في البنية التحتية: .22
 التكاليف الهدؼ أك مكاتب أك غيرىا استحداث قاعات تدريسية أك مخابر القسم
--- ----   

----   
 التطوير في التجهيزات .22

 التاريخ  المكاف  عدد المشاركين اسم الدكرة

 شؤوف الطالب و االمتحانات 2 اسبتة االمتحانات و شؤوف الطالب

تدريب باؼبواكبة )مستمر( من تاريخ بدء مشروع األسبتة 
 باعبامعة من تاريخ 

 حىت تارىبيو
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 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة المكاف /قاعة مخبر القسم
--- ----    

   
--- ----    

   
 تطوير المكتبة .20

 الهدؼ اآللية المجاؿ
  ال يوجد الكتب والدوريات

  ال يوجد التجهيزات
   آلية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

    
 كالمساىمة بالتنمية: المجتمعية المشاركة

 الجهات المستفيدة
االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد 

 الحكومية كالخاصةالمجتمع كىيئاتو كمؤسساتو 
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 الجودة  كإدارة المؤسسي التقويم

 
 كلية العلـو الثانيةلالقدرة المؤسسية 

  كالتطوير التخطيط

 ىدؼ الكلية
ىدؼ الكلية 

 التنفيذم
مؤشرات تحقيق 

 الهدؼ*
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

     كأحد اؼبراكز العلمية اؼبتميزة يف ؾباؿ التعليم العايل وإعداد الكوادر العلمية.  الكليةتطوير 

يف ؾباؿ البحث العلمػي والتعػاوف مػع اؼبؤسسػات واؼبراكػز التعليميػة والبحثيػة ومؤسسػات  الكليةتطوير 
 اجملتمع على صبيع اؼبستويات.

    

     واإلبداع.توفًن مناخ جامعي يساعد على التميز 
     يف اعادة االعمار وخدمة اجملتمع. الكليةزيادة دور 

 التنظيمي  الهيكل

 مالحظات قرار التعديل )الرقم كالتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية كاإلدارات التي تم تعديلها
     ال يوجد أي تعديل

 

   القيادة

 مبررات عدـ التدريب التدريب )بعد االستالـ( أسس االختيار األسباب التغيير
 مل يتم إقامة دورات بعد االستالـ ال يوجد اؼبؤىالت العلمية رأي القيادة العميد

 مل يتم إقامة دورات بعد االستالـ ال يوجد اؼبؤىالت العلمية رأي القيادة النائب اإلداري
 

 كاألخالقيات  المصداقية
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 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة
   ال يوجد

   )إدارة الموارد البشرية كالتطوير اإلدارم( اإلدارم الجهاز
 .بها للعاملين الوظيفي الرضا مستول لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
    ال يوجد

 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياكموف المستخدموف لوظائف اإلدارية كالفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 1       - 2 االمتحانات

 2       1 1 شؤوف الطالب

 1        1 الديواف

 اإلداريين أك العاملين الجدد/ أنهو الخدمة/منقولين
 1        1 شؤوف الطالب

         1 اجملموع

 اإلداريوف كالفنيوف بحسب المؤىل

 القسم
 المجموع أخرل معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
              

              

              اجملموع

 
 إجراءات تحسين ظركؼ العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

    
    
    

 كالمادية  المالية الموارد 

 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أك مخابر أك مكاتب 

 أك غيرىا(
 التكاليف الهدؼ

   موجودة ضمن مبىن كلية العلـو األوىلال يوجد كوف الكلية  
   

    
   

 التاريخ المكاف اسم الدكرة عدد كأسماء المشاركين ـ

   ال يوجد  1

2     

3     
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 القسم
المكاف /قاعة مخبر، 

... 
 التكاليف الهدؼ معدات أك تجهيزات جديدة

    ال يوجد 
 

 الهدؼ اآللية تطوير المكتبة
   الكتب والدوريات

   التجهيزات
   آلية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

    
   البيئة كتنمية المجتمعية المشاركة

 الجهات المستفيدة
االستشارات كالدراسات المهنية كالفنية كالتطبيقية كالخدمات المقدمة ألفراد 

 المجتمع كىيئاتو كمؤسساتو الحكومية كالخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الوثائق(الفعالية )ترفق 
   ال يوجد

 الجودة  كإدارة المؤسسي التقويم

 
 كلية التربية الثانيةالقدرة المؤسسية  

 التخطيط االستراتيجي:
 2121/2121أىداؼ الكلية ومؤشرات ربقيقها ونسبة إقبازىا للعاـ 

 اؼبعوقات نسبة اإلقباز مؤشرات ربقيق اؽبدؼ* ىدؼ الكلية التنفيذي ىدؼ اعبامعة االسرتاتيجي
تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي 
واؼبعريف يف إطار نظاـ اعبودة الشاملة وبرؤى ذات توجو 

 مستقبلي.

تفعيل وحدة ضماف اعبودة 
 يف الكلية.

 تشكيل وحدة ضماف اعبودة. -

 إعداد التقرير الذايت للكلية. -

 تقومي أداء أعضاء اؽبيئة التدريسية. -
111 % 

 

األكاديبية التعليمية من خالؿ تطبيق اؼبعايًن تطوير الربامج 
 دبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اعبودة والتميز يف األداء.

تطوير اػبطط الدرسية عبميع 
 أقساـ كلية الرتبية

 إعادة النظر يف اػبطط الدرسية. -

 تقدمي خطة مقرتحة إىل الوزارة. -

تطبيق نظاـ القبوؿ اعبديد على قسم  -
 2121/2121معلم الصف يف العاـ 

111 % 

 

توفًن بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية اعبودة, ومناخ جامعي 
اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واؼببادئ الثقافية 

 واالجتماعية واألخالقية.

تنظيم برنامج الرتبية العملية 
 يف األقساـ.

تنظيم الطالب يف ؾبموعات ومتابعة  -
 التزامهم.

الرتبية العملية عقد اجتماع مع مشريف  -
 للتعريف إجراءات الرتبية العملية.

111 % 

 

توعية الطالب بقواعد النظاـ 
 واحملافظة على مرافق الكلية.

عقد اجتماعات ـبتلفة مع الطالب  -
 بالتنسيق مع ارباد الطلبة يف الكلية.

111 % 
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 اؼبعوقات نسبة اإلقباز مؤشرات ربقيق اؽبدؼ* ىدؼ الكلية التنفيذي ىدؼ اعبامعة االسرتاتيجي
رفع كفاءة اعبامعة يف اإلسهاـ يف التنمية اؼبستدامة وخدمة 

والبيئة وتفعيل اؼبديريات والوحدات ذات الطابع اجملتمع 
اػباص وتسويق خدمات اعبامعػة التعليمية والبحثيػة 

 (التطبيقية واالستشارية) واػبدميػة

إطالؽ مكتب فبارسة اؼبهنة 
لربط الكلية باجملتمع وخدمة 
 مؤسسات اجملتمع األىلي.

وضع النظاـ الداخلي ؼبكتب فبارسة  -
 الرتبية.اؼبهنة يف كلية 

إجراء بعض الدورات التدريبية يف  -
 اجملالٌن  الرتبوي والنفسي.

اقرتاح سلسلة من الدورات التدريبية  -
 الرتبوية والنفسية .

51 % 

عدـ وجود قاعات ـبصصة 
وـبابر عملية يف الكلية 
والنق  يف ذبهيز قاعات 
 فبارسة التدريب والعالج.

 لهيكل التنظيمي:ا

 0202/0202الكلية للعاـ الوحدات المستحدثة في 

 اؼبربرات التعديالت الوحدات التنظيمية 
 قرار التعديل 
 )الرقم والتاريخ(

 إحداث مكتب فبارسة اؼبهنة

 وضع النظاـ الداخلي ؼبكتب فبارسة اؼبهنة. -

ربديد األنشطة واػبدمات ال  يعمل اؼبكتب على  -
 تقديبها.

وضع خطة سنوية لألنشطة واػبدمات اؼبقدمة من  -
 اؼبكتب. قبل

خدمة اجملتمع ورفد اعبامعة  -
 والكلية دبوارد ذاتية.

 

 وضع النظاـ الداخلي للوحدة. - إحداث وحدة ضماف اعبودة

 تشكيل عباف التقومي واالعتماد يف الكلية. -
  رفع مستوى األداء يف الكلية

 القيادة:

 0228/0202التغيرات في اإلدارات العلمية داخل الكلية كأسسها كمبرراتها للعاـ 

 أسس االختيار األسباب التغيًن
 التدريب 

 )بعد االستالـ(
 مربرات عدـ التدريب

 اػبربة السابقة الكافية ---- النزاىة واػبربة والكفاءة العلمية تغيًنات دورية نائب العميد للشؤوف العلمية
 اػبربة السابقة الكافية ---- اإلداريةالنزاىة واػبربة والكفاءة  تغيًنات دورية نائب العميد للشؤوف اإلدارية

 المصداقية كاألخالقيات:
 0202/0202األخطاء كالممارسات غير العادلة كإجراءات تصحيحها للعاـ 

 اؼبربرات اإلجراء اؼبتخذ اغبالة
 اإلخالؿ بواجباهتم اإلدارية  توجيو عقوبة التنبيو عدـ التزاـ بعض العاملٌن يف الكلية بأوقات الدواـ الرظبي

 
 الجهاز اإلدارم )إدارة الموارد البشرية كالتطوير اإلدارم(:

 0202/0202الجهاز اإلدارم كعدد الشعب كالعاملين في الكلية للعاـ 

 القسم/الشعبة
 اجملموع اؼبياوموف اؼبستخدموف الوظائف اإلدارية والفنية

 إصبايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 5 5 - -  -  1  - 4 - شعبة االمتحانات
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 0202/0202اإلداريوف كالفنيوف في الكلية بحسب المؤىل للعاـ 

 القسم/الشعبة
 اجملموع أخرى معهد تقاين إجازة ماجستًن دكتوراه

 إصبايل أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر 

 5 5 -  1  - 2  -  2 -  -  - -  -  متحاناتشعبة اال

 3 3 -  1 - 1  -  1 -  -  - -  -  شؤوف الطالب العاـ
 2 2 -  -  - 1  -  1 -  -  - -  -  شؤوف الطالب اؼبوازي

 - - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  شؤوف طالب الدراسات العليا

 1 1 -  -  - -  -  1 -  -  - -  -  شؤوف العاملٌن 

 1 1 -  1 - -  -  - -  -  - -  -  الديواف
 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  ؾبلس الكلية 

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  ؾبلس االقساـ

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  سكرتارية العميد

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  شعبة مراقبة الدواـ 

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  معتمد الرواتب

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  معتمد الرسـو

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  مستودع الكتب 

 1 - -  -  - -  1  - -  -  - -  -  أمٌن اؼبستودع
 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  أمٌن اؼبخرب

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  اؼبكتبة

 3 3 - -  -  1 -  2 - شؤوف الطالب العاـ

 2 2 -  - -  -  - 2 -  شؤوف الطالب  اؼبوازي
 - - - -  -  -  -  - - شؤوف طالب الدراسات العليا

 1 1 -  -  -  -  -  1 -  شؤوف العاملٌن 

 1 1  - -  -  - -  1  - الديواف
 -  -  - -  -  - -  -  - ؾبلس الكلية 

 -  -  - -  -  - -  -  - ؾبلس االقساـ

 -  -  - -  -  - -  -  - سكرتارية العميد

 -  -  - -  -  - -  -  - شعبة مراقبة الدواـ 

 -  -  - -  -  - -  -  - معتمد الرواتب

 -  -  - -  -  - -  -  - معتمد الرسـو

 -  -  - -  -  - -  -  - مستودع الكتب 

 1  -  1 -  -  - -  -  1 أمٌن اؼبستودع

 -  -  - -  -  - -  -  - أمٌن اؼبخرب

 -  -  - -  -  - -  -  - اؼبكتبة

 13  12  1 -  -  2 -  11 1 اجملموع
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 13 12 1 1 - 4 1 5 -  - -  -  - اجملموع

 0202-0202التغيرات في إدارات الشعب في الكلية للعاـ 
 النتائج أسس االختيار األسباب التغيًنات

 دقة يف العمل وسرعة يف اإلقباز واػبربةالكفاءة  بناًء على رغبة رئيسة الشعبة وتكليف رئيس الدائرة السابق تغيًن رئيس شعبة االمتحانات
 دقة يف العمل وسرعة يف اإلقباز الكفاءة واػبربة فصل شؤوف اؼبوازي عن العاـ. تكليف رئيس شعبة لشؤوف طالب اؼبوازي

 0202-0202التغيرات في الوظائف المختلفة اإلدارية كالفنية في الكلية للعاـ 

 القسم/الشعبة
 اجملموع اؼبياوموف اؼبستخدموف والفنيةالوظائف اإلدارية 

 إصبايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 3  3 -  -  - -  -  3 -  شعبة االمتحانات

 1  1 -  -  - -  -  1 -  شؤوف الطالب العاـ

 1  1 -  -  - -  -  1 -  شؤوف الطالب  اؼبوازي

 -  - -  -  - -  -  - -  شؤوف طالب الدراسات العليا

 -  - -  -  - -  -  - -  الديواف

 -  - -  -  - -  -  - -  ؾبلس الكلية 

 -  - -  -  - -  -  - -  سكرتارية العميد

 -  - -  -  - -  -  - -  معتمد الرسـو

 -  - -  -  - -  -  - -  مستودع الكتب 

 -  - -  -  - -  -  - -  أمٌن اؼبستودع

 -  - -  -  - -  -  - -  أمٌن اؼبخرب

 -  - -  -  - -  -  - -  اؼبكتبة

 5  5 -  -  - -  -  - -  اجملموع

 اإلداريوف الجدد أك الذين أنهوا الخدمة أك المنقولوف )اإلداريوف الجدد(

 القسم/الشعبة
 اجملموع اؼبياوموف اؼبستخدموف الوظائف اإلدارية والفنية

 إصبايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 1  1 -  - -  - -  1 -  شعبة االمتحانات

 1  - 1  - -  - -  - 1 شؤوف الطالب العاـ

 -  - -  - -  - -  - -  شؤوف الطالب  اؼبوازي

 -  - -  - -  - -  - -  شؤوف طالب الدراسات العليا

 -  - -  - -  - -  - -  الديواف

 -  - -  - -  - -  - -  ؾبلس الكلية 

 -  - -  - -  - -  - -  سكرتارية العميد

 -  - -  - -  - -  - -  معتمد الرسـو

 -  - -  - -  - -  - -  مستودع الكتب 

 -  - -  - -  - -  - -  أمٌن اؼبستودع

 -  - -  - -  - -  - -  أمٌن اؼبخرب
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 2 1 1  - -  - -  - -  اجملموع

 0202/0202المشاركين فيها للعاـ الدكرات التدريبية للعاملين كعدد 
 التاريخ  اؼبكاف  اسم الدورة عدد وأظباء اؼبشاركٌن  ـ

   ال يوجد --- 1

   ال يوجد --- 2

   ال يوجد --- 3

 .القرارات التي اتخذتها الكلية لتحسين مستول الرضا الوظيفي للعاملين بها
 0202/0202قرارات تحسين الرضا الوظيفي كإجراءات تحسينها للعاـ 

 إجراءات ربسٌن ظروؼ العمل إجراءات ربسٌن آلية العمل إجراءات ربسٌن الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

 شعبة االمتحانات
تأمٌن بعض متطلبات اؼبوظفٌن  -

يف الشعبة من األثاث 
 واؼبستلزمات.

إجراء بعض التغيًنات يف توزيع  -
 مهاـ اؼبوظفٌن يف الشعبة.

العاملٌن وتوجيههم إىل اجتماع اإلدارة مع  -
 ضرورة اؼبتابعة والسرعة يف إقباز اؼبهاـ.

تنظيم العمل ووضع جدوؿ زمين إلصدار  -
 النتائج االمتحانية.

رفد الشعبة بعدد أكرب من اؼبوظفٌن لتيسًن ظروؼ  -
 العمل والسرعة يف إقباز اؼبهمات اؼبوكلة إليهم.

 شعبة شؤوف الطالب العاـ

 العلميٌنشؤوف العاملٌن 

 تأمٌن بعض اؼبستلزمات ؽبا.

التأكيد على تنظيم العمل وأرشفة بيانات  -
 الشعبة.
متابعة شؤوف العاملٌن اإلداريٌن والعلميٌن  -

 لتحسٌن ظروؼ العمل.

---- 
 شؤوف العاملٌن االداريٌن

 الديواف
التأكيد على تنظيم العمل وتنظيم الوثائق  - 

 بٌن الربيد الصادر والوارد.
إصالح آلة التصوير يف الشعبة وصيانتها وتأمٌن بعض  -

 اؼبستلزمات.

 شعبة مراقبة الدواـ

تفريغ العاملٌن يف الشعبة ؼبتابعة  -
سًن العملية التعليمية والتزاـ 
 العاملٌن بأوقات الدواـ الرظبي.

تفعيل برنامج البصمة يف تفقد العاملٌن  -
 وانتظاـ أوقات اغبضور واالنصراؼ اليومي.

التأكيد على مراقب الدواـ دبتابعة التزاـ  -
 اؼبدرسٌن دبواعيد احملاضرات.

متابعة عمل الشعبة والتأكيد على التنسيق بينها وبٌن  -
األقساـ العلمية يف إصدار الربامج وتنظيم برنامج الرتبية 

 العملية.
 تنظيم الزمر العملية ومتابعة سًن العملية التعليمية. -

 كالمادية:الموارد المالية 

 0228/0202لقاعات التدريسية أك المخابر أك المكاتب المستحدثة في الكلية للعاـ ا

 القسم
التطوير يف البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أو ـبابر أو مكاتب أو 

 غًنىا(.
 التكاليف اؽبدؼ

--- -----   

 0202/0202الكلية للعاـ المعدات كالتجهيزات الخاصة بالقاعات كغيرىا من المكاتب في 
 التكاليف اؽبدؼ معدات أو ذبهيزات جديدة اؼبكاف القسم

 شعبة االمتحانات
 مكاتب الشعبتٌن

طلب شراء ؾبموعة من اػبزف لزـو 
 االمتحانات وشؤوف الطالب.

تنظيم الوثائق اػباصة بالطالب  -
 والنتائج االمتحانية.

 عبة الشراء باعبامعة
 شعبة شؤوف الطالب العاـ
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 0202/0202إجراءات تطوير مكتبة الكلية للعاـ 
 اؽبدؼ اآللية تطوير اؼبكتبة

 ----- ----- الكتب والدوريات
 ----- ----- التجهيزات
 ----- ----- آلية العمل

 المتطلبات التي لم تتحّقق كمقترحات تحقيقها
 مالحظات اؼبتطلباتاؼبقرتحات لتحقيق  األسباب اؼبتطلبات ال  مل يتم ربقيقها

ضرورة ذبهيز وهتيئة البناء اعبديد اػباص بكلية  عدـ وجود مكاتب يف البناء تأمٌن مكاتب إضافية ألعضاء اؽبيئة التعليمية واإلداريٌن
 الرتبية.

 البناء قيد اإلقباز
 الطلب قيد الدراسة تأمٌن فرش وخزف للمكاتب

 الطلب قيد الدراسة تأمٌن أجهزة حاسوب إضافية وطابعات جديدة
إعادة صيانة األجهزة والطابعات اؼبوجودة وتأمٌن 

 أحبار مناسبة ؽبا.
--- 

 شراء مفتاح  عبهاز تصحيح األسبتة وأجهزة عرض إضافية
 الطلب قيد الدراسة

صيانة اعبهاز القدمي واالىتماـ بنوعية الورؽ 
 اػباص باالمتحانات اؼبؤسبتة. 

--- 

 المشاركة المجتمعية كتنمية البيئة: 

 0202/0202اػبدمات اؼبقدمة ألفراد وىيئات اجملتمع يف العاـ 

 اعبهات اؼبستفيدة
االستشارات والدراسات اؼبهنية والفنية والتطبيقية واػبدمات اؼبقدمة ألفراد اجملتمع وىيئاتو 

 ومؤسساتو اغبكومية واػباصة
درجة رضا اعبهات اػبارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
-- --- --- 

 قامت الكلية بتقومي أداء أعضاء اؽبيئة التدريسية يف الكلية. التقويم المؤسسي كإدارة الجودة:
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 التعليمية الفاعلية ثانيان:
 كلية الطب البشرملالفاعلية التعليمية 

 كالخريجوف  الطالب -أ 

 القسم
 المطوم قيدىم )للسنوات الثالث األخيرة( األخيرة(المستنفدكف )للسنوات الثالث 

 طالبات طالب طالبات طالب
 6 38 الطب البشري
 6 38 اإلصبايل

 

 القسم ـ.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازم أساسي موازم أساسي 

  3138 944 261 55  

  315 3982 اجملموع النهائي
 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
 عدـ توفر التدريب السريري اؼبميز 56

 إضافة لظروؼ اغبياة الشخصية للطالب
 لظروؼ اغبياة الشخصية للطالب 8

 

 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

 دعم مشاريع التخرج للمتفوقٌن  اليوجد
توفًن فرص متكررة للنجاح يف اؼبواد يف 

 حاؿ التعثر اؼبتكرر

 اليوجد

 

 األكاديمية  المعايير -ب 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات   المجاؿ  
 اؼبقررات   توفًن مصادر التعلم

 الساليدات 
 أسئلة وأجوبة عرب ؾبموعات التيليغراـ

 اؼبراجع والكتب اؼبتعددة يف اؼبكتبة االلكرتونية
 واحملاضرات على االنرتنت واليوتيوب

   تعديل اؼبقررات
 نتائج االمتحانات  طرؽ التقومي

احملاضرات اؼبتلفزة وجلسات التعليم االلكرتوين عرب  استعماؿ اؼبصورة بدقة  إدخاؿ طرائق حديثة للتعلم
 العملي

 الدراسية  المقررات /البرامج -ج 

مرحلة  األقساـ العلمية ـ
 البكالوريوس

 مرحلة الدراسات العليا
 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير

 إحداث قسم الدراسات العليا يف االختصاصات الطبية اؼبطلوبة 
 داخلية, جراحة بأنواعها, توليد, أطفاؿ, زبدير وانعاش 

 x    

 األقساـ المفتتحة أك المغلقة )خالؿ ىذا العاـ( مع بياف األسباب
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 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 91.11 78.94 %73.73 الطب البشري
 

 طرائق التحقيق أسباب عدـ االستيفاء نسب االستيفاء من استيفاء مخرجات التعلمالتحقق  البرامج األكاديمية
وجود السنة التحضًنية ووجود الفح  الوطين بآلية  %71 النجاح باؼبقررات  الطب العاـ

 تعيق العملية التدريسية يف السنة السادسة السريرية
 النجاح باؼبقررات 

 
 األسباب كالمقرراتتحديث البرامج  األقساـ العلمية

   اليوجد
 

البرامج 
 األكاديمية

تحقيق أىداؼ البرامج 
 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ األكاديمية

العدد الغًن منطقي للطالب بالنسبة للمدرسٌن واإلمكانيات  زبريج طالب دبستوى متقدـ  الطب العاـ
 اللوجستية

زبفيف العدد حبيث يتناسب بشكل منطقي مع 
 اإلمكانات أو زيادة أعضاء اؽبئية التدريسية

 الداعمة  كالتسهيالت كالتعلم التعليم -د 

البرامج 
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم األكاديمية

فيديوىات توزيع احملاضرات بشكل الكرتوين وبشكل  الطب البشري
 تدريبية لألقساـ العملية كما هبري يف اؼبهارات اعبراحية

األعداد الكبًنة للطالب بشكل 
 يفوؽ اإلمكانيات البشرية واؼبادية

تقسيم الطالب جملموعات صغًنة ولكن مع ىذا 
 طالب يف كل سنة( 1111-711الصعوبة قائمة)

 

 اإلجراءات التصحيحية الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويمالنتائج السلبية للتدقيق كتقويم  البرامج األكاديمية
   

 التدريس  ىيئة أعضاء -ه 

 القسم
 المجموع ىيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

  4 1 8 2 23 3 6 1 1 3 42 8 51 

 األعضاء الجدد

              اإلصبايل 

 
 إجراءات التحسين إف يلـز نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية

 زيادة عدد الكوادر 1/995 1/112 الطب العاـ 
 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 اليوجد 

 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 
   اليوجد 
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   العلمية كاألنشطة العلمي البحث -و 

األبحاث المنفذة المدرجة في  البرامج األكاديمية 
 الخطة البحثية

 أسباب عدـ اإلنجاز الخطةنسبة اإلنجاز من 

   اليوجد 
 

 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 
  اليوجد 
 

 
 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة كالمنشورة

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
 اعبراحة د. فهد الشريبايت  دراسة عن أشكاؿ الطعـو اعبلدية  -1

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية 
 الداخلية د. فراس زريقة حبث عن الكورونا مشرتؾ مع الفعاليات الصحية ومشايف مدينة ضب  -1

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة
 اعبراحة د. ميشيل ظبعاف كتاب األورتوبيديا- 1
 األشعة د. ؿبمد غصة باؼبشاركة علم األشعة والتشخي  الشعاعي يف طب األسناف -2

   العليا الدراسات -ز 

 أعداد المسجلين التغييرات الدراسات العليا البرامج األكاديمية
 الدرجات الممنوحة )للسنوات الثالث األخيرة(

     اليوجد
 

 إجراءات التحسين المتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
    اليوجد

 

 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم -ح 

 إجراءات التحسين المتخذة نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(

 اليوجد اليوجد اليوجد الطب البشري
 

البرامج 
 األكاديمية

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب الطالب قياس مستول رضا

 تعديل طريقة العمل يف عملي اؼبهارات اعبراحية من تقسيم إىل ؾبموعات صغًنة  إجراء استبيانات متفرقة يف بعض اؼبواد كاؼبهارات اعبراحية الطب البشري

 
 

 القسم التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية اسم الندكة/المحاضرة
  2121 كلية الطب البشري ندوة سرطاف الثدي

  2121 كلية الطب البشري ندوة عن الكورونا



93 

 كلية طب األسنافلالفاعلية التعليمية 
 كالخريجوف  الطالب -ط 

 العادم:برامج التعليم  -2

 

 عدد المقبولين
 )ىذا العاـ(

 عدد الخريجين
 )ىذا العاـ(

عدد المحولين من 
 جامعات أخرل
 )ىذا العاـ( 

عدد المحولين إلى 
 جامعات أخرل

 )ىذا العاـ(

 المستنفذكف
)خالؿ السنوات 
 الثالث األخيرة(

 المطوم قيدىم
)خالؿ السنوات 
 موازم أساسي موازم أساسي  الثالث األخيرة(

 191 75 64 26 8 12 8 2 

     91 265 اجملموع النهائي
 برنامج التعليم المفتوح: ال يوجد برنامج تعليم مفتوح في الكلية. -0
 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي: -3

 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 
أكاديبي بسبب أف نظاـ ال يوجد إشراؼ 

 التعليم فصلي و ليس ساعات معتمدة
لكل  Bإعطاء لقاحات التهاب الكبد 
 طالب السنة الرابعة و اػبامسة

تكرمي اؼبتفوقٌن الثالثة من كل سنة دراسية 
 و منحهم جائزة الباسل للمتفوقٌن. 

مؤسبرات طالبية لكل سنة و حفل 
 زبرج.

 األكاديمية  المعايير -ي 

 تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(إجراءات 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 

 مراجع و مواقع تعليمية من النت معلومات حديثة توفًن مصادر التعلم
  ال تعديل  تعديل اؼبقررات
 االمتحانات و اؼبذاكرات امتحانات شاملة و مضبوطة طرؽ التقومي
 توفًن احملاضرات على موقع الكلية  التعليم عن بعد طرائق حديثة للتعلم إدخاؿ
 الدراسية  المقررات /البرامج -ك 

 المقررات- مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية ـ
 مرحلة الدراسات العليا

ال يوجد دراسات عليا 
 يف الكلية 

 قسم العلـو األساسية 1

الفيزياء ػ  -الفيزيولوجيا  -مهارات اغباسوب  –)علم اػبلية ( بيولوجيا  -التشريح ػػػ الكيمياء 
السيطرة على  -علم األحياء الدقيقة  -علم اعبنٌن و الوراثة  -االحصاء اغبيوي  –أخالقيات اؼبهنة 

 –األمراض اعبهازية و اعبلدية  –أمراض العٌن و األنف و األذف و اغبنجرة  –علم النفس  –االنتاف 
 علم اؼبناعة –تشريح الرأس و العنق ػ فيزيولوجيا الفم واألسناف  -علم األدوية 

 قسم النسج و التشريح اؼبرضي 2
التشريح اؼبرضي اػباص  -التشريح اؼبرضي العاـ  -النسج اػباص بالفم واألسناف  –علم النسج العاـ 
 طب األسناف الشرعي -بالفم واألسناف 

( ػػ علم األشعة 2 - 1الصحة العامة و الوبائيات ػػػ أمراض الفم )  -طب األسناف الوقائي  قسم طب الفم 3
 السيطرة  على اإلنتاف -والتشخي  الشعاعي يف طب األسناف 

اؼبواد  –(  4 -3 -2 -1( مداواة األسناف اللبية  )  4 -3 -2 -1مداواة األسناف الرتميمية )  قسم مداواة األسناف 4
 السنية الرتميمية

 طب الطوارئ وتدبًن مرضى االحتياجات اػباصة -( 2-1طب أسناف األطفاؿ ) أسناف األطفاؿقسم طب  5
 (2-1أمراض النسج حوؿ السنية ) قسم النسج حوؿ السنية 6
 ( 5-4-3-2-1التعويضات السنية اؼبتحركة )  قسم تعويضات األسناف اؼبتحركة 7

( ػ  علم االطباؽ ػ اؼبواد السنية 5-4-3-2-1األسناف ػ التعويضات الثابتة ) تشريح ورسم وكبت  قسم تعويضات األسناف الثابتة 8
(2.) 
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 2121/2121نسب قباح مقررات الفصل األوؿ للعاـ  

 أسماء المواد كالدكاترة 
   النجاحنسبة  المقرر السنة 
 د. سوزانا يوسف %93.02 (3لغة أجنبية ) الثانية

 د.فاديا ديب -د. مهند أيوب  %98.93 تشريح ورسم وكبت األسناف الثانية

 د.محي الدين العلي  %56.39 علم اعبنٌن الطيب  الثانية 
 نهى الوعرم %94.32 اللغة العربية الثانية

 الثانية
 %93.23 (1مواد سنية )

د.جادك عفوؼ  -دىماف  د.حاـز
 د.فراس المغربل -

 احمد النجار %92.88 الثقافة القومية  الثانية

 د.كليد عليوم %95.32 اعبراحة الصغرى واألمراض اعبراحية الثالثة

 د.أحمد زاىي الشواؼ %90.86 تشريح مرضي عاـ الثالثة

 د.محمد قصي المنجد %90.53 علم االطباؽ  الثالثة

 الثالثة
 %99.58 ( 2مداواة األسناف احملافظة )

د.جادك عفوؼ  -د.حاـز دىماف 
 د.فراس المغربل -

 د.أيهم النقرم %87.52 األمراض اعبهازية واعبلدية الثالثة

 د.يحيى الغنطاكم %96.67 علم اؼبناعة الثالثة

 د.فاديا ديب -د. مهند أيوب  %222 2تعويضات األسناف الثابتة  الثالثة

 د. محمد قصي المنجد %90.28 (1تقومي األسناف والفكٌن ) الرابعة

 الرابعة
د.جادك عفوؼ  -د.حاـز دىماف  %99.40 ( 1مداواة األسناف لبية )

 د.فراس المغربل -

 د.محمد كليد العليوم %84.29 (1أمراض الفم ) الرابعة

 د.ابراىيم تركماني %98.09 (2تعويضات األسناف اؼبتحركة ) الرابعة

 د.يحيى الغنطاكم %98.09 (2امراض نسج حوؿ سنية ) الرابعة

 (3-2-1تقومي األسناف و الفكٌن ) قسم تقومي األسناف و الفكٌن 9

11 
قسم جراحة الفم والوجو و 

 الفكٌن
و زرع اعبراحة الفموية  -اعبراحة الصغرى و األمراض اعبراحية   –( 4-3-2-1التخدير و القلع )

 جراحة فكية وجهية –األسناف 
 األقساـ المفتتحة أك المغلقة )خالؿ ىذا العاـ( مع بياف األسباب

 ضم كافة أعضاء اؽبيئة التدريسية ضمن أقساـ قسم جراحة الفم و الفكٌن 1
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 د.كليد العليوم %96.62 طب االسناف الشرعي وأداب مزاولة اؼبهنة الرابعة

 د .الياس بطرس %96.53 (1زبدير وقلع ) الرابعة

 د.حاـز دىماف -د.جادك عفوؼ  %92.43 (3مداواة األسناف احملافظة ) الرابعة

 د .كليد العليوم-د.الياس بطرس  %96.63 3وقلع زبدير  اػبامسة

 د .الياس بطرس %87.78 اعبراحة الفموية وزرع األسناف اػبامسة

 اػبامسة
د.جادك عفوؼ  -د.حاـز دىماف  %93.33 3مداواة االسناف اللبية 

 د.فراس المغربل -

 د.فاديا ديب -د. مهند أيوب  %96.82 4تعويضات ثايتة  اػبامسة

 اػبامسة
 د .يحيى الغنطاكم %98.89 3أمراض النسج حوؿ السنية 

 د.محمد قصي المنجد %98.94 /2طب األسناف واألطفاؿ / اػبامسة

 0202/0202نسب نجاح مقررات الفصل الثاني للعاـ 

 أسماء المواد كالدكاترة 
   نسبة النجاح المقرر السنة 
 د.عدناف الحموم %77.45 الكيمياء الطبية 2
 د.محمود ديب %98.92 النسج العاـ  2

2 
-د.جادك عفوؼ -د.حاـز دىماف  %99.64 2مواد سنية 

 د.فراس المغربل
   %98.92 4لغة أجنبية  2
   %98.53 نسج خاص بالفم واألسناف  2
 د.كليد خداـ -د.يحيى الغنطاكم  %82.08 علم األحياء الدقيقة 2
 د.فاديا ديب -د. مهند أيوب  %222 (1تعويضات األسناف الثابتو ) 2
 د.مهند أيوب -د.يحيى الغنطاكم  %98,03 فيزيولوجيا الفم واألسناف 2

2 
 %94 1مداواة األسناف احملافظة 

 -د.جادك عفوؼ  -د.حاـز دىماف 
 د.فراس المغربل

 د.رانيا ىالؿ %80.48 علم النفس 3
 الغنطاكمد.يحيى  %99.58 السيطرة على االنتاف يف طب األسناف 3
   %92.53 علم االشعة والتشخي  الشعاعي 3
 د.اياد زيد %222 طب األسناف الوقائي 3
 د.ابراىيم تركماني 222 (1تعويضات االسناف اؼبتحركة ) 3
   %98,72 (1امراض نسج حوؿ سنية ) 3
 د.الياس بطرس  82 الصحة العامة والوبئيات 3
   96.63 واالسنافالتشريح اؼبرضي اػباص بالفم  3
 د.عبد المعين ظاظا -د.طالؿ حبوش  %95.47 أمراض العٌن واالنف واغبنجرة 3
   %99,40 ( 2مداواة األسناف لبية ) 4
 د.فراس البابا %99,43 (1طب  أسناف األطفاؿ ) 4
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 د .كليد العليوم-د.الياس بطرس  %94,30 (2زبدير وقلع ) 4
 د.فاديا ديب -د. مهند أيوب   98,88 (3تعويضات األسناف الثابتو ) 4
 د.ابراىيم تركماني %222 (3تعويضات األسناف اؼبتحركة ) 4
 د.محمد قصي المنجد %88,89 (2تقومي األسناف والفكٌن ) 4
   %96,59 طب الطوارئ يف طب االسناف  4
 د.كليد العليوم %99,43 (2أمراض الفم ) 4
 د. مهند أيوب  %222 5تعويضات ثايتة  5
 د.الياس بطرس %74,73 اعبراحة الفكية والوجهية 5
 د.محمد قصي المنجد %98,92 3تقومي األسناف والفكٌن  5
 د.حاـز دىماف -د.جادك عفوؼ  %97,75 4مداواة األسناف احملافظة  5

5 
 -د.جادك عفوؼ  -د.حاـز دىماف  %96,7 4مداواة االسناف اللبية 

 د.فراس المغربل
 د.كليد العليوم-د.الياس بطرس  %222 4زبدير وقلع 5
 د.ابراىيم تركماني %222 (4تعويضات األسناف اؼبتحركة ) 5

 
 طرائق التحقيق أسباب عدـ االستيفاء نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية

 نظاـ التدريس يف الكلية نظاـ فصلي و ليس ساعات معتمدة

 
 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ تحقيق أىداؼ البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية

 نظاـ التدريس يف الكلية نظاـ فصلي و ليس ساعات معتمدة
 الداعمة  كالتسهيالت كالتعلم التعليم -ل 

 التعامل معهاإجراءات  مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية
 نظاـ التدريس يف الكلية نظاـ فصلي و ليس ساعات معتمدة

 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم البرامج األكاديمية
 نظاـ التدريس يف الكلية نظاـ فصلي و ليس ساعات معتمدة

 التدريس  ىيئة أعضاء -م 

 القسم
 المجموع ىيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

أن ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 ثى

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر

 2 - - - - - - - 1 - 1 - - قسم المداواة )نقص بسبب الوفاة( 1

 3 - - - - - - - - - 1 - 2 قسم جراحة الفم و الفكٌن 2

 1 - - 1 - - - - - - - - - قسم التعوٌضات المتحركة 3

 األعضاء الجدد

 1 - - 1 - - - - - - - - - قسم التعوٌضات المتحركة 1

 1 - - 1 - - - - - - - - - اإلجمالً 

 

 إجراءات التحسين إف يلـز نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب
و تعيٌن , تدريسية يف كل األقساـتعيٌن أعضاء ىيئة  2/511 1/125

  الدراسات العليااػبريج األوؿ إليفاده لتحضًن 
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 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 نظاـ التدريس يف الكلية نظاـ فصلي و ليس ساعات معتمدة

 
 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 

 نظاـ التدريس يف الكلية نظاـ فصلي و ليس ساعات معتمدة

   العلمية كاألنشطة العلمي البحث -ن 

نسبة اإلنجاز من  األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 
 الخطة

 أسباب عدـ اإلنجاز

 نظاـ التدريس يف الكلية نظاـ فصلي و ليس ساعات معتمدة
 

 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 
 نظاـ التدريس يف الكلية نظاـ فصلي و ليس ساعات معتمدة

 

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة كالمنشورة
 ال يوجد

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
 ال يوجد

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية 
 ال يوجد

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة
 ال يوجد 

 : ال يوجد دراسات عليا في الكلية العليا الدراسات -س 

 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم -ع 

البرامج 
 األكاديمية

إجراءات التقويم المستمر للفاعلية 
 التعليمية

نتائج التقويم المستمر للفاعلية 
 التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة
 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(

مراجعة نتائج االمتحانات و اؼبذاكرات بشكل  
 مستمر لكل اؼبقررات

التوجيو و التصحيح اؼبستمر ألي خلل يف العملية  ربسٌن العملية التعليمية و سد اػبلل فيها
 التعليمية و االمتحانية.

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب مستول رضا الطالبقياس  البرامج األكاديمية
 يتم قياس مستوى رضا الطالب من خالؿ االجتماعات اؼبستمرة مع فبثلي الطالب و مع طالب كافة السنوات نظاـ التدريس يف الكلية النظاـ الفصلي.

 
 
 
 
 

 القسم التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية اسم الندكة/المحاضرة
 19كوفيد مل يتم أي نشاط علمي بسبب اإلجراءات االحرتازاية من جائحة  
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كلية الصيدلةلالفاعلية التعليمية   
 الطالب كالخريجوف  - أ
 برامج التعليم العادم  -2

عدد الطالب المقبولين      البرنامج االكاديمي
 )ىذا العاـ (

عدد الطالب 
الخريجين   )ىذا العاـ 

) 

عدد المحولين من 
 جامعات أخرل

عدد المحولين الى 
 جامعات أخرل

المستنفذكف 
خالؿ السنوات 
 الثالث االخيرة

المطوم قيدىم 
خالؿ السنوات 
 الثالث االخيرة

 عاـ الصيدلة
 

 موازي
 

 عاـ
 

 موازي
 

 عاـ
 

 موازي
 

 عاـ
 

 موازي
 

 عاـ
 

 موازي
 

 عاـ
 

 موازي
 

 اجملموع
394 111 318 37 89 19 38 5   42 32 

494 355 118 43 182 74 

 خطط كبرامج اجراءات الدعم الطالبي  -0

 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

 71توزيع طالب السنة الثانية والثالثة على 
طالب مرحلة  15طالب ماجستًن دبعدؿ 

أوىل عند كل طالب ماجستًن لكي يتم 
التواصل معهم وتذليل العقبات ال  

 يواجهوهنا

السماح للطالب من ذوي االحتياجات 
العملي يف  اػباصة بإجراء ذبارب القسم
 ـبرب ؿبدد يف الطابق األرضي

 تكرمي األوائل
 

 تعيٌن اػبريج األوؿ كمعيد

إرساؿ طالب الدراسات والطالب 
اؼبتميزين إىل شركة ميديكو 
للصناعات الدوائية بالتعاوف مع الغرفة 

 الفتية

إنشاء صفحة على وسائل التواصل 
االجتماعي خاصة بالدراسات العليا تنشر 
عليها األحباث وأنشطة الكلية اؼبهمة 
 لطالب الدراسات وربطها مع موقع الكلية 

   

إنشاء صفحة على وسائل التواصل 
االجتماعي خاصة بالصيدلية االفرتاضية 
ؼبساعدة الطالب يف اؼبالزمة وقراءة 

ونشر اؼبعلومات الطبية  الوصفات الطبية
 وربطها مع موقع الكلية

   

 األكاديمية  المعايير -ب

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 

وضع كامل اؼبقررات واحملاضرات على اؼبوقع االلكرتوين لكلية  توفًن مصادر التعلم
 PDFالصيدلة وإمكانية ربميلها بصيغة 

 

مت تطبيق اػبطة الدرسية اعبديدة على السنة الثانية والثالثة  تعديل اؼبقررات
 واعتماد مفردات اػبطة

 

  االمتحانات العملية والنظرية ومشاريع التخرج طرؽ التقومي
تدريب الطالب على العمل ضمن صيدلية افرتاضية زبدـ مقرر  طرائق حديثة للتعلمإدخاؿ 

 اؼبالزمة وتربط اعبامعة باجملتمع بشكل دوري خالؿ العاـ الدراسي
 افتتاح الصيدلية االفرتاضية ضمن الكلية
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 الخدمات الطالبية:

  توفر الكتاب اعبامعي: يتوفر الكتاب اعبامعي ضمن مكتبة كلية الصيدلة لعدد من اؼبقررات الدراسية وليس صبيعها, مثل: كتاب الدمويات

 .1واؼبناعيات, الطفيليات والفطريات الطبية, االصطناع الدوائي, الكيمياء الغذائية, الكيمياء التحليلية 

 اؼبكتبة لطالب كلية الصيدلة وأعضاء اؽبيئة التعليمية يف الكلية عدد وافر من اؼبراجع اغبديثة والكتب  اؼبكتبة ومصادر التعلم األخرى: توفر

 العلمية القابلة لإلعارة لفرتات ؿبددة.

 وكبن يف صدد أسبتة اؼبكتبة 

 الساعات المكتبية ألعضاء الهيئة التدريسية:

 اػبميس األربعاء الثالثاء االثنٌن األحد االسم 

 3-9 3-9 3-11 3-9 3-11 وليد خداـد. 
 - 2-12 12-10 2-12 12-10 د. ىاين سليم
 - 2-12 2-12 2-12 - د. أمٌن سويد
 - 2-9 - 2-9 - د. عماد اغبداد
 - 12-10 12-10 12-10 - د. ىشاـ اغبداد
 - 2-12 - 2-12 2-12 د. يوسف األضبد
 - 12-10 - 12-10 12-10 د. ىيفاء العلي

 - 12-10 - 12-8 - إبراىيمد. ديبا 

 - - - 2-8 - د. سالؼ الوسوؼ

 - - 1-10 1-10 12-10 د. عال مصطفى

 2-12 2-12 - 2-12 - د. يبن ىالؿ

 2-12 2-12 - 2-12 - د. سناء األحدب

 :الخدمات المقدمة لطالب الدراسات العليا 

 ؼبكتبة يتمكن طالب الدراسات العليا ضمن قسمي الكيمياء الصيدلية واؼبراقبة الدوائية, وقسم الكيمياء اغبيوية واألحياء الدقيقة من استخداـ ا

 ضمن كلية الصيدلة وال  ربتوي على ؾبموعة واسعة من اؼبراجع العربية واألجنبية القابلة لالستعارة من اؼبكتبة ضمن شروط ؿبددة. 

  توفر كلية الصيدلة لطالب الدراسات العليا غرفة مكتب خاص هبم, ليتمكن الطالب من كال القسمٌن من التحضًن لواجباهتم احملددة ؽبم من

 قبل إدارة الكلية وليكوف مقراً لعقد اجتماعاهتم ونقاشاهتم العلمية.

 زبصي  كل طالب دراسات عليا بإيبيل تابع للجامعة 
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 عات في الكلية كتجهيزىاتوزيع المدرجات كالقا

 شاشة عرض تقديمي إذاعة كجود لوح السعة )شخص( المكاف القاعة
 يوجد يوجد يوجد 111 الطابق األرضي 3مدرج 

 يوجد يوجد يوجد 111 الطابق األرضي 4مدرج 

 يوجد يوجد يوجد 311 الطابق األوؿ 7مدرج 

 يوجد يوجد يوجد 31 الطابق الثاين 71قاعة 

 يوجد يوجد يوجد 151 الطابق األوؿ قاعة سيمينار

 

 الدراسية )إضافة الجداكؿ الموجودة في التقرير الجديد( المقررات /البرامج - ج

 اؼبختلفة. التقديرات وتوزيع اؼباضية السنة خالؿ الدراسية الربامج ـبتلف يف النجاح نسبة افيوضح مرفق جدولٌن -

 .للتغلب عليها الكلية بو قامت وما وجدت إف الدراسية الربامج أىداؼ لتحقيق تنظيمية أو إدارية معوقات أي- 
 )المقرر المكتوب بالخط العريض ىو من المقررات غير التخصصية(

 9191-9102مقررات السنة الثانية للعام الدراسي 

 نسب النجاح مقررات الفصل الثاني نسب النجاح مقررات الفصل األكؿ
 %78 2صيدالنيات  %47 كيمياء فيزيائية

 %58 1عقاقًن  %18 1كيمياء عضوية 
 %68 1كيمياء حيوية  %74 1صيدالنيات 

 %83 4لغة  %91 لغة عربية
 %44 2كيمياء عضوية  %96 حاسوب
 %62 1كيمياء ربليلية  %69 3لغة 
   %84 ثقافة

 9191-9102مقررات السنة الثالثة للعام الدراسي 

 نسب النجاح الفصل الثاني مقررات نسب النجاح مقررات الفصل األكؿ
 %39 1كيمياء صيدلية  %63 2عقاقًن 

 %66 ربليل آيل %66 2كيمياء ربليلية 
 %83 كيمياء عقاقًن %66 تكنولوجيا صيدلية 
 %98 2فارماكولوجي  %96 1فارماكولوجي 
 % 32 إعالـ وتسويق %91 2كيمياء حيوية 
 %81 2أحياء دقيقة  %62 1أحياء دقيقة 

 %44 دمويات %90 مناعة
 0202-0229مقررات السنة الرابعة للعاـ الدراسي 

 نسب النجاح مقررات الفصل الثاني نسب النجاح مقررات الفصل األكؿ
 %100 كتابة وصياغة علمية %91 2كيمياء صيدلية 

 %99 كيمياء األغذية ومراقبتها %98 عقاقًن تطبيقي
 %89 صيدلة فيزيائية %95 1صيدلة صناعية 
 %99 صيدلة اجملتمع %72 3فارماكولوجي 

 %100 2صيدلة صناعية  %87 ظبـو
 %99 بيولوجيا جزيئية %100 اصطناع دوائي
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 %93 علم األمراض  

 %93 ظبـو شرعية  

 9191-9102مقررات السنة الخامسة للعام الدراسي 

 نسب النجاح مقررات الفصل الثاني نسب النجاح مقررات الفصل األكؿ
 %91 علم السمـو الشرعي %93 بيولوجيا جزيئية
 %78 التقانة اغبيوية %29 مراقبة دوائية

 %  88 كيمياء غذائية %96 كيمياء حيوية سريرية
 %  98 خطة قديبة –علم األدوية اعبزيئي  %89 تغذية وضبيات
 %100 إسعاؼ أويل %45 كيمياء دوائية

 %85    صيدلة سريرية %79 7لغة 
   %80 اؼبالزمة

 التدريس  ىيئة أعضاء -ق

 القسم
 المجموع ىيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 7   1  1  1  1 2  1 الكيمياء الصيدلية واؼبراقبة الدوائية 

 4   1  1  1 1     الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية 

 3   1    1   1   الكيمياء اغبيوية 

 4     1  2 1     األدوية والسمـو 

 األعضاء الجدد

              الكيمياء الحيوية 

              اإلصبايل 
 

 إجراءات التحسين إف يلـز نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
فتح مسابقة لتعيٌن أعضاء ىيئة فنية وتدريسية او  1/1111 1/211 اؼبرحلة األوىل

السماح بتعديل الوضع الوظيفي غبملة الشهادات 
 العليا

زبفيف األعداد اؼبقبولة يف مرحلة اؼباجستًن ريثما   1/11 مرحلة الدراسات العليا
 يتم زبريج الدفعات األوىل

   العلمية كاألنشطة العلمي البحث  -ك

 القسم التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية اسم الندكة/المحاضرة
 تقدمي ؿباضرات علمية حديثة  كلية الصيدلة األياـ العلمية لكلية الصيدلة 

 بشكل دوري خالؿ العاـ الدراسي
 

تدريب الطالب على العمل ضمن صيدلية افرتاضية زبدـ مقرر اؼبالزمة  الصيدلةكلية  افتتاح الصيدلية االفرتاضية يف كلية الصيدلة
 وتربط اعبامعة باجملتمع بشكل دوري خالؿ العاـ الدراسي

 

  2121كانوف الثاين  كلية الرتبية ندوة مكافحة اؼبخدرات

   كلية الصيدلة دليل التوعية من وباء الكورونا

    الكورونامشاركة يف ندوات توعوية عن 
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 القسم األبحاث المنجزة كالمنشورة اسم الباحث / اسم الباحثين

 د. يبن ىالؿ 

 د. أمٌن سويد
 ص. مريانا موسى

Determination of iron in liposomal dosage forms by flame atomic 
absorption spectrometry after an acidic digestion, 2020, jourdan 

journal of pharmaceutical sciences 

قسم الكيمياء 
الصيدلية 
 واؼبراقبة الدوائية

 +  د. أمٌن سويد+  د. يبن ىالؿ
 ص. مريانا موسى

 2121مراقبة جودة بعض مستحضرات اغبديد الليبوزومية اؼبستوردة يف السوؽ السورية, ؾبلة جامعة البعث 

 
 ص. غىن اغبايك, 
 د. ىاين سليم

كارنتٌن, -تقييم ومراقبة بعض اؼبستحضرات الصيدالنية اؼبستخدمة كمتممات غذائية واغباوية على: ) أرجنٌن, ؿ
 2119, 41دي ىيدرو اييب أندروستًنوف, كروميـو بيكولونات(, ؾبلة جامعة البعث, اجمللد 

 ص. ماري رامز اػبوري,
 د. ىاين سليم

لدواء الفالسارتاف دبشاركة سواغات ؿببة للماء, ؾبلة جامعة البعث, اجمللد  دراسة اكبالؿ اإلشباع واالكبالؿ الطوري
41 ,2119 

Maher Darwish, 

Ali Mohammadi, 

Navid Assi, 

Samer Abuzerr & 

Youssef Alahmad 
 األحمد( يوسف .)د

Morphology selective construction of β-cyclodextrin functionalized 

Fe3O4-Bi2WO6 nanocomposite with superior adsorptivity and visible-

light-driven catalytic activity 

Frontiers of Chemical Science and Engineering  volume 14,  pages 561–

578 (2020) 

Maryana Salamah 

Youssef Alahmad 
 األحمد( يوسف .)د

Assessment and Comparison of Pharmaceutical Equivalence of 

er Amlodipine Besylate Tablets Available in Syria under Biowaiv

Conditions 

Research journal of pharmacy and technology 13(4)  P 1720-

1724:2020 

Suha Alnaeb, 

Youssef Alahmad, 

Saleh Trefi 
 األحمد( يوسف .)د

Iodine Pharmaceutical -Quality Assessment of some Povidone

Preparations 

-5963journal of pharmacy and technology 12(12)  P  Research.

5966:2019 

Samer Housheh 

Hanan Mohammad, 

Youssef Alahmad 
 األحمد( يوسف .)د

Spectrophotometric Method for the Determination of Vildagliptin in 

Bulk and Pharmaceutical Dosage Forms 

International journal of pharmaceutical sciences review and research 

58(2)-2019, p 117-120 

 األحمد يوسف .د
 تقييم ذبانس توزع اؼبادة الفعالة ضمن جسم التحميلة يف رباميل األطفاؿ رباميل ديكلوفيناؾ الصوديـو أمبوذجاً 

 84-73ص  0229 عاـ 3العدد  2ؾبلة جامعة ضباه اجمللد 
 ص. حناف ؿبمد

 األحمد يوسف .د
 سامر ىوشة

 تطوير طريقة طيفية لتحديد ومراقبة فيلداغلبتٌن كمادة دوائية أولية ومستحضر دوائي
 128-113ص  2119عاـ  3العدد  41ؾبلة جامعة البعث ػػ اجمللد 

 سالمة ص. والء
 األحمد يوسف .د
 سلـو عيسى .د

 اؼبعّقد ثبات على اإلجهاد شروط بعض تأثًن دراسة

 الصوديـو وفالسارتاف ساكوبرتيل اؼبلحي
 138-119ص  0229عاـ  4العدد  41ؾبلة جامعة البعث ػػ اجمللد 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=18211218673421586199&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=18211218673421586199&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=18211218673421586199&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=18211218673421586199&btnI=1&hl=en
https://link.springer.com/journal/11705
https://link.springer.com/journal/11705
https://link.springer.com/journal/11705
https://link.springer.com/journal/11705
https://rjptonline.org/HTML_Papers/Research%20Journal%20of%20Pharmacy%20and%20Technology__PID__2020-13-4-20.html
https://rjptonline.org/HTML_Papers/Research%20Journal%20of%20Pharmacy%20and%20Technology__PID__2020-13-4-20.html
https://rjptonline.org/HTML_Papers/Research%20Journal%20of%20Pharmacy%20and%20Technology__PID__2019-12-12-58.html
https://rjptonline.org/HTML_Papers/Research%20Journal%20of%20Pharmacy%20and%20Technology__PID__2019-12-12-58.html
https://www.researchgate.net/profile/Samer_Housheh3/publication/336812645_Spectrophotometric_Method_for_the_Determination_of_Vildagliptin_in_Bulk_and_Pharmaceutical_Dosage_Forms/links/5db33076a6fdccc99d9cfd1b/Spectrophotometric-Method-for-the-Determination-of-Vildagliptin-in-Bulk-and-Pharmaceutical-Dosage-Forms.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Samer_Housheh3/publication/336812645_Spectrophotometric_Method_for_the_Determination_of_Vildagliptin_in_Bulk_and_Pharmaceutical_Dosage_Forms/links/5db33076a6fdccc99d9cfd1b/Spectrophotometric-Method-for-the-Determination-of-Vildagliptin-in-Bulk-and-Pharmaceutical-Dosage-Forms.pdf
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 ص. نور الشامي
 األحمد يوسف .د
 ىشاـ اغبداد .د

 بٌن األطباء يف سوريا دراسة استبيانية عن انتشار مفهـو التيقظ الدوائي
 63-37ص  0229عاـ  5العدد  41ؾبلة جامعة البعث ػػ اجمللد 

 ص. سها النائب
 األحمد يوسف .د
 صاحل طريفي .د

 مراقبة جودة بعض مستحضرات البوفيدوف اليودي اؼبسوقة ؿبلياً يف سورية
 28-11ص  0229عاـ  9العدد  41ؾبلة جامعة البعث ػػ اجمللد 

 ص. ىبا السليماف
 األحمد يوسف .د
 ؿبمد ىاروف .د

 يف نوعٌن من اللقاحات اؼبسوقة ؿبلياً  تطوير طريقة كروماتوغرافيا غازية ؼبقايسة الفوـر ألدىيد
 155-127ص  0202عاـ  4العدد  42ؾبلة جامعة البعث ػػ اجمللد 

Sara  Samar Murjan,

Saeedi, Mohammad 

Reza Nabid 

 )د. ظبر مرجاف(

Comparison between novel star-like redox-sensitive amphiphilic block 

copolymer and its linear counterpart copolymer as nanocarriers for 

doxorubicin, Murjan S, Saeedi S, Nabid MR. Drug development and 

industrial pharmacy. 2020 Apr 2;46(4):646-58. 
, Sara Samar Murjan

Saeedi, Mohammad 

Reza Nabid 
 )د. ظبر مرجاف(

Dual redox/pH-sensitive micelles self-assembled from star-like 

amphiphilic copolymers based on sucrose for controlled doxorubicin 

delivery. Murjan S, Saeedi S, Nabid MR. Journal of Pharmaceutical 

Sciences. 2020 Dec 26. 

Samar  Sara Saeedi,

 , MohammadMurjan

Reza Nabid 

 )د. ظبر مرجاف(

Saeedi, S., Murjan, S., & Nabid, M. R. (2021). Redox and pH dual 

sensitive folate-modified star-like amphiphilic copolymer based on 

castor oil for controlled doxorubicin delivery. Journal of Drug Delivery 

Science and Technology, 62, 102391, 2021 

 نداء االشرؼ
 اؼبشرؼ :أ.د عماد اغبداد

  اؼبشارؾ : د. رياض صاحل

 Na –K-Li-Ca ربديد بعض العناصر الصغرى يف شبار اعبوز االخضر

 24/11/2119      2119لعاـ  41ؾبلد 

  نداء االشرؼ
 اؼبشرؼ :أ.د عماد اغبداد

  اؼبشارؾ: د. رياض صاحل

  الرياضية لنمو شبرة اعبوز االخضر النمذجة

 11/11/2119      2119لعاـ  41ؾبلد 
Matematical modeling for the growth of green walnut fruit  

 

  نداء االشرؼ
 اؼبشرؼ :أ.د عماد اغبداد

  اؼبشارؾ: د. رياض صاحل

  استخالص شبار اعبوز االخضر يف خالت االيتيل

 31/1/2121 تاريخ 2121لعاـ  42ؾبلد 

 

  نداء االشرؼ
 اؼبشرؼ :أ.د عماد اغبداد

  اؼبشارؾ: د. رياض صاحل

  استخالص شبار اعبوز االخضر يف الكحوؿ

 2121لعاـ  42ؾبلة جامعة البعث ؾبلد 

 31/1/2121تاريخ 

 

 زياد نوفل
 د. علي يوسف
 أ.د. عماد اغبداد

الكرفس( و دراسة  -الفجل  -اغبموض الدظبة يف زيت بذور كل من نباتات )اعبرجًن ربديد نسبة اسرتات
  خواصها اؼبضادة للجراثيم

 41/2119ؾبلد  –ؾبلة جامعة البعث 

 

 زياد نوفل
 د. علي يوسف

  عزؿ وإثبات بنية مركب بروبيل غاالت من بذور نبات اعبرجًن

 2119عاـ  41ؾبلة جامعة البعث ؾبلد 



114 

  أ.د. عماد اغبداد

أ.د. عماد +  ص. زىراء علي
 أ.د. رامز رستم +  اغبداد

 تقييم جودة مستحضرات االدوية العشبية اؼبؤثرة يف اعبهاز البويل واؼبسوقة ؿبليا

  ؾبلة جامعة البعث

 

      ص. نًنمٌن دنبة

  أ.د. عماد اغبداد

اؼبنتجة ؿبليا اؼبستخدمة كمتممات غذائية باؼبقارنة مع مستحضرات  تقييم جودة اؼبستحضرات الصيدالنية اؼبنحفة
  عاؼبية

  ؾبلة جامعة البعث

 
 

 القسم األبحاث المنجزة كالمنشورة اسم الباحث / اسم الباحثين
 د. وليد خداـ
 د. روعة الكيايل
 د. حسٌن العيسى
 د. عبد اهلل خوري
 د. مازف سلـو

 د. صالح شحادة
 د. أضبد جدوع

Knowledge, Attitude and Practices toward COVID-19 
among Population: an Online-Based Cross-Sectional 
Study from Syria 

 الكيمياء اغبيوية واألحياء الدقيقة
 

 د. وليد خداـ
 د. ميساء علوش

 د. عبد السالـ احملمدي

Biosynthesis of Metal Nanoparticles using Microorganisms and their 
Medicinal Applications, 2021 

 د. وليد خداـ
 ص. ديبة القسيس

ربري اإلصابة بإنتانات اؼبكورات الرئوية ودراسة حساسيتها للصادات لدى مرضى 
 التالسيميا يف ؿبافظة ضب  السورية

 د. وليد خداـ
 ص. آالء اغبسن

اؼبخربية الدموية لدى مرضى الداء السكري من النمط عالقة الفيتامٌن د مع بعض اؼبعامل 
 الثاين غًن اؼبضبوط

 د. وليد خداـ
 ص. يبن ـبزـو

عالقة عامل النمو العصيب ببعض اؼبوجودات اؼبخربية والسريرية لدى مرضى التهاب اؼبفاصل 
 الرثياين

 د. ميساء علوش 
 )عضو ىيئة فنية(

وتطبيقاهتا يف ؾباؿ مكافحة اآلفات الزراعية: التخليق اغبيوي للجسيمات النانوية 
2121, دراسة مرجعية  

Maysaa, T. Alloosh; 
Walid, I. Khaddam; 

Adbulsalam, K. 
Almuhammady 

 )د وليد خداـ, د ميساء علوش(

Biosynthesis of metal nanoparticles using 
microorganisms and its medicinal applications, 

2121 

 

 القسم األبحاث الجارية اسم الباحث / اسم الباحثين رقم قرار التسجيل كتاريخو

 
 د. وليد خداـ

 ص. آسيا اػبلف 

نسبة العدالت إىل اللمفاويات كمؤشر تنبؤي حبجم 
األذية العضلية القلبية وسوء الوظيفة القلبية يف مرضى 

STEMI 
 الكيمياء اغبيوية واألحياء الدقيقة

  
 د. وليد خداـ
 ص. بناف رجب

دراسة تغًن تعداد الصفيحات الدموية والكريات البيض 
 لدى اؼبرضى اؼبعاعبٌن دبضاد التخثر الريفاروكساباف

 
 د. وليد خداـ
 ص. عال خضور

عزؿ العنقوديات اؼبذىبة وربري مقاومتها للميتسلٌن لدى 
 اؼبرضى اؼبراجعٌن للمراكز الطبية يف مدينة ضب 
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 القسم األبحاث المنجزة كالمنشورة الباحثيناسم الباحث / اسم 

 د. أمٌن سويد
 د. يبن ىالؿ
 ص. مريانا موسى
 

Determination of iron in liposomal dosage forms by 
flame atomic absorption spectrometry after an acidic 

digestion, 2020, jourdan journal of pharmaceutical 
sciences 

 الصيدالنيات كالتكنولوجيا الصيدليةقسم 

 د. أمٌن سويد
 د. ىيفاء العلي
 ص. رشا اؼبصري
 

دراسة بعض العوامل اؼبؤثرة على شكل حبيبات أعبينات الكالسيـو اغباوية على 

  2119األموكسيسلٌن وكفاءة كبسلتو, ؾبلة جامعة البعث 

 د. أمٌن سويد
 د. ىاين سليم
 ص. ماري اػبوري
 

دراسة اكبالؿ اإلشباع واالكبالؿ الطوري لدواء الفالسارتاف دبشاركة سواغات ؿببة للماء, 

  2119ؾبلة جامعة البعث 

 
 

 القسم األبحاث المنجزة كالمنشورة اسم الباحث / الباحثين
Aoula Nathan Earl Rainey, 

, Patrice Xavier Moustapha
Petit 

 د. عال مصطفى

July 2020 
Curcumin, a Multifaceted Hormetic Agent, Mediates 

an Intricate Crosstalk between Mitochondrial 
Turnover, Autophagy, and Apoptosis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تأثير األدكية كالسمـو

 
 

Aoula Moustapha, Sawsan 
Saad 

 )د. عال مصطفى( 

 

June 2020 

الطازجة بااليتانوؿ اؼبطلق و دراسة تأثًنه على  دراسة ؿبتوى مستخل  أزىار االزدرخت
 بعض الفطريات النباتية

 

Aoula Moustapha 
 )د. عال مصطفى(

May 2020 
Neurodegenerative Diseases: Potential Effect of 

Glutathione 
 

Francisco J. Sala de 
Oyanguren1,†,‡, Nathan E. 

,†, Aoula Rainey2,3
2,§Moustapha 

,Ana Saric2,4, Franck 
Sureau5, José-Enrique 

O’Connor1and Patrice X. 
Petit 

 )د. عال مصطفى(

February 2020 
Highlighting Curcumin-Induced Crosstalk 

betweenAutophagy and Apoptosis as Supported by 
ItsSpecific Subcellular Localization 

 

Nasser Thallaj1, Mohamed 
Isam Hasan Agha2, Abdul 

Hakim Nattouf3, Chadi 
Khatib2, Ahmad Karaali4, 

5, Louay Aoula Moustapha 
Labban1* 

 )د. عال مصطفى(

January 2020 
Evaluation of Antimicrobial Activities and Bioactive 
Compounds of Different Extracts Related to Syrian 

Traditional Products of Damask Rose (Rosa 
damascene) 

 

Aoula Nathan E. Rainey1,2,6,
,Ana Saric1,3, Gael Moustapha1

Nicolas4,Franck Sureau5 and 

December 2019 
Iron chelation by curcumin suppresses bothcurcumin-

induced autophagy and cell deathtogether with iron 
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 Patrice X. Petit 

 )د. عال مصطفى(

overload neoplastictransformation 
 

, SHABAAN AOULA MOUSTAPHA
ABAAS 

 )د. عال مصطفى(

Avril 2019 

ربديد تراكيز الرصاص يف الدـ الكلي للموشومٌن باستخداـ مطيافية االمتصاص الذري وفق تقانة 
 فرف الغرانيت(

GFAAS( 
 

 د. شهيد مصطفى+  د. عال مصطفى
 زينب طوباؿ

دراسة اؼبركبات الكيميائية ؼبستخلصات أوراؽ شجرة لساف الطًن بالكلوروفوـر وتأثًن ظبيتو على 
 ذبابة القطن البيضاء ال  تصيب اػبضار واحملاصيل الزراعية

 د. عال مصطفى
 د. شادم الخطيب

 بعنواف )ربضًن ترياؽ إكسًن 6116براءة اخرتاع سورية رقم 
 عشيب منظف للجسم من اؼبعادف الثقيلة( بقرار من وزارة  

 2119تاريخ  1142التجارة السورية وضباية اؼبستهلك رقم 

 

 

 اسم المؤلف/المؤلفين الكتب المنجزة القسم
 تأثير األدكية كالسمـو

 
Chapter titled 

”Neurodegenerative 
Diseases: Potential effect of 

glutathione” in the open 
access book “Glutathione 
peroxidase in health and 

disease” 

 د. عال مصطفى

   العليا الدراسات -ز

اعداد المسجلين للسنوات الثالث  التخصص الدرجة العلمية  القسم 
 االخيرة 

عدد الدرجات الممنوحة ىذا 
 العاـ 

 1 76 تشخي   ـبربي ماجستًن الصيدلة 
 4 112 مراقبة دوائية 

 

 إجراءات التحسين المتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية األكاديمية المقررات

وائية
 الد
راقبة
اؼب

 
الطرائق الدستورية لتحليل األدوية 

 واألشكاؿ الصيدالنية اعبرعية 
 ربليل آيل وطرائق فصل
 حرائك وثبات األدوية

 الصيدالنيةضماف اعبودة يف الصناعة 
مراقبة األشكاؿ الصيدالنية اغبيوية 

 والنباتية
 احصاء حيوي
 مشروع حبث
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ربي
ؼبخ
  ا
شخي
الت

 

 مقررات السنة األوىل :
 1اعبراثيم والفًنوسات 
 1الطفيليات والفطريات 
 الكيمياء اغبيوية العامة
 الطرؽ اغبديثة يف التحليل

 الدمويات
 االحصاء اغبيوي

 مقررات السنة الثانية:
 2اعبراثيم والفًنوسات
 2الطفيليات والفطريات 
 الكيمياء اغبيوية السريرية

 علم اؼبناعة
 الدمويات اؼبناعية
 مشروع حبث

   

 

 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم -ح

البرامج 
 األكاديمية

إجراءات التقويم المستمر للفاعلية 
 التعليمية

نتائج التقويم المستمر للفاعلية 
 التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة
 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(

    
 

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
   

 
 كلية الهندسة المدنيةللفاعلية التعليمية ا

 الطالب كالخريجوف

 السنة الدراسية

 االختصاص

 كإدارة الموارد المائية ىندسة الهندسة البيئية مدني عاـ

 موازم عاـ موازم عاـ موازم عاـ

 7 1 11 4 303 542 األوىل
 25 20 26 5 276 476 الثانية
 63 51 43 38 181 547 الثالثة
 44 69 50 94 197 432 الرابعة
 46 121 46 68 173 368 اػبامسة
 185 261 176 209 1130 2365 اجملموع
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 المعاييراألكاديمية

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 

تأمٌن مراجع جديدة يف اؼبكتبة و منافذ وصوؿ لالنرتنت  توفًن مصادر التعلم
 للطالب 

 يف طور الدراسة

 خطة درسية جديدة دمج األقساـ تعديل اؼبقررات
توزيع االستبيانات على األقساـ لتنفيذ اؼبضموف و  االستبيانات الواردة من مركز ضماف اعبودة  التقوميطرؽ 

 تقدمي تقرير شامل 
 قيد الدراسة أسبتة األسئلة االمتحانية

االنتقاؿ يف التدريس من النمط التعليمي إىل التعلم  إدخاؿ طرائق حديثة للتعلم
 الذايت .

 قيد الدراسة

 

 كبرامج كإجراءات الدعم الطالبيخطط 
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي

توجيو الطالب الرتياد اؼبكتبة و االستعانة 
 باؼبراجع اؼبتاحة

تكرمي اؼبتفوقٌن و منحهم جوائز معنوية و  -
 مادية

 الرحالت العلمية و الرتفيهية 

إعطاء ؿباضرات إضافية تعويضية أياـ السبت  - أوقات مراجعة الطالب للمدرسٌنتنظيم 
 لدعم اؼبتعثرين

 اؼبعسكرات االنتاجية

   
دورات اؼبعلوماتية و لقاءات ثقافية 

 متنوعة 
 المقررات الدراسية /البرامج

 

نسب  التعلمالتحقق من استيفاء مخرجات  لبرامج األكاديمية
 طرائق التحقيق أسباب عدـ االستيفاء االستيفاء

تطوير اؼبقررات الدرسية الالزمة لتلبية  إجازة يف اؽبندسة اؼبدنية العامة
 احتياجات اػبريج

 التغذية الراجعة  111%
 إجازة يف ىندسة إدارة اؼبوارد اؼبائية

 إجازة يف اؽبندسة البيئية
 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ تحقيق أىداؼ البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
   ؿبققة إجازة يف اؽبندسة اؼبدنية العامة

 التعليم كالتعلم كالتسهيالت الداعمة

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية
 صيانة و شراء توفر اغبواسيب  استخداـ الربؾبيات اؽبندسية كافة الربامج

 صيانة و شراء توفر أجهزة اإلسقاط multimediaاستخداـ الوسائط اؼبتعددة 

 مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية ـ
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
     ربديث اػبطة الدراسية اؼبدين العاـ 

 األقساـ المفتتحة أك المغلقة )خالؿ ىذا العاـ( مع بياف األسباب
      ال يوجد                                                                       
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البرامج 
 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم األكاديمية

 مناقشة أعضاء اؽبيئة التدريسية و تطبيق القوانٌن اؼبتعلقة بتلك اؼبشكلة نسب قباح منخفضة 
 التفاعل مع اؽبيئة االدارية  الشكاوي الطالبية 

 أعضاء ىيئة التدريس

 القسم
 المجموع ىيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 19 4 15 4 2 - - - 5 - 6 - 2 اؼبواصالت 1

 24 19 5 13 - 4 - 1 1 1 2 - 2 البيئة 2

 17 9 8 7 3 - - 1 2 1 3 - - الطبوغرافيا 3

 29 11 19 8 6 2 1 - - - 4 - 7 اؼبوارد اؼبائية 4
 15 8 7 7 2 1 - - 1 - - - 4 علـو أساسية 5
 28 15 13 14 4 - 1 1 1 - 3 - 4 إنشائي 6
 21 14 6 9 - - 1 2 - - 3 - 2 إدارة 7
 13 7 6 3 1 1 1 3 1 - 1 - 2 جيوتكنيك 8

 البحث العلمي كاألنشطة العلمية - ز

األبحاث المنفذة المدرجة في  البرامج األكاديمية 
 الخطة البحثية

 أسباب عدـ اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة

- - - - 
 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 

  ربسٌن وضع اؼبخابر صبيع الربامج
  تأمٌن األجهزة الالزمة

 
 0202-0202األبحاث المنجزة كالمنشورة للعاـ 

 ـ
 القسم

 البحث
 مسجل غير مسجل المجموع

 قيداالنجاز منجز قيد االنجاز منجز
 9 ػػػػػػػ ػػػػػػػ 5 4 ىندسة انشائية 2
 9 ػػػػػػػ ػػػػػػػ 3 6 ىندسة مواصالت كنقل 0
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ىندسة كادارة الموارد المائية 3
 1 ػػػػػػػ ػػػػػػػ 1 ػػػػػػػ الهندسة البيئية 4
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ االدارة 5
 4 ػػػػػػػ 2 2 ػػػػػػػ الهندسة الطبوغرافية 6
 2 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 2 الهندسة الجيوتكنيكية 7
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ علـو أساسية 8

 32 ػػػػػػػ 0 24 24 المجموع
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 الدراسات العليا

 0202-0202الدراسات العليا خالؿ العاـ الدراسي 

 المجموع ممنوحة مسجلة قيد التسجيل الدرجة القسم ـ
2 

 ىندسة انشائية
 19 6 13 ػػػػػػػ ماجستير
 9 4 5 ػػػػػػػ دكتوراه

0 
 ىندسة مواصالت كنقل

 9 3 6 ػػػػػػػ ماجستير
 2 ػػػػ 6 ػػػػػػػ دكتوراه

3 
 ىندسة كادارة الموارد المائية

 11 7 4 ػػػػػػػ ماجستير
 4 ػػػػ 4 ػػػػػػػ دكتوراه

4 
 الهندسة البيئية

 7 4 3 ػػػػػػػ ماجستير

 1 ػػػػ 1 ػػػػػػػ دكتوراه
5 

 االدارة
 5 ػػػػ 5 ػػػػػػػ ماجستير
 ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػ دكتوراه

6 
 الهندسة الطبوغرافية

 6 ػػػػػػػ 6 ػػػػػػػ ماجستير

 ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػ دكتوراه
7 

 الهندسة الجيوتكنيكية
 6 1 5 ػػػػػػػ ماجستير
 4 3 1 ػػػػػػػ دكتوراه

8 
 علـو أساسية

 ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػ ماجستير
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ دكتوراه

 المجموع
 

 60 21 39 ػػػػػػػ ماجستير
 24 7 17 ػػػػػػػ دكتوراه

 
 

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

البرامج 
نتائج التقويم المستمر للفاعلية  المستمر للفاعلية التعليميةإجراءات التقويم  األكاديمية

 التعليمية
 إجراءات التحسين المتخذة

 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(
اللقاء اؼبستمر مع الطالب و التواصل مع ارباد الطلبة  صبيع الربامج

 و اؽبيئة اإلدارية
طرح كافة القضايا يف ؾبلس الكلية و ازباذ  

 ؼبعاعبتها القرارات
  األخذ دبقرتحات التغذية الراجعة

 

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
 لقاءات مستمرة مع الطالب التواصل مع اؽبيئة اإلدارية و ارباد الطلبة  صبيع الربامج

 ذبهيز اؼبخابر و القاعات و اؼبكتبة و ندوة الطالب دبا وبقق رضا الطالب 
 ربديد أوقات للتواصل بٌن الطالب و أعضاء اؽبيئة التدريسية
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 كلية الهندسة المعماريةلالفاعلية التعليمية 
 الطالب كالخريجوف

 القسم
 الثالث األخيرة(المطوم قيدىم)للسنوات  المستنفدكف)للسنوات الثالث األخيرة(

 طالبات طالب طالبات طالب
 22 21 7 9 
 22 31 3 4 
 3 4 11 8 

 21 21 91 47 اإلصبايل
 

 القسم ـ.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازم أساسي موازم أساسي 

 2121 /2121 349 123    

 2121/ 2121اجملموع النهائي للعاـ 
يف كل السنوات العدد الكلي للطالب   472

 طالب 1711
 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
24  11  
26  8  

 

 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي

    
 المعايير األكاديمية

 المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(إجراءات تحقيق 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 

 تأمٌن الكتب واؼبقررات اعبامعية  توفًن مصادر التعلم

 توجيو الطلبة على اؼبراجع اؼبختصة ومواقع االنرتنت 

  توفًن مصادر اضافية للمادة العلمية 

  اػبربات اؼبكتسبة من خالؿ احملاضرات والفعاليات
 اؼبقامة يف اعبامعة  

  التعلم االلكرتوين 

 مت تأمٌن الكتب اعبامعية 

 توجيو الطلبة من خالؿ أعضاء ىيئة التدريس 

 تأمٌن ملخصات اضافية للمقررات التعليمية 

  حث الطالب على حضور سيمينارات طالب الدراسات
 اعبامعة العليا وفعاليات ونشاطات 

 مل يتم تعديل اؼبقررات  تعديل اؼبقررات

  يتم زبصي  نسبة من بعض اؼبقررات 

 دبا يتناسب مع اؼبقررات اؼبعاصرة     

  تتم االضافات من خالؿ اعضاء اؽبيئة التدريسية 

 - - طرؽ التقومي
 إدخاؿ طرائق حديثة للتعلم

تدريب الطالب وخاصة طلبة الدراسات العليا على اكتساب 
و لتواصل االلكرتوين ا عرباؼبعرفة واؼبهارات بشكل فردي 

ادخاؿ ؿباورتعرؼ و  التعلم الذايت عن طريق حلقات البحث
 الطالب اغبرؼ التقليدية الرتاثية .

تقدمي الطلبة شرح جزء من احملاضرة أو معلومة ما يقـو بتحضًنىا 
 مسبقاً 
 
 

 مشروع ىاندس  -
 

 المقررات الدراسية /البرامج
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 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 %فبتاز  83.11 71.5 % مقبوؿ  61.31 2121/ 2121للسنة اػبامسة 
   % 65.51 2117/2118,  5-1لسنوات اؼبرحلة اعبامعية األوىل من 

 88.16 81.16 85.69 ماجستًن دراسات عليا
 86.36   ماجستًن تأىيل و زبص 
 87.14   ماجستًن عمارة مستدامة

 
 التحقيقطرائق  أسباب عدـ االستيفاء نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية
مستوى الطالب اػبرهبٌن بنتيجة االمتحاف  الدرجة اعبامعية األوىل 

 الوطين
 زيادة أعداد أعضاء اؽبيئة التدريسية -1  مرضية

 زيادة أعداد اؼبهندسٌن اؼبفرزين-2
 تقليل أعداد الطالب اؼبستجدين  -3
 النتائج االمتحانية  -4

 
 األسباب تحديث البرامج كالمقررات األقساـ العلمية
 تتم االضافة بالتعاوف مع األقساـ ومدرسو اؼبقررات اضافة نسبة من بعض اؼبقررات دبا يتناسب مع اؼبقررات اؼبعاصرة عاؼبياً  ماجستًن دراسات عليا

 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ تحقيق أىداؼ البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
 تقليل عدد الطالب اؼبقبولٌن االعداد الكبًنة للطالب اعبدد اؼبقبولٌن ربقيق بنسب ليست مرتفعة كل السنوات

 

 التعليم كالتعلم كالتسهيالت الداعمة

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية
 حديثةاستخداـ طرؽ تعلم  - اؼبرحلة اعبامعة األوىل

 ربديث أساليب التعليم-
 التعليم االلكرتوين -

 االعداد الكبًنة للطالب -
  نق  الكادر التدريسي-

- 
 

 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم البرامج األكاديمية
- - - 
- - - 

 أعضاء ىيئة التدريس

 القسم
 المجموع هٌئة فنٌة معٌد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالً أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية ـ
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
 - يوجد  - يوجد  يوجد قسم التصميم المعمارم - 
 - - - - يوجد قسم العلـو البناء كالتنفيذ - 
 -  - - - يوجد قسم التخطيط كالبيئة - 
     يوجد قسم نظريات العمارة - 

 األقساـ المفتتحة أك المغلقة )خالؿ ىذا العاـ( مع بياف األسباب
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 31 17 14 13 4 - 1 4 4 -  - 6 التصمٌم المعماري 

 11 6 4 5 2  1 - 1 1 - - - التخطٌط والبٌئة 

 8 6 2 5 1 2 1 1 - - 1 - - علوم والبناء والتنفٌذ 

 4 1 3   1 1  2     وتارٌخ العمارةنظرٌات  

 األعضاء الجدد

 ال ٌوجد اإلجمالً

 إجراءات التحسين إف يلـز نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
 التدريسية والفنيةزيادة أعضاء اؽبيئة  طالب لكل عضو ىيئة فنية 91 لكل عضو ىيئة تدريسية 146 
 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
- - 
 

 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 
 زيادة أعضاء اؽبيئة التدريسية اليوجد رضا نتيجة الضغط الكبًن فبتاز 

 البحث العلمي ك األنشطة العلمية

األبحاث المنفذة المدرجة في  البرامج األكاديمية 
 الخطة البحثية

نسبة اإلنجاز من 
 الخطة

 أسباب عدـ اإلنجاز

- - - - 
 

 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 
- - - 
 

 

 
 األبحاث المنجزة كالمنشورة

 اسم الباحث / الباحثين
 القسم

 مصادر االستلهاـ من الطبيعة و تطبيقاهتا ـ. غنوة ثلجة 
 الدوؿ ) ذبارب و دروس مستفادة (األسس اؼبتبعة يف تصنيف ىرمية اؼبراكز اغبضرية بٌن  ـ. رزاف مطانس
 أثر تطبيق مبذجة معلومات اؼبباين يف اؼبشاريع ـ. ندل سمعاف
 دور عمارة القرف اغبادي و العشرين يف ربقيق األمن و األماف يف البناء السكين ـ. إيماف عسلية
 تقنيات البناء باستخداـ الطابعة الثالثية األبعاد ـ. شذل سموع
 GRCأثر استخداـ تقنيات تثبيت ألواح الػ  ـ. تهامة جنيد

 اػباليا الكهروضوئية و أثر تطبيقها ـ. يارا فرح
 منهجية لرتشيد استهالؾ الطاقة ـ. شذل حبش
 دراسة ربليلية للتقنيات اؼبسبقة الصنع ـ. كجود زيداف

 دراسة تقنيات اإلنشاء اؼبختلط ـ. أحمد ناصيف

 القسم التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية اسم الندكة/المحاضرة
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 د. ركالنا ربيع
 ـ. رزاف مطانس

 ؿباور اؼبشاة اؼبتعددة االستعماالت يف اؼبدف و قواعد تطويرىا ) مدينة ضب  مثالً ( دور

 آفاؽ االستفادة من حاويات الشحن كمجتمعات سكنية يف مرحلة إعادة اإلعمار يف سوريا د. نضاؿ سطوؼ
 أثر التطور التكنولوجي على التشكيل اؼبعماري ؼبتاحف األطفاؿ ـ. سناء كسوؼ

 الديناميكية اغبركية و دورىا يف ربقيق الزيادة الضمنية للفراغات السكنية التتافـ. ىبة 
 

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
1- -  -  

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية 
1- - -  

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة
1 -   

 الدراسات العليا

 أعداد المسجلين التغييرات الدراسات العليا البرامج األكاديمية
 الدرجات الممنوحة )للسنوات الثالث األخيرة(

  طالب  61   قسم التصميم اؼبعماري
 

نتيجة قياس  إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
 المتخذةإجراءات التحسين  رضا الطالب

 تطوير اؼبادة العلمية بتنويع اؼبصادر عن السنة ال  سبقتها  جيد تطوير مصادر التعليم السنة التحضًنية مواد

  توجيو اعضاء اؽبيئة التدريسية بالبحث عن مواد علمية
 حديثة وتقديبها للطالب

 توفًن االجهزة الالزمة للعملية التعليمية  -  جيد تطوير اساليب التعليم - قسم التصميم اؼبعماري

 توجيو الطالب بتقدمي جزء من 

  احملاضرة لالستفادة القصوى وافادة زمالئهم 
 
 
 

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(

- - - - 
- - - - 
 
 

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
- - - 
- - - 
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 كلية الهندسة الميكانيكية كالكهربائيةلالفاعلية التعليمية 
 الطالب كالخريجوف: - أ

 التعليم العادم:برامج  .2

 القسم م.
 عدد الخرٌجٌن عدد المقبولٌن

 مالحظات
 موازي أساسً  إضافة لألساسً والموازي

 أساسً
 & الموازي

 من الطلبة العرب  2 189 98 189 قسم هندسة التصمٌم واإلنتاج 1

2 
  96 77 71 المعادنقسم هندسة 

3 
 طالب مسجلٌن مفاضالت خاصة 2 81 66 112 القوى المٌكانٌكٌةقسم هندسة 

 من الطلبة العرب 3
 طالب مسجلٌن مفاضالت خاصة 4 115 98 135 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة  4

5 
 مسجلٌن مفاضالت خاصةطالب  6 66 74 171 قسم هندسة المٌكاترونٌك 

 من الطلبة العرب 2

6 
 طالب مسجلٌن مفاضالت خاصة  17 151 111 225 قسم هندسة اإللكترون واالتصاالت 

 من الطلبة العرب 1

7 
 طالب مسجلٌن مفاضالت خاصة 4 119 118 186 قسم هندسة التحكم اآللً والحواسٌب 

 من الطلبة العرب 5
  817 641 1179 المجموع النهائً

 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي: .0

 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  األكاديمياإلرشاد 

    
 المعايير األكاديمية: - ب

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 
 ربط التعليم بسوؽ العمل افتتاح وتفعيل ـبرب االتصاالت  السلكية والالسلكية  إدخاؿ طرائق حديثة للتعلم

   

   

 البرامج/المقررات الدراسية: - ت

 األقساـ العلمية ـ
مرحلة 

 البكالوريوس
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
 ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  قسم ىندسة التصميم واإلنتاج 

 ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  قسم ىندسة اؼبعادف 

 ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  قسم ىندسة القوى اؼبيكانيكية 

 ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  قسم ىندسة الطاقة الكهربائية  

 ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  قسم ىندسة اؼبيكاترونيك  

 ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  قسم ىندسة اإللكرتوف واالتصاالت  
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 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية
 %84.9 %81.4  ىندسة التصميم واإلنتاج قسم

 %85.15 %81.95  اؼبعادفقسم ىندسة 
 %81.5 %79.5  القوى اؼبيكانيكيةقسم ىندسة 

 %81.9 %77.55  قسم ىندسة الطاقة الكهربائية 
 %84.66 %81.74  قسم ىندسة اؼبيكاترونيك 

 %89.43 %83.5  قسم ىندسة اإللكرتوف واالتصاالت 
 %86.41 %81.33  قسم ىندسة التحكم اآليل واغبواسيب 

 

 األسباب تحديث البرامج كالمقررات األقساـ العلمية
 عدـ وجود توصيف سابق للمقررات. 2121للعاـ  NARSتوصيف اؼبقررات وفق اؼبعايًن الوطنية  قسم ىندسة التصميم واإلنتاج

 لربنامج ىندسة اؼبعادف NARSاقرتاح وثيقة معايًن وطنية  اؼبعادفقسم ىندسة 

 2121للعاـ  NARSتوصيف اؼبقررات وفق اؼبعايًن الوطنية 
عدـ وجود وثيقة معايًن وطنية للربنامج وتوصيف سابق 

 للمقررات.
 عدـ وجود توصيف سابق للمقررات. 2121للعاـ  NARSتوصيف اؼبقررات وفق اؼبعايًن الوطنية  القوى اؼبيكانيكيةقسم ىندسة 

 عدـ وجود توصيف سابق للمقررات. 2121للعاـ  NARSتوصيف اؼبقررات وفق اؼبعايًن الوطنية  قسم ىندسة الطاقة الكهربائية 
 لربنامج ىندسة اؼبعادف NARSاقرتاح وثيقة معايًن وطنية  قسم ىندسة اؼبيكاترونيك 

 2121للعاـ  NARSتوصيف اؼبقررات وفق اؼبعايًن الوطنية 
معايًن وطنية للربنامج وتوصيف سابق عدـ وجود وثيقة 

 للمقررات.
 عدـ وجود توصيف سابق للمقررات. 2121للعاـ  NARSتوصيف اؼبقررات وفق اؼبعايًن الوطنية  قسم ىندسة اإللكرتوف واالتصاالت 
 توصيف سابق للمقررات.عدـ وجود  2121للعاـ  NARSتوصيف اؼبقررات وفق اؼبعايًن الوطنية  قسم ىندسة التحكم اآليل واغبواسيب 

 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ تحقيق أىداؼ البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
    

 التعليم كالتعلم كالتسهيالت الداعمة:
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية

 وضع احملاضرات على موقع الكلية. العمل بسبب وباء كورونا العمل على افتتاح قسم اؽبندسة الطبية اإلجازةبرامج مرحلة 
مشكالت ىتأمٌن مكونات  تطوير برامج الدراسات العليا يف األقساـ. برنامج الدراسات العليا

 التجارب اؼبطلوبة.
االستعاضة عنها حالياً بالنمذجة 

 واحملاكاة.
 التدريس:أعضاء ىيئة 

 القسم
 المجموع ىيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
اإلجمال

 م
    3 19 ؟ ؟ 3 3 - 7 - 1 قسم ىندسة التصميم واإلنتاج 1

2 
 12 5 7 3 3 2 3 - - - 1 - - اؼبعادفقسم ىندسة 

 ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  ال يوجد تغيًن  قسم ىندسة التحكم اآليل واغبواسيب  
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3 
 26 1 25 1 8 - 2 - 8 - 2 - 5 اؼبيكانيكيةالقوى قسم ىندسة 

4 
 26 3 23 3 6 - 2 - 4 - 4 - 7 قسم ىندسة الطاقة الكهربائية 

    - 2 ؟ ؟ - 4 - - - - قسم ىندسة اؼبيكاترونيك  5

 31 11 19 6 8 4 1 1 2 - 2 - 6 قسم ىندسة اإللكرتوف واالتصاالت  6

 18 6 12 3 4 2 2 - 2 1 2 - 2 قسم ىندسة التحكم اآليل واغبواسيب  7

 11 2 8 1 1 - - 1 3 - 3 - 1 العلـو األساسية  8

 األعضاء الجدد

              اإلصبايل 

 

 إجراءات التحسين إف يلـز نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
    

 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 2119دورة الشبكات الذكية يف قربص عاـ  الطاقة الكهربائية

 

تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 
 التدريس 

 إجراءات االستفادة من النتائج

    
 

 كاألنشطة العلمية:لبحث العلمي ا

األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة  البرامج األكاديمية 
 البحثية

 أسباب عدـ اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة

    قسم ىندسة التصميم واإلنتاج
    اؼبعادفقسم ىندسة 
    القوى اؼبيكانيكيةقسم ىندسة 

    قسم ىندسة الطاقة الكهربائية 
    اؼبيكاترونيك قسم ىندسة 

    قسم ىندسة اإللكرتوف واالتصاالت 
    قسم ىندسة التحكم اآليل واغبواسيب 

 

 القسم مكاف انعقادىا األنشطة العلمية اسم الندكة/المحاضرة
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 القسم اسم الباحث / الباحثين كالمنشورةاألبحاث المنجزة 
Improvement of flat surfaces quality of aluminum alloy 

6061-O by a proposed trajectory of ball burnishing tool   
 د. اؼبهند مكي –د. ربا الغزوؿ 

(2119) 
اؼبعادف & 
 التصميم واإلنتاج

Comparison between T-cell and half-bridge cell 
submodule based modular multilevel converters for use 

in smart transformer   

 د. سامر الربيع –د. رامي موسى 
(2121) 

 الطاقة الكهربائية

Effect of modulation index on the performance of three 
phase modular multi-level converters  

 د. سامر الربيع –د. رامي موسى 
(2121) 

 الطاقة الكهربائية

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
   

 

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة

   
 

 رقم القرار اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك كطنية
   

 الدراسات العليا:

 التغييرات الدراسات العليا البرامج األكاديمية
 أعداد المسجلين

 )للسنوات الثالث األخيرة(
الدرجات 
 الممنوحة
0202 0228/0229 0229/0202 0202/0202 

 3 11 15 15  اؼباجستًن قسم ىندسة التصميم واإلنتاج
 - 3 1 4  الدكتوراه

 - - - - - اؼباجستًن اؼبعادفقسم ىندسة 

 - - - - - الدكتوراه
  23 19 36   القوى اؼبيكانيكيةقسم ىندسة 

 3 9 13 19  اؼباجستًن
 1 - 2 3  الدكتوراه

ندوة: رؤى جديدة لالستثمار األمثل للطاقات اؼبتجددة يف مرحلة 
 (2121) 4إعادة اإلعمار 

 اؼبتجددةمركز الطاقات  كلية اؽبمك

ورشة عمل: الشبكات الذكية ودؾبها يف الطاقات اؼبتجددة 
(2121) 

 مركز الطاقات اؼبتجددة كلية اؽبمك

 (2121)ورشة عمل: التجارة اإللكرتونية يف الشبكات الذكية 
 )باؼبشاركة مع األردف(

 مركز الطاقات اؼبتجددة On lineكلية اؽبمك)باؼبشاركة مع األردف( 

 مركز الطاقات اؼبتجددة On lineكلية اؽبمك )باؼبشاركة مع األردف(  IREC 2021اؼبؤسبر الدويل 
 مركز الطاقات اؼبتجددة كلية اؽبمك )باؼبشاركة مع جامعة دمشق( ATSGIRES (2021)ورشة عمل: التعريف دبنصة 

  كلية اؽبمك  0202ملتقى الصناعات البالستيكية 
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 1 7 11 16  اؼباجستًن قسم ىندسة الطاقة الكهربائية

 1 2 - 1  الدكتوراه
 - - - - - اؼباجستًن قسم ىندسة اؼبيكاترونيك

 - - - - - الدكتوراه
 1 17 15 19  اؼباجستًن قسم ىندسة اإللكرتوف واالتصاالت

 - 6 2 1  الدكتوراه
 3 7 9 13  اؼباجستًن قسم ىندسة التحكم اآليل واغبواسيب 

 1 2 - 2  الدكتوراه
 

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

    
 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:

 إجراءات التحسين نتائج التقويم إجراءات التقويم البرامج األكاديمية
    

 
 إجراءات تحسين المستول قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
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 كالكيميائيةكلية الهندسة البتركلية لالفاعلية التعليمية 
 كالخريجوف  الطالب

 0202/0202الطالب المستنفذكف كالمطوم قيدىم في األقساـ المختلفة في العاـ 

 القسم
 المطوم قيدىم )للسنوات الثالث األخيرة( المستنفدكف )للسنوات الثالث األخيرة(

 طالب
 

 طالب
 

  180 قسم اؽبندسة البرتولية
 107 قسم اؽبندسة الكيميائية

 74 اؽبندسة الغذائية قسم
 53 قسم ىندسة الغزؿ والنسيج

 168 414 اإلصبايل
 0202/0202الطالب المقبولوف كالخريجوف في األقساـ المختلفة في العاـ 

 القسم ـ.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازم أساسي موازم أساسي 

 ال يوجد  125 117 347 ىندسة برتوؿ 1

 ال يوجد  121 93 182 كيميائيةىندسة   2

 ال يوجد  110 88 174 ىندسة غذائية 3

 ال يوجد  55 67 67 ىندسة غزؿ ونسيج 4

  117 1125 اجملموع النهائي
 0202/0202الطالب المحولوف كالوافدكف في األقساـ المختلفة في العاـ 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
أبناء احملافظات الشرقية وذلك كوهنم  25

 لقرب الكلية من أماكن سكنهم
  

 0202/0202خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي في العاـ 
 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي

 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 
الطالبية عقد اجتماعات مع اؽبيئة 

 وتكليفهم دبهاـ طالبية تنظيمية.
االحتفاؿ باؼبتفوقٌن وتكرمي الطالب - 

األوائل يف كل سنة من سنوات أقساـ 
 الكلية وبراؾبها.

اقرتاح القياـ برحل طالبية إىل -
 القطاعات اإلنتاجية.

اجتماع اإلدارة يف لقاءات إرشادية 
 مع طالب السنوات األوىل.

اػبرهبٌن األوائل االحتفاؿ وتكرمي - 
 يف كّل برنامج من برامج الكلية.

اقرتاح بعض الرحالت العلمية -
إىل بعض اؼبعامل والشركات 
 اؼبرتبطة بالبحث العلمي

 

 األكاديمية المعايير

 0202/0202إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )لكل برنامج( في العاـ 

 برنامج(إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 
 توظيف اعبزء العملي ببعض اؼبقررات تفعيل ـبرب التقنيات وـبرب اغباسوب توفًن مصادر التعلم
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 ربديد مؤشرات األداء الالزمة لتحقيق معايًن تعديل اؼبقررات
NARS يف صبيع اؼبقررات 

وإعادة النظر يف التوصيف توصيف صبيع مقررات الربامج 
 السابق وتطويره

 ؿباضرة بعنواف القياس والتقومي يف التعليم العايل اعتماد طرائق تقومي علمية حديثة طرؽ التقومي
  القياـ بدورة تدريبية خاصة بطرائق التدريس اغبديثة الرتكيز على طرائق التدريس التفاعلية إدخاؿ طرائق حديثة للتعلم

 

 الدراسية  المقررات /البرامج
 0202/0202األقساـ العلمية كالبرامج كما طرأ عليها من تغيير في العاـ 

 نسبة النجاح في مختلف البرامج الدراسية خالؿ السنة الماضية كتوزيع التقديرات المختلفة
 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 %85,48 %67 %65 قسم اؽبندسة البرتولية
 %85,44 %69 %65 قسم اؽبندسة الكيميائية
 %88,42 %72 %70 قسم اؽبندسة الغذائية

 %89,20 %73 %69 قسم ىندسة الغزؿ والنسيج
 إجراءات تحديث البرامج كالمقررات

 األسباب تحديث البرامج كالمقررات األقساـ العلمية
 قسم اؽبندسة البرتولية
 قسم اؽبندسة الكيميائية

وإصدار التوصيف اعبديد عبميع اؼبقررات  إعادة النظر يف اػبطة الدرسية-
 وربديد مفرداهتا بدقة

 عدـ وجود توصيف علمي دقيق لبعض اؼبقررات.-
 ضرورة توحيد اػبطط الدرسية بٌن الكليات اؼبرتبطة علمياً -

 قسم اؽبندسة الغذائية
 قسم ىندسة الغزؿ والنسيج

يع اؼبقررات إعادة النظر يف اػبطة الدرسية وإصدار التوصيف اعبديد عبم-
 وربديد مفرداهتا بدقة

 توحيد اػبطط الدرسية بٌن الكليات اؼبرتبطة علمياً -

 

 الداعمة  كالتسهيالت كالتعلم التعليم

 إجراءات تطوير استراتيجيات كطرائق التعلم
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية

 التأكيد على استخداـ طرائق التدريس التفاعلية اغبديثة. - اإلجازة برامج مرحلة

تقسيم الطالب يف زمر وؾبموعات صغًنة مناسبة لتنفيذ اعبلسات  -
 العملية.

الكبًنة األعداد -
للطالب يف صبيع الربامج 

 واألقساـ.

خفض أعداد القبوؿ للطالب اعبدد -
 يف الربامج

تأمٌن بعض اؼبستلزمات والتجهيزات  -

 مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير

  قسم اؽبندسة البرتولية
 ىندسة اغبفر

 ىنسة استكشاؼ النفط والغاز
 ىندسة ـبزوف

 اليوجد 
 ىندسة اغبفر

 ىنسة استكشاؼ النفط والغاز
 ىندسة ـبزوف

 اليوجد

  قسم اؽبندسة الكيميائية
 ىنسة العمليات 

 ىندسة التلوث وضباية البيئة
 ىندسة مكاثًن

 اليوجد
 ىنسة العمليات

 ىندسة التلوث وضباية البيئة

 ىندسة مكاثًن
 اليوجد

  قسم اؽبندسة الغذائية
 األغذيةىندسة حفظ وزبزين 
 ىندسة التقانة اغبيوية

 
 اليوجد

 ىندسة حفظ وزبزين األغذية
 ىندسة التقانة اغبيوية

 اليوجد

  قسم ىندسة الغزؿ والنسيج
 ىندسة النسيج ومعاعباتو
 اليوجد ىندسة األلياؼ وغزؽبا

 ىندسة النسيج ومعاعباتو

 اليوجد ىندسة األلياؼ وغزؽبا

 2121/2121أو أخرى مت إغالقها يف العاـ  ال يوجد أقساـ مفتتحة
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 تطوير برنامج التعليم وإيصاؿ اؼبعلومة. -

 استخداـ الوسائل التعليمية اؼبتطورة يف العملية التعليمية كأجهزة العرض. -
النق  يف ذبهيزات -

اؼبخابر واغباجة إلصالح 
 األجهزة 

 الالزمة

األوىل التأكيد على تفعيل اعبزء العملي اػباص دبقررات السنة - برنامج الدراسات العليا
 )ماجستًن(.

استخداـ طرائق البحث واالستقصاء واستخداـ اؼبصادر اؼبفتوحة وقواعد  -
 البيانات.

إلزاـ طالب مرحلة األطروحة حبضور جلسات اؼبدارسة )السمنار( -
 لالستفادة من اؼبالحظات بشكل مباشر.

النق  يف أعداد -
الكتب اؼبتخصصة  يف 

 مكتبة الكلية

بات متخصصة  توجيو الطالب إىل مكت-
 كمكتبة األسد

مساعدة الطالب على  البحث عن -
 اؼبراجع اؼبتخصصة عرب االنرتنت

 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم البرامج األكاديمية
   
 التدريس  ىيئة أعضاء

 0202/0202في العاـ أعضاء الهيئة التعليمية القدامى كالجدد 

 القسم
 المجموع ىيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 قسم ىندسة البرتوؿ 1
7 1 6 .... 5 .... 10 1 11 5 39 7 46 

 قسم اؽبندسة الكيميائية 2
14 .... 9 2 5 1 3 3 5 10 36 16 52 

 قسم اؽبندسة الغذائية 3
3 ... 1 .... 1 3 .... 2 2 20 7 25 32 

 قسم ىندسة الغزؿ والنسيج 4
3 .... 2 ... 4 4 3 4 7 13 19 21 40 

 األعضاء الجدد

               

 171 69 102 48 25 10 16 8 15 2 18 1 27 اإلصبايل 

 0202/0202نسبة أعداد الهيئة التعليمية كالطالب في األقساـ للعاـ 

 إجراءات التحسين إف يلـز نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
توسيع اؼبالؾ ألعضاء اؽبيئة العمل على  1.119 1.117 اؽبندسة البرتوؿ

الفنية والتدريسية و تعيٌن ضبلة شهادة 
الفنية أعضاء الدكتوراه من أعضاء اؽبيئة 

 ىيئة تدريسية

 1.118 1.112 اؽبندسة الكيميائية
 1.1185 1.115 اؽبندسة الغذائية

 1.135 1.117 ىندسة الغزؿ والنسيج
 0202/0202األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس للعاـ 

 ال يوجد ال يوجد

 0202/0202للعاـ األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 
تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 

 التدريس 
 إجراءات االستفادة من النتائج

 قسم ىندسة البرتوؿ
 قسم اؽبندسة الكيميائية
 قسم اؽبندسة الغذائية

اؽبيئة التدريسية من خالؿ استبياف إجراء تقييم األداء ألعضاء  -
 شفوي )مباشر( من وجهة نظر الطالب.

 تطبيق مقياس التقييم الذايت على أعضاء اؽبيئة التدريسية. -

يتم العمل على ربليل نتائج  .............
التقييم لالستفادة يف تطوير األداء 

 وربقيق الرضا.
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 قسم ىندسة الغزؿ والنسيج
   العلمية كاألنشطة العلمي البحث

 0202/0202المنجزة كفق الخطة البحثية للعاـ األبحاث 
 أسباب عدـ اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 
ضعف سبويل البحوث العلمية, وأعباء  %41 2 قسم اؽبندسة البرتولية

 %31 3 الكيميائيةقسم اؽبندسة  التدريس واإلشراؼ على الدراسات العليا
 %61 5 قسم اؽبندسة الغذائية

 %51 4 قسم ىندسة الغزؿ والنسيج
 0202/0202الندكات كالمحاضرات ككرش العمل كالدكرات للعاـ 

 0202/0202األبحاث المنجزة كالمنشورة للعاـ 
 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة كالمنشورة

تطبيق  األصبغة الفعالة على األقمشة القطنية باستخداـ طاقة اؼبكروويف ومقارنتها -1
 بالطرؽ التقليدية

 الغزؿ والنسيج د.زياد سفور

 الغزؿ والنسيج د. ؿبمد تركاوي دراسة اػبواص اؼبورفولوجية أللياؼ الصوؼ السورية

 الغزؿ والنسيج د. غزؿ طهماز النانويةإظهار القطن الطيب باألشعة فوؽ السينية باستخداـ األلياؼ 

 الكيميائية د. حسٌن اعبوىري دراسة عملية تبييض زيت بذور القطن"
 الكيميائية األستاذ الدكتور رياض كاسوحة, والسيد الدكتور لطفي العثماف, -"اغبصوؿ على كربيتات األمونيـو من الفوسفوجبس السوري"

 األساسية د. ؿبمد ظهًن الصباغ التشفًن باستخداـ مصفوفة فيثاغورثية
 األساسية د. ؿبمد ظهًن الصباغ بناء على أربعة أرقاـ أولية كبًنة RSAتشفًن الصور باستخداـ 

 الغذائية د.نسرين البيطار, ـ. ىبة شتور دراسة تأثًن الطريقة الباردة والساخنة على مدة حفظ اػبشافات
 الغذائية د.نسرين البيطار, ـ.ميسوف عباس البكتًنية للحليب اػباـ دراسة تأثًن األشعة اؼبيكروية على اغبمولة

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
تنقية ضبض الفوسفور السوري برتسيبو من ؿباليلو اؼبشوبة اعتمادًا على ـبططات -1

 p2H5-H2o االكباللية يف اعبملة
 الكيميائية د.عصاـ ابراىيم

 
 0202/0202كالمنشورة للعاـ الكتب المنجزة 

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة

د.حسٌن اعبوىري,د. نسرين البيطار,ـ. سوسن  )اعبزء العملي( 1-العمليات واألجهزة 
 بوطة

 الغذائية

 

   العليا الدراسات -ز

 التغييرات التي طرأت على برامج الدراسات العليا
البرامج 
 التغييرات العلياالدراسات  األكاديمية

 الدرجات الممنوحة
0228/0229 0229/0202 0202/0202  

 مكاف انعقادىا األنشطة العلمية اسم الندكة/المحاضرة
 

 القسم
   قسم ىندسة الغزؿ والنسيج والبرتوليةكلية اؽبندسة الكيميائية  مؤسبر تكنولوجيا النانو وتطوراهتا

 قسم اؽبندسة الكيميائية وقسم اؽبندسة الغذائية كلية اؽبندسة الكيميائية والبرتولية دورة يف طرؽ معاعبة اؼبياه  
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 8 27 17 12  اؼباجستًن ىندسة البرتوؿ
 2 0 0 2  الدكتوراه

اؽبندسة 
 الكيميائية

 7 13 10 12  دبلـو التأىيل
 11 28 17 9  اؼباجستًن
 1 3 2 2  الدكتوراه

 9 1 16 0  اؼباجستًن اؽبندسة الغذائية
 4 1 1 0  الدكتوراه

ىندسة الغزؿ 
 والنسيج

 11 9 19 22  اؼباجستًن
 7 3 4 4  الدكتوراه

 ** أسباب التطور يف أعداد اؼبسجلٌن للدراسات العليا:
 إقباؿ الطالب على الدراسات العليا يف كلية اؽبندسة الكيميائية والبرتولية جبامعة البعث واعبامعات األخرى. -
 األساتذة يف الكلية  وإمكانية اإلشراؼ على عدد أكرب من الطالب.تطور أعداد  -
 فاعلية برامج الدراسات العليا يف الكلية وكفاءة األساتذة يف تنمية مهارات البحث العلمي. -

 إجراءات تحسين العملية التعليمية
 إجراءات التحسين المتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
 قسم ىندسة البرتوؿ

 قسم اؽبندسة الكيميائية

 قسم اؽبندسة الغذائية

 قسم ىندسة الغزؿ والنسيج

 إعادة النظر يف خطط الدراسات العليا.-

 اقرتاح خطة دراسية جديدة.-

اقرتاح خطة لتطوير إجراءات التسجيل واإلهناء يف مرحل  اؼباجستًن -
 والدكتوراه. 

إعادة النظر يف أساليب التقومي دبا يتناسب مع طبيعة مرحلة -
 الدراسات العليا وفلسفتها.

 النتائج مرضية جداً.-

الدرجات يف مرحل  -
 اؼباجستًن والدكتوراه جيدة.

 

تزويد طالب الدراسات العليا -
)مرحلة األطروحة( دبعايًن إعداد 
البحث العلمي واألدلة التوجيهية 

 لتحقيق اؼبعايًن

 

 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم

 إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية
البرامج 
نتائج التقويم المستمر للفاعلية  إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية األكاديمية

 التعليمية
 إجراءات التحسين المتخذة

 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(
برامج اؼبرحلة 
 اعبامعية األوىل

متابعة سًن العملية التعليمية يف الربامج واألقساـ -
 العلمية اؼبختلفة.

التأكيد على إهباد آليات صحيحة يف التعليم -
والتقومي لتحسٌن مستوى  النجاح  واؼبخرجات يف 

 الربامج اؼبختلفة للكلية.

متابعة التزاـ أعضاء اؽبيئة التعليمية يف تنفيذ -
 العلمية التعليمية.متطلبات 

توجيو أعضاء اؽبيئة التعليمية إىل استخداـ طرائق -
 التدريس التفاعلية اغبديثة.

تنبيو أعضاء اؽبيئة التعليمية إىل ضرورة مراعاة -
 الفروؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن.

تأكيد االىتماـ بالقسم العملي والعمل على -
 تنمية اؼبهارات العملية للدارسٌن.

 ى ـبرجات التعّلم.ربّسن مستو -

ارتقاء نسب النجاح يف اؼبقررات -
 الدراسية بدرجة معقولة.

التزاـ أعضاء اؽبيئة التعليمية دبتطلبات -
 قباح العملية التعليمية.

ربّقق الرضا لدى معظم الطالب يف -
الربامج اؼبختلفة للكلية وفق ما أظهرت 
نتائج تقييم الطالب ألعضاء اؽبيئة 

 التعليمية

اف تدقيق النتائج االمتحانية يف الكلية من تشكيل عب-
 أعضاء اؽبيئة التعليمية ذوي اػبربة والكفاءة.

تشكيل عباف لإلشراؼ على حسن سًن العملية -
 التعليمية بإشراؼ النائب اإلداري.

تشكيل عباف مراقبة النتائج االمتحانية احملوسبة -
 بإشراؼ النائب العلمي.

التعليمية مهمتها تشكيل عباف من أعضاء اؽبيئة -
مساءلة من ىبالف ضوابط العملية التعليمية واالمتحانية 
ورفع تقارير موضوعية إىل اجملالس اؼبختصة قس الكلية 

 واعبامعة.
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برامج الدراسات 
 العليا

تكليف متخّصصٌن بتدريس مقررات الدراسات -
 العليا.

التأكيد على النهوض بسوية طلية الدراسات -
 اؼبختلفة. العليا يف الربامج

توزيع معظم اؼبقررات على أكثر من عضو من -
أعضاء اؽبيئة التعليمية لضماف اؼبشاركة الفعالية 

 والتنوّع يف األداء.

ربديد اؼبشرؼ واؼبوضوع الذي سيعمل عليو -
الطالب منذ السنة األوىل يف برامج الدراسات 

 العليا.

 التحّسن النسيب يف ـبرجات التعلم.-

قبل معظم الطالب عن ربقق الرضا من -
 النتائج االمتحانية.

مبّو فاعلية مشاركة الطلبة يف حلقات -
 اؼبدارسة واؼبناقشات العلمية.

وضوح الرؤية لدى الطلبة فيما ىبّ  -
 حبوثهم اؼبستقبلية.

اقرتاح قبوؿ عدد أقّل من طلبة الدراسات العليا يف -
 العاـ القادـ.

ة التعليمية تشكيل عبنة لرصد اؼبخالفات يف العملي-
 واالمتحانية.

االستعانة دبشرفٌن متخّصصٌن من اعبامعات األخرى -
 يف اإلشراؼ ويف عباف اؼبناقشة.

 إحالة بعض اؼبخالفات إىل اعبامعة للبت فيها.-

توزيع اإلشراؼ بشكل عادؿ على أعضاء اؽبيئة -
 التعليمية يف القسم اؼبختّ  مع مراعاة اؼبرتبة العلمية.

 الب كإجراءات تحسينومستول رضا الط
 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية

 عن طريق التواصل اؼبباشر واؼبستمر للطالب وفبثلي ارباد الطلبة مع األقساـ وعمادة الكلية

 
 

 كلية الهندسة الزراعيةلالفاعلية التعليمية  
 الطالب كالخريجوف

 العادم:برامج التعليم  .2

البرنامج 
 األكاديمي

عدد المقبولين 
 )ىذا العاـ(

 عدد الخريجين
 )ىذا العاـ(

عدد المحولين من 
جامعات أخرل )ىذا 

 العاـ(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرل )ىذا 

 العاـ(

المستنفذكف )خالؿ 
السنوات الثالث 

 األخيرة(

المطوم قيدىم 
)خالؿ السنوات 
 موازم أساسي موازم أساسي  الثالث األخيرة(

 96 1125 131 47 85 216 187 87 االجازة اعبامعية

 96 1125 131 47 291 274 اجملموع
 برامج التعليم المفتوح: .0

 البرنامج األكاديمي

عدد 
المقبولين 
 )ىذا العاـ(

عدد 
 الخريجين
 )ىذا العاـ(

عدد المحولين من 
جامعات أخرل )ىذا 

 العاـ(

عدد المحولين 
جامعات إلى 

أخرل )ىذا 
 العاـ(

المستنفذكف )خالؿ 
 السنوات الثالث األخيرة(

المطوم قيدىم 
)خالؿ السنوات 
 الثالث األخيرة(

ىندسة استصالح األراضي يف 
 اؼبناطق اعبافة وشبو اعبافة

- 33 - - 4491 - 

 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي .3

 األنشطة الطالبية المتفوقين كدعم المتعثرينرعاية  الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي
تشجيع الطالب على التفوؽ 

 والعمل على حل مشاكلهم
 تكرمي االوائل ومنحهم مكافات مالية - -

 تعيٌن اػبريج االوؿ معيدا يف الكلية -
 

 

 المعايير األكاديمية

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج( -
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 

حث اعضاء اؽبيئة التدريسية على التأليف وتوفًن الكتاب اعبامعي واؼبراجع يف اؼبكتبة وشبكة  توفًن مصادر التعلم
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 اؼبادة العلمية االنرتنيت
 - - تعديل اؼبقررات
الشفهية والكتابية واعتماد مباذج اجراء االختبارات  اتباع مباذج اسئلة متنوعة طرؽ التقومي

 االسئلة اؼبؤسبتة وغًنىا يف التقومي.
توفًن وسائل العرض وذبهيز القاعات واؼبدرجات  استخداـ طرائق العرض اغبديثة إدخاؿ طرائق حديثة للتعلم

 هبا
 المقررات لدراسية /البرامج

 
 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية
 % 82كبو  % 72كبو  %51كبو    االجازة اعبامعية االوىل

 %92 % 83كبو  % 81كبو  اؼباجستًن
 % 94.8 % 89 %75كبو  الدكتوراه
 

 طرائق التحقيق أسباب عدـ االستيفاء نسب االستيفاء استيفاء مخرجات التعلمالتحقق من  البرامج األكاديمية
 مراجعة السجالت وؿباورة الطالب تعثر بعض الطالب % 81 جيدة  االجازة اعبامعية االوىل

 مراجعة السجالت وؿباورة الطالب تعثر بعض الطالب %85 جيدة اؼباجستًن
 مراجعة السجالت وؿباورة الطالب تعثر بعض الطالب % 85 جيدة الدكتوراه

 
 أسباب التحديث تحديث البرامج األكاديمية ك/أك المقررات المؤكؿ عن تدريسها األقساـ العلمية

- - - 
   
 

تحقيق أىداؼ البرامج  البرامج األكاديمية
 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ األكاديمية

 األقساـ العلمية ـ
مرحلة 

 مرحلة الدراسات العليا البكالوريوس

 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير+ دكتوراه مفتوح عاـ 
   22/6/2113تاريخ  81قرار ـ ت عايل الرتبة واستصالح األراضي  عاـ الرتبة واستصالح األراضي 1
   22/6/2113تاريخ  81قرار ـ ت عايل االقتصاد الزراعي    عاـ االقتصاد الزراعي 2
   22/6/2113تاريخ  81قرار ـ ت عايل اإلنتاج اغبيواين  عاـ اإلنتاج اغبيواين 3
   22/6/2113تاريخ  81قرار ـ ت عايل احملاصيل اغبقلية  عاـ احملاصيل اغبقلية 4
   22/6/2113تاريخ  81قرار ـ ت عايل البساتٌن  عاـ البساتٌن 5
   22/6/2113تاريخ  81قرار ـ ت عايل وقاية النبات  عاـ وقاية النبات 6
   22/6/2113تاريخ  81قرار ـ ت عايل اؽبندسة الريفية  عاـ اؽبندسة الريفية     7
   22/6/2113تاريخ  81قرار ـ ت عايل علـو األغذية  عاـ علـو األغذية 8
   - -  عاـ اغبراج والبيئة 9
   - -  عاـ العلـو األساسية 11

 ىذا العاـ( مع بياف األسباباألقساـ ال  افتتحت أو أغلقت )خالؿ 
 -      
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االجازة اعبامعية 
 االوىل

زيادة عدد الطالب وزيادة عدد اؼبؤسسات  حققت
 اغبكومية ال  تشاركنا مبىن الكلية

 التشعيب واستثمار اؼبكاف بشكلو االمثل وتطوير االداء

التشدد والتدقيق عند قبوؿ الطالب اضافة اىل اهباد الية جيدة  عدـ جدية بعض الطالب حققت اؼباجستًن
 للمتابعة

التشدد والتدقيق عند قبوؿ الطالب اضافة اىل اهباد الية جيدة  الطالبعدـ جدية بعض  حققت الدكتوراه
 للمتابعة

 التعليم كالتعلم كالتسهيالت الداعمة

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية
 العمل على تذليلها ضعف حضور الطالب يف النظري العلمية استخداـ وسائل العرض اغبديثة والزيارات االجازة اعبامعية االوىل

 - - استخداـ وسائل العرض اغبديثة والزيارات العلمية الدراسات العليا
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم البرامج األكاديمية
- - - 
- - - 

 التدريسأعضاء ىيئة 

 المجموع ىيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 15 6 1 2 1 5 الرتبة واستصالح األراضي

 14 6  2 3 3 االقتصاد الزراعي

 11 5 1 2  3 اإلنتاج اغبيواين

 12 5  1 1 5 احملاصيل اغبقلية

 16 7 3 3 1 2 البساتٌن

 13 4  3 3 3 وقاية النبات

 11 3 3 2 1 2 علـو األغذية

 11 5 1 2 1 2 اغبراج والبيئة

 8 2  3 1 2 العلـو األساسية

 5 2  - 2 1 اؽبندسة الريفية

 األعضاء الجدد

    3    

    3   اإلصبايل 

 
 إجراءات التحسين إف يلـز نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
تعيٌن وايفاد معيدين اضافة اىل طلب  1/83 1/58 اؼبرحلة اعبامعية االوىل

 اعضاء ىيئة تدريسية من خارج اؼبالؾ
 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 الدراسات العليااالشراؼ على  –اقامة ندوات ومؤسبرات  –دورات تدريبية  االجازة اعبامعية االوىل

 االشراؼ اؼبشرتؾ على الدراسات العليا –اقامة ندوات ومؤسبرات  –دورات تدريبية  الدراسات العليا
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 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 
 - جيد جيد االجازة اعبامعية 
 - جيد جيد الدراسات العليا

 البحث العلمي كاألنشطة العلمية

األبحاث المنفذة المدرجة في  القسم 
 الخطة البحثية

األبحاث من خارج  أسباب عدـ اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة
 الخطة البحثية

 - تسجيل حديث  %11 1 ىندسة ريفية
  جاري تنفيذ األحباث %51 4 اغبراج و البيئة

     

 
 اسم الباحث/ الباحثين  األبحاث المنجزة كالمنشورة  القسم 
 د. طلعت سفر, د. أضبد زليطة,  ـ. حساـ ؿبمد " إدارة ري ؿبصوؿ الفوؿ السوداين لرفع كفارة استخداـ اؼبياة...."  -1 ىندسة ريفية
إدارة اؼبياه يف مسقط وادي عروس  اغبراج و البيئة - 

تأثًن إضافة معدالت ـبتلفة من اليوريا يف مواصفات الكمبوست اؼبنتج من 
 ـبلفات تقليم أشجار الزيتوف.

تأثًن زراعة ـباليط الشعًن و البيقية يف اإلنتاجية النباتية و الرتكيب - 
 الكيميائي للعلف يف اؼبنطقة الوسطى يف سوريا.

تاجية ؿبصويل الشعًن و البيقية تأثًن الزراعة اغبافظة والزراعة اؼبختلطة يف إن -
 ربت ظروؼ الزراعة اؼبطرية.

تقدير اإلنتاجية العلفية لبعض الشجًنات الرعوية اؼبزروعة على خطوط  -
 ضمن الشعًن ربت ظروؼ منطقة االستقرار الثالثة.

 د. أنور رمضاف
 ـ. ؿبمد العلي

 
 
 

 

 ـ. عدي حسن
 
 

 ـ. عدي حسن
 
 

 ـ. عدي حسن
 

 القسم  األبحاث الجارية اسم الباحث/الباحثين كتاريخورقم قرار التسجيل 
21/1/2121ب تاريخ  9 دراسة تأثًن أبعاد مبو نباتات ؿبصوؿ الشوندر السكري وحيػد " -1 د. عبد اؽبادي كاخيا 

 اعبنٌن ضمن خطوط الزراعة يف بعض اؼبؤشرات االنتاجية  

 

 ىندسة ريفية

 اغبراج و البيئة   
 

األبحاث المشتركة مع ىيئات  اسم الباحث/الباحثين كتاريخورقم قرار التسجيل 
 محلية أك دكلية

 القسم

- - - - 
 

 القسم الكتب المنجزة) ىذا العاـ( اسم المؤلف/المؤلفين

- - - 
 

 القسم تطور البنى التحتية للبحث العلمي إجراءات دعم الباحثين
- - - 
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 القسم العلمية/ اسم الندكة المحاضرةاألنشطة  مكاف انعقادىا التاريخ كالمدة

- - - - 
 الدراسات العليا

الدرجة العلمية  القسم
 التخصص )ماجستير/ دكتوراه(

 أعداد المسجلين
 )للسنوات الثالث األخيرة(

 عدد الدرجات الممنوحة
 )ىذا العاـ(

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 1 2 14 31 الرتبة واستصالح األراضي دكتوراهماجستًن/  الرتبة واستصالح األراضي

 4 2 6 16 االقتصاد الزراعي ماجستًن/ دكتوراه االقتصاد الزراعي
 - - 8 16 البساتٌن ماجستًن/ دكتوراه البساتٌن

 - 2 4 24 اإلنتاج اغبيواين ماجستًن/ دكتوراه اإلنتاج اغبيواين
 - 2 22 25 اغبقليةاحملاصيل  ماجستًن/ دكتوراه احملاصيل اغبقلية
 - - 2 8 اؽبندسة الريفية ماجستًن/ دكتوراه اؽبندسة الريفية
 1 - 2 16 علـو األغذية ماجستًن/ دكتوراه علـو األغذية
 1 2 8 16 وقاية النبات ماجستًن/ دكتوراه وقاية النبات
 - - - - - - اغبراج والبيئة

 - - - - - - العلـو األساسية
 

 إجراءات تحسين المتخذة في العملية اإلنتاجية نتيجة قياس رضا الطالب التغيرات في اللوائح الداخلية األكاديميةالبرامج 
   - االجازة اعبامعية 
   - الدراسات العليا

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة التقويم المستمر للفاعلية التعليميةنتائج  إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(

إجراء سرب بعد االمتحانات لتدقيق عدد من مباذج   االجازة اعبامعية
 األسئلة وسبثيلها للمقرر وتدقيق سالمل التصحيح

  

    الدراسات العليا
 

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب رضا الطالبقياس مستول  البرامج األكاديمية
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 كلية الهندسة المعلوماتيةلالفاعلية التعليمية 
 الطالب الخريجوف: . أ

 برامج التعليم العادم: -2

عدد اؼبقبولٌن ىذا  الربنامج األكاديبي
 العاـ

عدد اػبرهبٌن ىذا 
 العاـ

عدد احملولٌن 
من 

جامعات 
أخرى ىذا 

 العاـ

عدد احملولٌن 
إىل 

جامعات 
أخرى ىذا 

 العاـ

اؼبستنفذوف 
)خالؿ 
السنوات 
الثالث 
 األخًنة(

اؼبطوي 
قيدىم 
)خالؿ 
السنوات 
الثالث 
 األخًنة(

 116 212 120 6 موازي أساسي موازي أساسي 
 521 217 35 11     

 116 212 120 6  738 اجملموع النهائي
 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي: -0

 األنشطة الطالبية رعاية اؼبتفوقٌن ودعم اؼبتعثرين الرعاية الصحية األكاديبياإلرشاد 
    
 لمعايير األكاديمية: . ب

 إجراءات ربقيق اؼبعايًن األكاديبية )لكل برنامج(
 اإلجراء متطلبات اؼبعايًن اؼبرتبطة باؼبقررات اجملاؿ
   

 المقررات الدراسية: /ج. البرامج

مرحلة البكالوريوس  األقساـ العلمية ـ
 )عاـ(

 مرحلة الدراسات العليا
 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستًن

       
       

 األسباب األقساـ ال  أفتتحت أو أغلقت مع بياف
       

 
 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج متوسط نسبة النجاح الربامج األكاديبية

    
 
التحقق من استيفاء  األكاديبيةالربامج 

 ـبرجات التعليم
 طرائق التحقق أسباب عدـ االستيفاء نسب االستيفاء

     
 

 أسباب التحديث أو اؼبقررات اؼبسؤوؿ عن تدريسيها/ربديث الربامج األكاديبية و األقساـ العليمة
   

 



131 

 اإلجراءات للتغلب عليها األىداؼمعوقات ربقيق  ربقيق الربامج األكاديبية الربامج األكاديبية
    

 د. التعليم كالتعلم كالتسهيالت الداعمة:
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور اسرتتيجيات وطرؽ التعليم الربامج األكاديبية

    
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقومي الطالب اؼبرتبطة بنظم التعليم والتقومي الربامج األكاديبية
   

 ىػ. أعضاء ىيئة التدريس:
 اجملموع ىيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 16 7 4 3 3 1 ىندسة شبكات
 35 17 7 5 - 6 ىندسة برؾبيات

 األعضاء اعبدد
       

  24 11 8 3 7 اإلصبايل
 
نسبة عدد أعضاء ىيئة التدريس لعدد  الربامج األكاديبية

 الطالب
نسبة عدد أعضاء اؽبيئة الفنية لعدد 

 الطالب
 إجراءات التحسٌن عند اللزـو

 1/75 1/91  
 

 الربامج األكاديبية األنشطة اؼبنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 
  

تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة  إجراءات االستفادة من اؼبنح
 التدريس

التدريستقييم األداء ألعضاء ىيئة   الربامج األكاديبية 

    

 ك. البحث العلمي كاألتشطة العلمية:

األحباث اؼبنفذة اؼبدرجة يف اػبطة  القسم
 البحثية

نسبة اإلقباز من 
 اػبطة

األحباث من خارج اػبطة  أسباب عدـ اإلقباز
 البحثية 

     
 

 الباحثٌن/اسم الباحث األحباث اؼبنجزة واؼبنشورة القسم
 تدريب شبكة حسية عصبونية متعددة الطبقات باستخداـ خوارزمية الربؾبيات

 2121ؾبلة جامعة البعث  -النحل لتصنيف زىرة السوسن 
 ـ.ؼبى العلي, د. ناصر أبو صاحل

ؾبلة جامعة البعث -تطبيق االختبارات اؼبؤسبتة على النظم الربؾبية اؼبقادة باألحداث  الربؾبيات
2121 

 و صاحلـ. سايل جركس, د. ناصر أب
 د. أليدا اسرب

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

science 2020 

 ـ. سايل جركس, د. ناصر أبو صاحل
 د. أليدا اسرب
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 سليماف, د. ؿبسن عبود ـ. سارة 2121ؾبلة جامعة البعث  -ربقيق بىن انرتنت أشياء موزعة وآمنة عرب تقنية البلوكتشٌن  الشبكات
اجمللة العربية  -ربقيق بىن موزعة وآمنة النرتت األشياء عرب السالسل اؼبتعددة لتقنية البلوكتشٌن  الشبكات

 2121للعلـو ونشر االحباث 
 ـ. سارة سليماف, د. ؿبسن عبود

 النصية ؾبلة جامعة البعثدراسة مقارنة ربليلية لتقنيات التقطيع واكتشاؼ اؼبواضيع يف البيانات  الربؾبيات
2121 

ـ. ؾبد طنوس, د. مهند رجب, د. وسيم 
 رمضاف

ؾبلة جامعة البعث  –قياس تركيز الطالب يف التعلم عن بعد واستخدامو يف ربسٌن احملتوى  الربؾبيات
2121 

 ـ. علي العجي, د. كماؿ السلـو

ربقيق ومقارنة أداء تقنيات إعادة االرساؿ التلقائي واؼبتماثل اعبمعي على الوصلة اؽبابطة  الشبكات
 2119ؾبلة جامعة البعث  - LTEيف شبكات 

ـ. حساـ وسوؼ, د. أكـر اؼبرعي, د.ناصر أبو 
 صاحل

باستخداـ  تقنيات إعادة االرساؿ   LTEربسٌن أداء الوصلة اؽبابطة يف شبكات اؿ الشبكات
 2119ؾبلة جامعة البعث  -اؼبتماثل اعبمعي وباغبشو اؼبتزايد 

ـ. حساـ وسوؼ, د. أكـر اؼبرعي, د.ناصر أبو 
 صاحل

-Ifogsim حقيق خوارزمية فّعالة ؼبوازنة اغبمل يف اغبوسبة الضبابية وتضمينها يف ؿباكي الشبكات
Loadbalancer - 2121 ؾبلة جامعة البعث 

 ـ. ىدى شتور, د. ؿبسن عبود

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

 2020 اإللكرتونية للعلـو اؼبتحدة يف روسيا

 ـ. ىدى شتور, د. ؿبسن عبود

ؾبلة جامعة البعث  -الربؾبيات وؾباالت استخدامها دراسة ومقارنة منهجيات تطوير  الربؾبيات
2121 

 ـ. دانة مدور, د. اليدا اسرب

 ـ. دانة مدور, د. اليدا اسرب 2121جمللة العربية للنشر العلمي DevOps أيهما أفضل منهجيات التطوير السريعة أـ الربؾبيات 
 ,Implementing DevOps Framework: A Case Study الربؾبيات

ALLEY OF SCIENCE 2020 
 ـ. دانة مدور, د. اليدا اسرب

توليد حاالت اختبار لتطبيقات واجهات اؼبستخدـ الرسومية باستخداـ خوارزمية  الربؾبيات
 2121ؾبلة جامعة البعث  -الصنعية  النحل

 ـ. بشرى غزالة, د. يسر األتاسي

البيانات يف الشبكات الالسلكية تصميم وربقيق بروتوكوؿ توجيو جديد وبّسن تبادؿ  الشبكات
 2121اؼبخصصة النقالة ؾبلة اؼبنافذ الثقافية, لبناف 

 ـ. معاذ الشيخ, د. أكـر اؼبرعي

تقييم أداء بروتوكوالت التوجيو متعددة اؼبسارات يف الشبكات الالسلكية اؼبخصصة النقالة  الشبكات
 2121ؾبلة جامعة البعث  -

 ـ. معاذ الشيخ, د. أكـر اؼبرعي

 ـ. اناس األبرش, د. يسر األتاسي 2121ؾبلة جامعة البعث -دراسة ربليلية لطرؽ التعرؼ على بعض األمراض اعبلدية  الربؾبيات
ؾبلة جامعة البعث -كشف األحرؼ العربية باستخداـ الشبكات العصبونية التالفيفية الربؾبيات

2121 
 ـ. ىزار قبم, د. يسر األتاسي

ؾبلة جامعة -التقطًن يف انرتنت األشياء أداء التحسينات على خوارزميةتقييم ومقارنة  الشبكات
 2121البعث 

 ـ. مناؿ العمر, د. ؿبسن عبود

 proposed digital evidence sharing and preserving الشبكات
mechanism in cloud computing environments,  2121 اجمللة,

 العربية للعلـو ونشر األحباث

 السبي , د. ؿبسن عبودـ. وسيم 

توليد حاالت اختبار لتطبيقات واجهات اؼبستخدـ الرسومية باستخداـ خوارزمية النحل  الربؾبيات
 2121ؾبلة جامعة البعث  -الصنعة

 ـ. بشرى غزالة, د. يسر األتاسي

دراسة وربليل أداء خوارزميات التشارؾ بسر اعتماداً على عتبة غبماية البيانات يف التخزين   الشبكات
 2121ؾبلة جامعة البعث  -السحايب اؼبتعدد

 ـ. حسٌن أضبد, د. زينب خلوؼ
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األحباث اؼبشرتكة مع ىيئات ؿبلية  القسم
 أو دولية

 رقم قرار التسجيل وتارىبو الباحثٌن/اسم الباحث

    
 

 اؼبؤلفٌن/اسم اؼبؤلف الكتب اؼبنجزة )ىذا العاـ( القسم
   

 

 إجراءات دعم الباحثٌن تطوير البىن التحتية للبحث العلمي القسم
   

 

 التاريح واؼبدة مكاف انعقادىا اسم الندوة أو احملاضرة /األنشطة العلمية  القسم
    

 ز. الدراسات العليا:

 التخص  دكتوراه( -الدرجة العلمية )ماجستًن  القسم
أعداد اؼبسجلٌن )للسنوات 
 الثالث األخًنة(

عدد الدرجات اؼبمنوحة 
 ىذا العاـ

 شبكات
 ماجستًن

ىندسة الشبكات 
 والنظم اغباسوبية

 (26مقررات )
 (23رسالة )

11 

 برؾبيات
ىندسة الربؾبيات 
 ونظم اؼبعلومات

 (26مقررات)
 (31رسالة)

16 

 شبكات
 دكتوراة

ىندسة الشبكات 
 1 6 والنظم اغباسوبية

 برؾبيات
ىندسة الربؾبيات 
 ونظم اؼبعلومات

16 1 

 

 إجراءات التحسٌن يف العملية اإلنتاجية نتيجة قياس رضا الطالب التغًنات يف اللوائح الداخلية الربامج األكاديبية
    

 ح. التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:

 إجراءات التحسٌن اؼبتخذة نتائج التقومي اؼبستمر للفاعلية التعليمية اؼبستمر للفاعلية العلميةإجراءات التقومي  الربامج األكاديبية
    

 

 إجراءات ربسٌن مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب الربامج األكاديبية
   

 االستجابة للتوصيات يف ربسٌن الفاعلية التعليمية نتائج اؼبراجعات والتقرير السنوي
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 الصحية كلية العلـولالفاعلية التعليمية 
 الطالب والخريجون -أ 

 القسم
 المطوم قيدىم )للسنوات الثالث األخيرة( المستنفدكف )للسنوات الثالث األخيرة(

 طالبات طالب طالبات طالب
 5 6 14 15 السنة الثانية 
 1 1 13 11 السنة الثالثة 
 1 1 11 11 السنة الرابعة 
     اإلصبايل

 
 

 القسم ـ.
 الخريجينعدد  عدد المقبولين

 مالحظات
 موازم أساسي موازم أساسي 

  321 163 131 15  
  243 414 المجموع النيائي

 
 

 أعضاء هيئة التدريس -ب 

 

 القسم
 المجموع ىيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 14 9 5 1 1 8   3    1 التغذية  

 8 5 3 1 2 4 1       ـبابر 

 11 6 4   6 4       معاعبة  

 األعضاء الجدد
               
              اإلصبايل 
 

 التحسين إف يلـزإجراءات  نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية

  %1.3 %1.3 التغذية 

  2 %2 المخابر

  2 %2 المعالجة 
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 كلية العلـولالفاعلية التعليمية 
 كالخريجوف  الطالب -أ 

 . برامج التعليم العادم2

البرنامج 
 األكاديمي

عدد المقبولين 
 )ىذا العاـ(

عدد الخريجين 
 )ىذا العاـ(

عدد المحولين من 
جامعات أخرل 

 )ىذا العاـ(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرل )ىذا 

 العاـ(

المستنفذكف )خالؿ 
السنوات الثالثة 

 األخيرة( 

المطوم قيدىم 
)خالؿ السنوات 
 موازم أساسي موازم أساسي  الثالثة األخيرة( 

 62 62 12 12 87 154 61 251 الرياضيات

 31 31 6 6 32 131 96 213 الفيزياء

 38 38 21 21 69 173 183 215 الكيمياء

 18 18 1 1 11 31 15 33 االحصاء

 12 12 4 4 17 61 111 148 علم حياة

 6 6 1 1 14 31 17 28 جيولوجيا

 166 166   231 581 481 876 اجملموع النهائي
 

  . برامج التعليم المفتوح0

البرنامج 
 األكاديمي

عدد 
المقبولين 
 )ىذا العاـ(

عدد 
الخريجين 
 )ىذا العاـ(

المحولين من جامعات عدد 
 أخرل )ىذا العاـ(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرل )ىذا 

 العاـ(

المستنفذكف 
)خالؿ السنوات 
 الثالثة األخيرة( 

المطوم قيدىم )خالؿ 
 السنوات الثالثة األخيرة( 

- - - - - - - 

 - - - - - - اجملموع النهائي
 

 . خطط كبرامج ك إجراءات الدعم الطالبي 3
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

ارشاد اعضاء اؽبيئة التعليمية للطالب 
وتقدمي النصح خالؿ الساعات 

 اؼبكتبية

  جائزة الباسل للتفوؽ الدراسي ال يوجد

  مرسـو خاص باؼبستنفذين  
 

 األكاديمية  المعايير -ب 

 المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(إجراءات تحقيق 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 

تسجيل ؿباضرات صوتية خالؿ فرتة ايقاؼ الدواـ بسبب  NARSصبيع اؼبقررات ؿبققة للمعايًن االكاديبية  الرياضيات
 الوباء ونشرىا للطالب

  NARSصبيع اؼبقررات ؿبققة للمعايًن االكاديبية  الفيزياء 
  NARSصبيع اؼبقررات ؿبققة للمعايًن االكاديبية  الكيمياء
  NARSصبيع اؼبقررات ؿبققة للمعايًن االكاديبية  اإلحصاء
  NARSصبيع اؼبقررات ؿبققة للمعايًن االكاديبية  البيولوجيا 
  NARSصبيع اؼبقررات ؿبققة للمعايًن االكاديبية  اعبيولوجيا
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 الدراسية  المقررات /البرامج -ج 

 
 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 88,3 %72 %32 الرياضيات
 86,64 %75 %31 الكيمياء
 89,87 %73 %45 االحصاء
 87,28 %71 %31 الفيزياء 
 83,78 %68 %33 اعبيولوجيا
 91,19 %67 %27 علم اغبياة

 

أسباب عدـ  نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية
 االستيفاء 

 طرائق التحقق

     
 

 أسباب التحديث تحديث البرامج األكاديمية  ك/أك المقررات المسؤكؿ عن تدريسها األقساـ العلمية
   
 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ تحقيق أىداؼ البرامج األكاديمية األكاديميةالبرامج 
    

 الداعمة  كالتسهيالت كالتعلم التعليم -د 

 الجامعي(.امتالؾ الكلية موقع الكتركني بعدة لغات يحوم على )دليل الطالب، الخطط، توصيف المقررات، المواد المقررة، المحاضرات، الكتاب  -
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية

    
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم البرامج األكاديمية
   

 التدريس  ىيئة أعضاء -ه 

 المجموع ىيئة فنية معيد مدرس مساعدأستاذ  أستاذ القسم

 37 9 1 6 5 16 الرياضيات

 36 11 - 7 5 13 الفيزياء

 59 13 1 9 24 12 الكيمياء

 ـ
األقساـ 
 العلمية

مرحلة 
 مرحلة الدراسات العليا البكالوريوس

تاريخ  ماجستير مفتوح عاـ
 تاريخ االفتتاح دكتوراه االفتتاح

  وااللكرتونياتافتتاح درجة الدكتوراه يف الفيزياء النظرية     الفيزياء 

 األقساـ التي افتتحت أك اغلقت  ىذا العاـ مع بياف األسباب
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 7 1 1 3 1 1 االحصاء

 11 1 - 4 1 4 علم اغبياة

 3 1 - - 1 1 اعبيولوجيا

 األعضاء اعبدد

 152 36 3 29 37 47 اإلصبايل

 

 إجراءات التحسٌن عند اللزـو نسبة أعضاء اؽبيئة الفنية لعدد الطالب ىيئة التدريس لعدد الطالبنسبة أعضاء  الربامج األكاديبية
  1/211 1/75 الرياضيات
  1/151 1/66 الفيزياء
  1/195 1/61 الكيمياء
  1/167 1/66 االحصاء
  1/435 1/96 علم اغبياة
  1/361 1/181 اعبيولوجيا

 
 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 يف مركز ضماف اعبودة دورة مهارات التعليم اعبامعي صبيع االختصاصات

 
 إجراءات االستفادة من المنح تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 

    

   العلمية كاألنشطة العلمي البحث -و 

 األبحاث من خارج الخطة البحثية أسباب عدـ اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 

    17 الرياضيات
    11 الكيمياء
    13 الفيزياء

    3 علم اغبياة 
    1 اعبيولوجيا

 
 اسم الباحث / الباحثين المنجزة كالمنشورةاألبحاث  القسم
 Effect of Atomic Number on Plasma Pinch Properties and  الفيزياء

Radiative Emissions, , Advances in High Energy Physics, Volume 
2021, Article ID 6611925, 5 pages, 
https://doi.org/10.1155/2021/6611925 

Dr. Walid Sahyouni + Dr. 
Alaa Nassif  

 Study the Flux and Energy of the Helium Ions Beam  الفيزياء

Produced by two Different Dense Plasma Focus Devices When 

Gas Pressure Changes, American Journal of Mechanics and 

Applications 2020; 8(1): 16-20 doi: 10.11648/j.ajma.20200801.13 

ISSN: 2376-6115 (Print); ISSN: 2376-6131 (Online)  . 

Dr. Walid Sahyouni + Dr. 
Alaa Nassif + Ola Zeidan 

  Nitrogen Soft X-Ray Yield Optimization from UNU/ICTP PFF الفيزياء

Plasma Focus Device, American Journal of Modern Physics. 2019; 

8(6): 86-89 doi: 10.11648/j.ajmp.20190806.12. ISSN: 2326-8867 

(Print); ISSN: 2326-8891 (Online). 

Dr. Walid Sahyouni + Dr. 
Alaa Nassif  

https://doi.org/10.1155/2021/6611925
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 Ions Beam Properties Produced by NX2 Plasma Focus  الفيزياء

Device with Helium and Nitrogen Gas , American Journal of 

Modern Physics.2019; 8(1): 1-4  doi: 

10.11648/j.ajmp.20190801.11. ISSN: 2326-8867 (Print); ISSN: 

2326-8891 (Online). 

Dr. Walid Sahyouni + Dr. 
Alaa Nassif + Ola Zeidan 

 A Theoretical Study of the Possibility of Obtaining the الفيزياء

Radioisotope13N for Medical Applications using Dense Plasma 

Focus Device, Jordan Journal of Physics. 2019. 

Dr. Walid Sahyouni + Dr. 
Alaa Nassif  

 Neon Soft X-Ray Yield Optimization from NX2 Dense Plasma الفيزياء

Focus Device Jordan Journal of Physics. Volume 11, Number 3, 

2018. pp. 167-172. 

Dr. Walid Sahyouni + Dr. 
Alaa Nassif 

عبًن السوس , د. عبد اإللو الشيخ ضبود  مع بعض اؼبركبات االمينية اصطناع مشتقاف جديداف للتيموؿ الكيمياء
 , د. علي يوسف

د. عبد اهلل رستناوي , د. سليماف ديبو ,  معادلة ربليلية عامة لتدفق اغبزمة النيوترونية العابرة لعينة ذات أبعاد كبًنة الفيزياء
 علي الدود

أ.د. علي يوسف , د. ثناء شريتح ,  الت فينيل بروباف اكري 4ثنائي  2,2اصطناع وتوصيف بويل  الكيمياء
 سهًن علي

اؼبتوافقة مع اغبالة الديناميكية عبسم  Nowackiاؼبقاربية لكمونات  Sommerfeldشروط  الرياضيات
Koiter mindlin اػباضع غبموؿ حجمية متغًنة توافقيا مع الزمن 

 أ.د. منتجب اغبسن , حساـ شقوؼ

 ايباف حسٌن , د. سامح العرجو دراسة استقرار حل صبلة معادالت تكاملية تفاضلية من مرتبة كسرية باستخداـ مربىنة باناخ للنقطة الثابتة الرياضيات
تعميم طريقة متجو تشيفر يف حل مسائل اغبالة اؼبستوية األوىل النفعاالت اعبسم الصلب اؼبرف اػباضع  الرياضيات

 غبرارة
 علي لولود. منتجب اغبسن , 

د. رياض العبداهلل , د. أيبن كسييب ,  cdseدراسة اػبصائ  الضوئية ألفالـ رقيقة من  الفيزياء
 أقبيال عوض

 د. سالؼ ابراىيم , د. ديب باكًن دراسة االرجاع الكهركيميائي للنيمسواليد يف الوسط اؼبعتدؿ على مستوى الغرافيت الزجاجي الكيمياء
 Nillاصطناع ودراسة طيفية ؼبشتق ثنائي فينيل ىيدرازوف ومعقداتيو اؼبعدنية مع بعض العناصر االنتقالية  الكيمياء

Cull Znll 

بياف الكيالين , د. ثناء شريتح , د, 
 ؿبمد مضر اػبضر

وفاء الرحاؿ , د, جورج غندور , د.  افظة ضب دراسة الرتكيب الكميائي والفيزيائي ونشاط أنزمي الدياستاز يف بعض أنواع العسل اؼبنتج يف ؿب علم اغبياة
 ؿبمد بكداش

 د. ناصر سعد الدين , عمار ؿبمد  دراسة اػبصائ  البنيوية ألفالـ رقيقة ؿبضرة من خليط أكاسيد الزنك والنيكل بطريقة البخ اغبراري الفيزياء
حامد برىـو , د. عبد اهلل رستناوي , د.  لتشتتدراسة نظرية الحتماؿ تشتت الفوتوف على االلكرتوف كتابع لزاوية ا الفيزياء

 سليماف ديبو
 نباؿ عبد الرضباف , د. ؿبمد مضر اػبضر  ربضًن وتوصيف معقدات جديدة ألسس شيف ثنائية السن غًن اؼبتماثلة  الكيمياء
 ميس عليد. منتجب اغبسن ,  بالشكل التنسوري الناطق يف نظاـ احداثي منحين كيفي   N Sمانع  الرياضيات
أوكسا ديازوؿ فينوؿ ومعقداهتا مع بعض العناصر  4 3 1اصطناع ودراسة طيفية ؼبرتبطة جديدة ؼبركبتو  الكيمياء

 االنتقالية 
 رزاف زكريا , د, عبد اؽبادي دلو

صفاء اظباعيل , د. ديب باكًن , رمي  دراسة السلوؾ الكهركيميائي للكيتوبروفن على مسرى الذىب  الكيمياء
 طليمات 

 مبر ايبو , د. ؿبسن شيحة التشوىات اؽبولومورفية االسقاطية الالمتناىية يف الصغر بٌن فضاءات كيلًن اؼبكافئية اؽبولومورفية االسقاطية الرياضيات
 د. باسل العرنوس استخداـ التحويل التنسوري يف التشفًن الرياضيات
 د. منًن ـبلوؼ Wدراسة التقارب اؼبطلق ؼبتسلسلة معامالت فورييو _ ىاآر اؼبضاعفة يف صف معمم  الرياضيات
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 مصطفى رزوؽ ,ػ د. ؿبمد عامر تكامالت ريباف ستلجس اؼبضاعفة  الرياضيات
عال السباعي , د. وليد صهيوين , د.  تأثًن تغًن درجة التأين على تابع توزع طاقة االلكرتوف لبالزما االرغوف الفيزياء

 ضبزة الرحية 
لؤي صاغبة , د. طالب غريبة , د.  مسلمات الفصل يف الفضاءات النرتوسوفكية اؽبشة الثنائية الرياضيات

 رياض اغبميدو
 عبد اهلل تركماين , د. ؿبمد خالد يزبك كتقييم غضاريات األوليغوسٌن اؼبيوسٌن من اعبزء الشمايل من منطقة تدمر لتطبيقات صناعة السًنامي اعبيولوجيا
 جوانا غطاس , د. ندى ؿبفوض على بعض اعبراثيم اؼبمرضة   saccharomyces cerevisiaeالفعالية اغبيوية ػبمًنة  علم اغبياة
باكًن , د. مها سليماف عبدو , د. ديب  دراسة عملية الرتسيب الكهركيميائي ؼبعدف الكوبالت بوجود الباراسيتاموؿ الكيمياء

 اغبسن
 غىن اؽبامشي , د. ؿبمد عامر قابلية  صبع اؼبتسلسالت اؼبتعامدة اؼبضاعفة بالطريقة اؼبصفوفية اؼبضاعفة اؼبطلقة  الرياضيات
 د. أضبد اعباعور دراسة مسألة التحريك اغبدية األوىل لنظرية اؼبرونة الرياضية  الرياضيات
معادالت اغبالتٌن اؼبستويتٌن النفعاالت جسم استقطايب ترموديناميكي مرف ذي توجهات مقيدة  الرياضيات

 باالزاحات
 خضر الصاحل , د. منتجب اغبسن

 ياره بركات , د. ابراىيم اسعد اظباعيل بطريقة الرتسيب اؼبشرتؾ ودراسة خصائصها البنيوية   cdo cr2o3اصطناع اعبملة الثنائية  الكيمياء
د. ايباف اػبوجة, د. ضبزة حاكمي, ؾبد  اؼبودوالت الثنائية شبو احمللية الرياضيات

 فاخوري
 عمر نتوؼ , د. ؿبمد عامر تقريب الدواؿ باستخداـ كثًنات حدود ىرميت وكثًنات حدود تشتبتشف ىرميت  الرياضيات
 د. أضبد اعباعور شاذة دراسة ترافق اؼبعادالت التفاضلية اػبطية العادية بوجود نقاط  الرياضيات
 د. ندى ؿبفوض  Escherichia coliالكوليسٌن اؼبنتج من عزوالت سريرية لل  علم اغبياة
نسرين األسعد , د. ؿبمد العلي , د.  دراسة استقرار اؼبنظومات الديناميكية اؼبتزاوجة  الرياضيات

 عبد الباسط اػبطيب
 د. ؿبمد شعيب العلي معامالت ليابونوؼ االسية اؼبوضعية الرياضيات
 د. مصطفى ديلو si feتطبيقات مفعوؿ ميوسباور لدراسة ديناميكية الشبكات الفرعية ػبالئط  الفيزياء
مروة الناصر , د. ديب باكًن , د. رمي  دراسة االرجاع الكهركيميائي لالسربين على مسرى الكربوف الزجاجي الكيمياء

 طليمات
 

الباحث / اسم  األبحاث الجارية القسم
 الباحثين

 رقم قرار التسجيل كتاريخو

 13/7/2121تاريخ  92رقم  د. ؿبمد عامر قابلية صبع اؼبتسلسالت اؼبتعامدة بطريقة نيورلند باناخ اؼبطلقة الرياضيات
 13/7/2121تاريخ  93رقم  د. ؿبمد شرابايت وجود اغبل اؼبستمر ؼبعادلة مونج  _ أمبًن العقدية من أجل قياس وبقق بعض الشروط الرياضيات
 7/9/2121تاريخ  126 د. أضبد اعباعور وحدانية حل مسألة حدية يف نظرية اإلجهاد اؼبزدوج للمرونة باستخداـ تكامل ديرخليو الرياضيات
 12/7/2121تاريخ  اؼبخلاليتد. عادؿ  DFTدراسة بعض الثوابت الطيفية لبعض جزيئات ثنائية الذرة باستخداـ نظرية تابعية الكثافة  الفيزياء

 7/11/2121تاريخ  14 د. ىيفاء اغبسٌن دراسة طيفية ألساس شيف اؼبشتق من الدايوف ومعقداتو مع بعض أيونات اؼبعادف االنتقالية  الكيمياء
  ؿبفوضد. ندى  مقارنة بٌن االشريكية الكولونية اؼبعزولة من حاالت ـبتلفة مع تلك اؼبعزولة من اػبروج علم اغبياة
د. ؿبمد بكداش و  دراسة عالقة الزمر الدموية الثانوية بتشكيل األضداد عند االشخاص متلقي لقاح كورونا علم اغبياة 

 د.طلة اؼبلي
 

 
 رقم قرار التسجيل كتاريخو اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية القسم
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 اسم المؤلف / المؤلفين العاـ( الكتب المنجزة )ىذا القسم
 د. منًن ـبلوؼ ربليل عقدي لطالب سنة ثالثة احصاء  الرياضيات
 د. باسل العرنوس و د. خالد العبدهلل اؽبندسة التحليلية  الرياضيات

 
 إجراءات دعم الباحثين تطوير البنى التحتية للبحث العلمي القسم

______________ ______________________ _____________________ 
 

 

   العليا الدراسات -ز 

الدرجة  العلمية )ماجستير  القسم
 أعداد المسجلين التخصص / دكتوراه(

 األخيرة()للسنوات الثالث 
عدد الدرجات الممنوحة )ىذا 

 العاـ(
   
 
 الرياضيات  

 8 49 ميكانيك رياضي ماجستًن      
 1 6 ميكانيك رياضي دكتوراه     

 4 46 حبتة ماجستًن      
 2 23 حبتة دكتوراه     

 2 6 معلوماتية وبرؾبة دكتوراه     

 
 

 الفيزياء       

 3 45 نظريةفيزياء  ماجستًن      
 - 2 فيزياء نظرية دكتوراه     
 1 3 اشعاعية ماجستًن      
 1 4 اشعاعية دكتوراه     
 4 51 مادة كثيفة ماجستًن      
 - 4 مادة كثيفة دكتوراه     

 5 44 كيمياء عضوية ماجستًن       الكيمياء
 4 21 كيمياء عضوية دكتوراه     
 7 35 كيمياء العضوية ماجستًن      

 2 16 كيمياء العضوية دكتوراه     
 7 43 كيمياء فيزيائية ماجستًن      
 3 6 كيمياء فيزيائية دكتوراه     

 5 51 تقانة حيوية ماجستًن      علم اغبياة
 

 في العلمية اإلنتاجيةإجراءات تحسين  نتيجة قياس رضا الطالب التغيرات في اللوائح الداخلية البرامج األكاديمية
    

 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم -ح 

 إجراءات التحسين المتخذة نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 

 التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية / اسم الندكة  المحاضرة القسم

_____ ________________________ _____________ ___________ 
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 مستول رضا الطالبإجراءات تحسين  قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
   
 

 االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية التعليمية نتائج المراجعات أك التقرير السنوم

  

 
 كلية التربيةلالفاعلية التعليمية 

 الطالب كالخريجوف:

 0202/0202الطالب المستنفذكف كالمطوم قيدىم في األقساـ المختلفة في العاـ 

 القسم
 المطوم قيدىم )للسنوات الثالث األخيرة( الثالث األخيرة( المستنفدكف )للسنوات

 طالبات طالب طالبات طالب
 121 33 1725 29 كل االقساـ

 0202/0202الطالب المقبولوف كالخريجوف في األقساـ المختلفة في العاـ 

 القسم ـ
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازم أساسي موازم أساسي 

 ---- 179 416 219 1838 االقساـكل  -

 0202/0202الطالب المحولوف كالوافدكف في األقساـ المختلفة في العاـ 
 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 

 القرب من مكاف سكن الطالب 18 انتقاؿ مكاف السكن واإلقامة 25
 والرغبة يف إسباـ الدراسة يف جامعة البعث.

 0202/0202كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي في العاـ خطط 
 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي

 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين  الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي

عقد اجتماعات مع اؽبيئة الطالبية وتكليفهم دبهاـ 
األوائل يف كل االحتفاؿ باؼبتفوقٌن وتكرمي الطالب  --- طالبية تنظيمية.

   - سنة من سنوات أقساـ الكلية وبراؾبها.

اجتماع اإلدارة يف لقاءات إرشادية مع طالب   -
االحتفاؿ وتكرمي اػبرهبٌن األوائل يف كّل برنامج من   - --- السنوات األوىل.

 برامج الكلية.

اقرتاح بعض الرحالت 
العلمية إىل بعض 
اؼبؤسسات الرتبوية والنفسية 

 البحثية.واؼبراكز 
 المعايير األكاديمية:

 0202/0202إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )لكل برنامج( في العاـ 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 
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 توظيف اعبزء العملي ببعض اؼبقررات. تفعيل ـبرب التقنيات وـبرب اغباسوب. توفير مصادر التعلم

 NARSربديد مؤشرات األداء الالزمة لتحقيق معايًن  تعديل المقررات
 يف صبيع اؼبقررات.

توصيف صبيع مقررات الربامج وإعادة النظر يف التوصيف 
 السابق وتطويره.

 ؿباضرة بعنواف القياس والتقومي يف التعليم العايل اعتماد طرائق تقومي علمية حديثة طرائق التقويم

 القياـ بدورة تدريبية خاصة بطرائق التدريس اغبديثة  الرتكيز على طرائق التدريس التفاعلية إدخاؿ طرائق حديثة للتعلم
 البرامج/المقررات الدراسية:

 0202/0202األقساـ العلمية كالبرامج كما طرأ عليها من تغيير في العاـ 

 مرحلة االجازة األقساـ العلمية ـ
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير

 اؼبناىج وطرائق التدريس 1
 اؼبناىج )التخطيط و االدارة الرتبوية(

 ال تغيًن اؼبناىج وطرائق التدريس ال تغيًن اؼبناىج وطرائق التدريس
 اؼبناىج )تقنيات التعليم(

 ال تغيًن اإلرشاد النفسي ال تغيًن اإلرشاد النفسي اإلرشاد النفسي اإلرشاد النفسي 2

 تربية الطفل 3
 معلم الصف

 ال تغيًن تربية الطفل ال تغيًن تربية الطفل
 رياض األطفاؿ

 ---- ---- ---- ---- علم النفس علم النفس 4
 ---- ---- ---- ---- دبلـو تأىيل تربوي دبلـو تأىيل تربوي 5

 األقساـ المفتتحة أك المغلقة )خالؿ ىذا العاـ( مع بياف األسباب

 2121/2121ال يوجد أقساـ مفتتحة أو أخرى مت إغالقها يف العاـ 

 نسبة النجاح في مختلف البرامج الدراسية خالؿ السنة الماضية كتوزيع التقديرات المختلفة

 متوسط نسبة النجاح  البرامج األكاديمية
 )في السنوات جميعها(

 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج

 اؼبناىج وطرائق التدريس
 %79.63 %67 % 53 مناىج تقنيات التعليم
 %85.64 %66 % 57 زبطيط وإدارة تربوية

  %65 % 53 اإلرشاد النفسي

 تربية الطفل
  %64 % 61 معلم الصف
  %65 % 62 رياض األطفاؿ

 مفتتح حديثاً مل يتخرج أي من طالب القسم بعد %41 علم النفس
 %87 %69 %72 دبلـو التأىيل الرتبوي

 

 إجراءات تحديث البرامج كالمقررات

 األسباب تحديث البرامج كالمقررات األقساـ العلمية

إعادة النظر يف اػبطة الدرسية وإصدار التوصيف اعبديد عبميع اؼبقررات وربديد  - اؼبناىج وطرائق التدريس
 مفرداهتا بدقة

 عدـ وجود توصيف علمي دقيق لبعض اؼبقررات. -
 الدرسية بٌن كليات الرتبية.ضرورة توحيد اػبطط  -



143 

 اإلرشاد النفسي

إعادة النظر يف اػبطة الدرسية وإصدار التوصيف اعبديد عبميع اؼبقررات وربديد  - تربية الطفل
 مفرداهتا بدقة.

 ضرورة توحيد اػبطط الدرسية بٌن كليات الرتبية. -

 ---- مفرداهتا بدقةإصدار التوصيف اعبديد عبميع اؼبقررات وربديد  علم النفس
 التعليم كالتعلم كالتسهيالت الداعمة:

 إجراءات تطوير استراتيجيات كطرائق التعلم

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرائق التعلم البرامج األكاديمية

 برامج مرحلة اإلجازة

 اغبديثة.التأكيد على استخداـ طرائق التدريس التفاعلية  -
تقسػػيم الطػػالب يف زمػػر وؾبموعػػات صػػغًنة مناسػػبة لتنفيػػذ  -

 اعبلسات العملية.
 تطوير برنامج الرتبية العملية والتدريب اؼبيداين. -
اسػػػتخداـ الوسػػػائل التعليميػػػة اؼبتطػػػورة يف العمليػػػة التعليميػػػة   -

كػػػػػأجهزة العػػػػػرض والزيػػػػػارات اؼبيدانيػػػػػة إىل اؼبػػػػػدارس والريػػػػػاض 
 جات اػباصة.ومراكز ذوي االحتيا

األعػػػػػػػػداد الكبػػػػػػػػًنة للطػػػػػػػػالب يف  -
 صبيع الربامج واألقساـ.

الػػػػػػنق  يف ذبهيػػػػػػزات القاعػػػػػػات  -
 الدرسية واؼبخابر.

قلػػػػة عػػػػدد اؼبػػػػدارس والريػػػػاض يف  -
مدينػػػػػػػة ضبػػػػػػػ  فبّػػػػػػػا يعػػػػػػػوؽ تنفيػػػػػػػذ 
برنػػػػػامج الرتبيػػػػػة العمليػػػػػة والتػػػػػدريب 

 اؼبيداين على النحو اؼبنشود.

خفػػػػػػػػػػػػض أعػػػػػػػػػػػػداد القبػػػػػػػػػػػػوؿ  -
  الربامج.للطالب اعبدد يف

تػػػػػػػأمٌن بعػػػػػػػض اؼبسػػػػػػػتلزمات  -
 والتجهيزات الالزمة.

التنسػػػػيق مػػػػع مديريػػػػة الرتبيػػػػة  -
لتوجيػػػػػػػػػػػػو اؼبػػػػػػػػػػػػدارس والريػػػػػػػػػػػػاض 

 الستقباؿ الطالب.

برنامج الدراسات 
 العليا

التأكيػػد علػػى تفعيػػل اعبػػزء العملػػي اػبػػاص دبقػػررات السػػنة  -
 األوىل )ماجستًن(.

واسػػتخداـ اؼبصػػادر اسػػتخداـ طرائػػق البحػػث واالستقصػػاء  -
 اؼبفتوحة وقواعد البيانات.

إلػػػزاـ طػػػالب مرحلػػػة األطروحػػػة حبضػػػور جلسػػػات اؼبدارسػػػة  -
 )السمنار( لالستفادة من اؼبالحظات بشكل مباشر.

قلػػػػػػػػة مصػػػػػػػػادر الػػػػػػػػتعّلم وقواعػػػػػػػػد  -
البيانات اؼبفتوحػة يف اجملػاؿ الرتبػوي 

 والنفسي.
الػػػػػػػػػػػػػنق  يف أعػػػػػػػػػػػػػداد اؼبراجػػػػػػػػػػػػػع  -

 ية.اؼبتخصصة يف مكتبة الكل

توجيو الطالب إىل مكتبات  -
متخصصػػػػػػػػػة كمكتبػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػد 
 ومكتبة كلية الرتبية يف دمشق.

مسػػػػػػػػػاعدة الطػػػػػػػػػالب علػػػػػػػػػى  -
البحث عن اؼبراجع اؼبتخصصة 

 عرب اإلنرتنت.

 أعضاء ىيئة التدريس:

 0202/0202أعضاء الهيئة التعليمية القدامى كالجدد في العاـ 

 القسم
 المجموع فنيةىيئة  معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 32 24 8 3 3 11 - 8 2 1 - 1 3 اؼبناىج 1

 19 14 5 - - 3 - 11 3 - 2 - - اإلرشاد النفسي 2

 24 21 4 3 1 11 1 6 - - 1 1 1 تربية الطفل 3

 5 2 3 - 1 1 - - 1 1 1 - - علم النفس 4

 81 61 21 6 5 25 1 25 6 2 4 2 4 اإلجمالي

 0202/0202نسبة أعداد الهيئة التعليمية كالطالب في األقساـ للعاـ 

 البرامج األكاديمية
 نسبة أعضاء ىيئة التدريس 

 لعدد الطالب
 نسبة أعضاء الهيئة الفنية 

 لعدد الطالب
 إجراءات التحسين إف يلـز
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 زيادة أعضاء اؽبيئة التعليمية ( طالباً وطالبة277كل عضو يقابلو ) ( طالباً وطالبة114يقابلو )كل عضو  اؼبناىج وطرائق التدريس

 زيادة أعضاء اؽبيئة التعليمية عضو ىيئة فنية واحد يف القسم ( طالباً وطالبة129كل عضو يقابلو ) اإلرشاد النفسي

 زيادة أعضاء اؽبيئة التدريسية والفنية ( طالباً وطالبة1584يقابلو )كل عضو  ( طالباً وطالبة396كل عضو يقابلو ) تربية الطفل

 زيادة أعضاء اؽبيئة التدريسية والفنية 1311عضو واحد مقابل  عضو ىيئة تدريسية واحد يف القسم علم النفس

 0202/0202األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس للعاـ 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 اؼبشاركة يف دورات طرائق التدريس اغبديثة اػباصة بأعضاء اؽبيئة التعليمية اعبدد مع مديرية اعبودة يف اعبامعة. اؼبناىج وطرائق التدريس
 ----- اإلرشاد النفسي

 ----- تربية الطفل

 ----- علم النفس

 0202/0202لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس للعاـ األنشطة المنفذة 

 البرامج األكاديمية
 تقييم األداء

 ألعضاء ىيئة التدريس
 تقييم الرضا الوظيفي
 ألعضاء ىيئة التدريس

 إجراءات االستفادة من النتائج

إجراء تقييم األداء ألعضاء اؽبيئة  - اؼبناىج وطرائق التدريس
 الطالب.التدريسية من وجهة نظر 

تطبيق مقياس التقييم الذايت على أعضاء  -
 اؽبيئة التدريسية.

----- 
يتم العمل على ربليل نتائج التقييم لالستفادة 

 يف تطوير األداء وربقيق الرضا.
 اإلرشاد النفسي
 تربية الطفل
 علم النفس

 البحث العلمي كاألنشطة العلمية:

 0202/0202البحثية للعاـ األبحاث المنجزة كفق الخطة 
 أسباب عدـ اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 
ضعف سبويل البحوث الرتبوية  % 41  2 اؼبناىج وطرائق التدريس

والنفسية, وأعباء التدريس واإلشراؼ 
 على الدراسات العليا.

 % 31  1 تربية الطفل
 % 51  5 اإلرشاد النفسي
 - - - علم النفس

 
 

 0202/0202الندكات كالمحاضرات ككرش العمل كالدكرات للعاـ 
 القسم التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية اسم الندكة/المحاضرة

 والتدريبمديرية التأىيل  طبسة أياـ كلية الزراعة ورشة عمل يف كفايات اللغة العلمية 

 طبسة أياـ كلية الزراعة دورة يف طرائق التدريس اغبديثة
مديرية اعبودة بالتعاوف مع 
 مديرية التأىيل والتدريب

 0202/0202األبحاث المنجزة كالمنشورة حتى العاـ 
  القسم الباحث/الباحثوف األبحاث المنجزة كالمنشورة
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لػػدى طلبػػة كليػػة الرتبيػػة / Kolbاألسػػاليب التعليميػػة يف ضػػوء مبػػوذج كولػػب /
منجػػػػػز يف جامعػػػػػة البعػػػػػث  تربية الطفل د.ىبة سعد الدين جبامعة البعث وعالقتها ببعض اؼبتغًنات

2118/2119 
مػػػدى تػػػوافر مهػػػارات الػػػتعلم الػػػذايت لػػػدى طلبػػػة الدراسػػػات العليػػػا يف جامعػػػة 

اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج وطرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  د.رمي ديب البعث
 التدريس

 قيد االقباز

العلميػػة يف كتػػب العلػػـو يف مرحلػػة التعلػػيم االساسػػي يف درجػػة تػػوفر اؼبفػػاىيم 
اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج وطرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  ا.سامر ضبداف /Timssضوء متطلبات اختبار /

 التدريس
منجػػػػػػػػػز يف ؾبلػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػة 

 2118/2119البعث 
مستوى االداء التدريسي وعالقتو دبهارات التواصل اللغوي ادى طالب دبلـو 

اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج وطرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  د.حامت البصي  العمليةالتأىيل الرتبوي يف برنامج الرتبية 
 التدريس

منجػػػػػػػػػز يف ؾبلػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػة 
 2118/2119البعث 

ربليػل ؿبتػػوى مػنهج الرياضػػيات للصػػف الثػامن االساسػػي علػى ضػػوء مهػػارات 
اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج وطرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  د.ىناء احملرز التفكًن البصري

 التدريس
منجػػػػػػػػػز يف ؾبلػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػة 

 2117/2118البعث 
يف ؿبتوى منهػاج العلػـو للصػفٌن اػبػامس والسػادس  اؼبفاىيم العلمية اؼبتضمنة

مػػن منهػػاج الفئػػة /أ/ واؼبسػػتوى الثالػػث مػػن منهػػاج الفئػػة /ب/ ؼبرحلػػة التعلػػيم 
 االساسي يف اعبمهورية العربية السورية وفق اؼبعايًن الوطنية

اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج وطرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  د.ربا التامر
 التدريس

منجػػػػػػػػػز يف ؾبلػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػة 
 2118/2119البعث 

تقػػػومي اسػػػئلة الرياضػػػيات العامػػػة للصػػػف التاسػػػع يف احملافظػػػات السػػػورية وفػػػق 
اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج وطرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  د.رويدا الونوس اؼبعاير الوطنية 

 التدريس
 قيد االقباز

مدى توافر الكفايات االلكرتونية لدى معلمي التعليم االساسي يف مدينة 
اؼبناىج وطرائق  د.رمي ديب ضب 

 التدريس
منشور البعث 

2118/2119 

د.سوسن الشيخ  الذكاء الوجداين وعالقتو بالتوافق اؼبهين لدى موظفي جامعة البعث
منجز يف ؾبلة جامعة  االرشاد النفسي ؿبمود

 2117/2118البعث 

 0202/0202الكتب المنجزة كالمنشورة حتى العاـ 

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة ـ
 تربية الطفل/معلم الصف د.حامت البصي  /2تدريسها/اللغة العربية وطرائق  1
 تربية الطفل/رياض أطفاؿ د.رازاف عز الدين الصحة النفسية 2
 تربية الطفل/رياض أطفاؿ د.مناؿ مرسي, د.نوؼ اؼبرعي متحف الطفل ومكتبتو 3
 تربية الطفل/رياض أطفاؿ د.ؿبمد إظباعيل, ىبة سعد الدين اؼبناىج يف رياض األطفاؿ 4
 اإلرشاد النفسي د.حناف لطوؼ نظريات اإلرشاد النفسي 5

 الدراسات العليا:

 2/6/0202التغييرات التي طرأت على برامج الدراسات العليا حتى تاريخ 

البرامج 
 األكاديمية

الدراسات 
 العليا

أعداد المسجلين )للسنوات  التغييرات
 0202/ 0229الدرجات الممنوحة للعاـ  الثالث األخيرة(

اؼبناىج وطرائق 
 التدريس

 -  - - دبلـو التأىيل
 9 مستجدين 12 مسجلٌن 23 –رسالة  13 - اؼباجستًن 
 11  دكتوراه 19 - الدكتوراة
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 تربية الطفل
 22 مستجدين 13 مسجلٌن 76 –رسالة  21 - اؼباجستًن
 11  دكتوراه 31 - الدكتوراة

 اإلرشاد النفسي
 6 مستجدين 11 مسجلٌن 14 –رسالة  22 - اؼباجستًن
 4  دكتوراه 9 - الدكتوراة

 61  ---- -- -- المجموع

 ** أسباب التطور في أعداد المسجلين للدراسات العليا:
 إقباؿ الطالب على الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة البعث واعبامعات األخرى. -
 اإلشراؼ على عدد أكرب من الطالب.تطور أعداد األساتذة يف كلية الرتبية وإمكانية  -
 فاعلية برامج الدراسات العليا يف الكلية وكفاءة األساتذة يف تنمية مهارات البحث العلمي الرتبوي والنفسي. -
 اغباجة إىل إعداد الكوادر العلمية يف التخصصات الرتبوية والنفسية نظراً لقلة أعداد اؼبختصٌن يف الرتبية. -

 لية التعليميةإجراءات تحسين العم
 إجراءات التحسين المتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
 إعادة النظر يف خطط الدراسات العليا. - اؼبناىج وطرائق التدريس

 اقرتاح خطة دراسية جديدة. -
اقرتاح خطة لتطوير إجراءات التسجيل واإلهناء يف  -

 مرحل  اؼباجستًن والدكتوراة. 

إعادة النظر يف أساليب التقومي دبا يتناسب مع  -
 طبيعة مرحلة الدراسات العليا وفلسفتها.

 النتائج مرضية جداً. -
الدرجات يف مرحل  اؼباجستًن  -

 والدكتوراة جيدة.

تزويد طالب الدراسات العليا  -
األطروحة( دبعايًن إعداد  مرحلة)

البحث العلمي واألدلة التوجيهية 
 لتحقيق اؼبعايًن

 تربية الطفل

 اإلرشاد النفسي

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:

 إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة التقويم المستمر للفاعلية التعليميةنتائج  إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(

برامج اؼبرحلة 
 اعبامعية األوىل

متابعة سًن العملية التعليمية يف الربامج واألقساـ  -
 العلمية اؼبختلفة.

التأكيد على إهباد آليات صحيحة يف التعليم  -
النجاح  واؼبخرجات والتقومي لتحسٌن مستوى  
 يف الربامج اؼبختلفة للكلية.

متابعة التزاـ أعضاء اؽبيئة التعليمية يف تنفيذ  -
 متطلبات العلمية التعليمية.

توجيو أعضاء اؽبيئة التعليمية إىل استخداـ  -
 طرائق التدريس التفاعلية اغبديثة.

تنبيو أعضاء اؽبيئة التعليمية إىل ضرورة مراعاة  -
 بٌن اؼبتعلمٌن.الفروؽ الفردية 

تأكيد االىتماـ بالقسم العملي والعمل على  -
 تنمية اؼبهارات العملية للدارسٌن.

 ربّسن مستوى ـبرجات التعّلم. -

ارتقاء نسب النجاح يف اؼبقررات  -
 الدراسية بدرجة معقولة.

التزاـ أعضاء اؽبيئة التعليمية دبتطلبات  -
 قباح العملية التعليمية.

الب يف ربّقق الرضا لدى معظم الط -
الربامج اؼبختلفة للكلية وفق ما أظهرت 
نتائج تقييم الطالب ألعضاء اؽبيئة 

 التعليمية

تشكيل عباف تدقيق النتائج االمتحانية يف الكلية  -
 من أعضاء اؽبيئة التعليمية ذوي اػبربة والكفاءة.

تشكيل عباف لإلشراؼ على حسن سًن العملية  -
 التعليمية بإشراؼ النائب اإلداري.

تشكيل عباف مراقبة النتائج االمتحانية احملوسبة  -
 بإشراؼ النائب العلمي.

تشكيل عباف من أعضاء اؽبيئة التعليمية مهمتها  -
مساءلة من ىبالف ضوبط العملية التعليمية 
واالمتحانية ورفع تقارير موضوعية إىل اجملالس 

 اؼبختصة قس الكلية واعبامعة.

 
 

متخّصصٌن بتدريس مقررات الدراسات  تكليف -
 العليا.

 التحّسن النسيب يف ـبرجات التعلم. -

ربقق الرضا من قبل معظم الطالب  -
اح قبوؿ عدد أقّل من طلبة الدراسات العليا يف اقرت  -

 العاـ القادـ.
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برامج الدراسات 
 العليا

التأكيد على النهوض بسوية طلبة الدراسات  -
 العليا يف الربامج اؼبختلفة.

توزيع معظم اؼبقررات على أكثر من عضو من  -
أعضاء اؽبيئة التعليمية لضماف اؼبشاركة الفعالية 

 والتنوّع يف األداء.

ربديد اؼبشرؼ واؼبوضوع الذي سيعمل عليو  -
الطالب منذ السنة األوىل يف برامج الدراسات 

 العليا.

 عن النتائج االمتحانية.

مبّو فاعلية مشاركة الطلبة يف حلقات  -
 اؼبدارسة واؼبناقشات العلمية.

وضوح الرؤية لدى الطلبة فيما ىبّ   -
 حبوثهم اؼبستقبلية.

تشكيل عبنة لرصد اؼبخالفات يف العملية التعليمية  -
 واالمتحانية.

االستعانة دبشرفٌن متخّصصٌن من اعبامعات  -
 األخرى يف اإلشراؼ ويف عباف اؼبناقشة.

 إحالة بعض اؼبخالفات إىل اعبامعة للبت فيها. -

عادؿ على أعضاء اؽبيئة توزيع اإلشراؼ بشكل  -
التعليمية يف القسم اؼبختّ  مع مراعاة اؼبرتبة 

 العلمية.

 مستول رضا الطالب كإجراءات تحسينو

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
 العاـ ىي األوىلمل يتّم قياس رضا الطالب بشكل علمي مقنن ألف ذبربة التقرير الذايت ؽبذا 

 والكلية تقـو بإعداد مقاييس مناسبة للوقوؼ على مستوى رضا الطالب يف الربامج اؼبختلفة يف الكلية سبهيداً لتنفيذىا يف العاـ اؼبقبل.
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 اآلداب كالعلـو اإلنسانية كليةلالفاعلية التعليمية 
 كما يمي: اآلداب والعموم اإلنسانيةبمغ عد طالب كمية  الطالب :

 العدد القسم

 6222 المغة العربية

 6222 المغة االنكميزية

 3322 المغة الفرنسية

 222 المغة الفارسية

 4522 قسم التاريخ

 222 قسم الفمسفة

 22222 المجموع

 
 المعايير األكاديمية:

ات في ىذا الجزء تذكر الكمية اإلجراءات التي اتخذتيا لموفاء بمتطمبات المعايير األكاديمية )توفير مصادر التعمم الالزمة وتعديل المقرر    
دخال طرق حديثة لمتعمم، وغيرىا  .)خالل السنة الماضية (وطرق التقويم، وا 

 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(

 اإلجراء  متطمبات المعايير المرتبطة /المقررات  جال الم

 تأمين الكتب والمقررات الجامعية  توفير مصادر التعمم
  توجيو الطمبة عمى المراجع المختصة ومواقع

 االنترنت
  توفير مصادر إضافية لممادة العممية 
  الخبرات المكتسبة من خالل المحاضرات

 والفعاليات المقامة في الجامعة 

  تأمين الكتب الجامعيةتم 
 توجيو الطمبة من خالل أعضاء ىيئة التدريس 
 تأمين ممخصات إضافية لممقررات التعميمية 
  حث الطالب عمى حضور سيمينارات طالب

 الدراسات العميا وفعاليات ونشاطات الجامعة 

 لم يتم تعديل المقررات  تعديل المقررات
  يتم تخصيص نسبة من بعض المقررات 

 مع المقررات المعاصرة بما يتناسب

  تتم اإلضافات من خالل أعضاء الييئة التدريسية 

 - - طرق التقويم
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تدريب الطالب وخاصة طمبة الدراسات العميا عمى  إدخال طرائق حديثة لمتعمم
 اكتساب المعرفة والميارات بشكل فردي 

تقديم الطمبة شرح جزء من المحاضرة أو معمومة ما 
 يقوم بتحضيرىا مسبقاً 

 
 : والدراسات العميا العممي والتعميمي الجانب

لطالب كمية اآلداب، أما بالنسبة لعدد األبحاث  المقرراتتدريس بتغطية  اآلداب والعموم اإلنسانيةيقوم أعضاء الييئة التدريسية في كمية    
 العممية المسجمة وعدد رسائل الماجستير والدكتوراه في كل قسم فيو كما يمي:

 

 القسم

 عدد األبحاث عدد رسائل الماجستير عدد رسائل الدكتوراه

 غير مسجلة المسجلة المنجزة المسجلة المنجزة المسجلة

 4 4 12 26 3 14 اللغة العربية

 - 1 11 23 - 1 اللغة االنكليزية

 - 2 - - - - اللغة الفرنسية

 1 1 - - - - اللغة الفارسية

 - 8 7 1 - - قسم التاريخ

 - - - - - - الفلسفةقسم 

 5 14 31 51 3 15 المجموع

 أسباب التطور في أعداد المسجمين لمدراسات العميا:
 بجامعة البعث والجامعات األخرى. اآلداب والعموم اإلنسانيةكمية إقبال الطالب عمى الدراسات العميا في  -
مكانية اآلداب والعموم اإلنسانيةكمية تطور أعداد األساتذة في  -  اإلشراف عمى عدد أكبر من الطالب. وا 
 فاعمية برامج الدراسات العميا في الكمية وكفاءة األساتذة في تنمية ميارات البحث العممي. -
 الحاجة إلى إعداد الكوادر العممية في التخصصات األدبية والتاريخ والمغات نظرًا لقمة أعداد المختصين في ىذه المجاالت. -

 

 عمى الشكل التالي: اآلداب والعموم اإلنسانيةيتوزع أعضاء الهيئة التدريسية في كمية 

 على رأس العمل بحكم المستقيل تقاعد إجازة بال أجر اإلعارة العدد الكلي القسم

 31 - 2 - 1 33 اللغة العربية

 9 11 - - 2 22 اللغة االنكليزية 

 6 - - - - 6 اللغة الفرنسية 
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 5 1 - - - 6 اللغة الفارسية 

 9 - - - - 9 قسم التاريخ

 1 - - - - 1 قسم الفلسفة

 61 12 2 - 3 71 المجموع

 أعضاء الهيئة الفنية:

 على رأس العمل بحكم المستقيل تقاعد إجازة بال أجر اإلعارة العدد الكلي القسم

 - - - - - - اللغة العربية

 5 1 - - - 6 اللغة االنكليزية

 تعاقد مع اعبامعة ؼبدة عاـ 1 - 1 - - 1 اللغة الفرنسية

 مندوبة من جامعة حلب 1 - - - - 1 اللغة الفارسية

 1 - - - - 1 قسم التاريخ

 1 - - - - 1 قسم الفلسفة

 9 1 1 - - 14 المجموع

 : بلغ عدد العاملٌن اإلداريٌن يف كلية اآلداب يف كافة الشعب كما يلي :الجانب اإلدارم 

 على رأس العمل بحكم المستقيل ندب إجازة بال أجر مفرغ العدد الكلي الفئة

 14 - - - - 14 األكلى

 65 - 1 1 3 66 الثانية

 38 - - - - 38 الثالثة كالرابعة كالخامسة

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:
 إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

 نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 إجراءات التحسين المتخذة

 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(
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برامج المرحلة 
 الجامعية األكلى

متابعة سًن العملية التعليمية يف الربامج واألقساـ  -
 العلمية اؼبختلفة.

آليات صحيحة يف التعليم التأكيد على إهباد  -
والتقومي لتحسٌن مستوى  النجاح  واؼبخرجات 

 يف الربامج اؼبختلفة للكلية.
متابعة التزاـ أعضاء اؽبيئة التعليمية يف تنفيذ  -

 متطلبات العلمية التعليمية.
توجيو أعضاء اؽبيئة التعليمية إىل استخداـ  -

 طرائق التدريس التفاعلية اغبديثة.
ة التعليمية إىل ضرورة مراعاة تنبيو أعضاء اؽبيئ -

 الفروؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن.
تأكيد االىتماـ بالقسم العملي والعمل على  -

 تنمية اؼبهارات العملية للدارسٌن.

 ربّسن مستوى ـبرجات التعّلم. -
ارتقاء نسب النجاح يف اؼبقررات  -

 الدراسية بدرجة معقولة.
التزاـ أعضاء اؽبيئة التعليمية دبتطلبات  -

 العملية التعليمية. قباح
ربّقق الرضا لدى معظم الطالب يف  -

الربامج اؼبختلفة للكلية وفق ما أظهرت 
نتائج تقييم الطالب ألعضاء اؽبيئة 

 التعليمية

تشكيل عباف تدقيق النتائج االمتحانية يف الكلية  -
 من أعضاء اؽبيئة التعليمية ذوي اػبربة والكفاءة.

العملية تشكيل عباف لإلشراؼ على حسن سًن  -
 التعليمية بإشراؼ النائب اإلداري.

تشكيل عباف مراقبة النتائج االمتحانية احملوسبة  -
 بإشراؼ النائب العلمي.

تشكيل عباف من أعضاء اؽبيئة التعليمية مهمتها  -
مساءلة من ىبالف ضوبط العملية التعليمية 
واالمتحانية ورفع تقارير موضوعية إىل اجملالس 

 عبامعة.اؼبختصة قس الكلية وا

تكليف متخّصصٌن بتدريس مقررات الدراسات  - 
 العليا.

التأكيد على النهوض بسوية طلية الدراسات  -
 العليا يف الربامج اؼبختلفة.

توزيع معظم اؼبقررات على أكثر من عضو من  -
أعضاء اؽبيئة التعليمية لضماف اؼبشاركة الفعالية 

 والتنوّع يف األداء.
سيعمل عليو ربديد اؼبشرؼ واؼبوضوع الذي  -

الطالب منذ السنة األوىل يف برامج الدراسات 
 العليا.

 التحّسن النسيب يف ـبرجات التعلم. -
ربقق الرضا من قبل معظم الطالب  -

 عن النتائج االمتحانية.
مبّو فاعلية مشاركة الطلبة يف حلقات  -

 اؼبدارسة واؼبناقشات العلمية.
وضوح الرؤية لدى الطلبة فيما ىبّ   -

 قبلية.حبوثهم اؼبست

اقرتاح قبوؿ عدد أقّل من طلبة الدراسات العليا يف  -
 العاـ القادـ.

تشكيل عبنة لرصد اؼبخالفات يف العملية التعليمية  -
 واالمتحانية.

االستعانة دبشرفٌن متخّصصٌن من اعبامعات  -
 األخرى يف اإلشراؼ ويف عباف اؼبناقشة.

 إحالة بعض اؼبخالفات إىل اعبامعة للبت فيها. -
اإلشراؼ بشكل عادؿ على أعضاء اؽبيئة توزيع  -

التعليمية يف القسم اؼبختّ  مع مراعاة اؼبرتبة 
 العلمية.

 
 

جراءات تحسينه  مستوى رضا الطالب وا 
 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية

 الذايت ؽبذا العاـ ىي األوىلمل يتّم قياس رضا الطالب بشكل علمي مقنن ألف ذبربة التقرير 

 والكلية تقـو بإعداد مقاييس مناسبة للوقوؼ على مستوى رضا الطالب يف الربامج اؼبختلفة يف الكلية سبهيداً لتنفيذىا يف العاـ اؼبقبل.

 
 كلية االقتصادلالفاعلية التعليمية 

 كالخريجوف  الطالب -أ 

 . برامج التعليم العادم2

البرنامج 
 األكاديمي

المقبولين عدد 
 )ىذا العاـ(

عدد الخريجين 
 )ىذا العاـ(

عدد المحولين من 
جامعات أخرل )ىذا 

 العاـ(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرل )ىذا 

 العاـ(

المستنفذكف )خالؿ 
السنوات الثالثة 

 األخيرة( 

المطوم قيدىم )خالؿ 
السنوات الثالثة 

 موازم أساسي موازم أساسي  األخيرة( 
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       اجملموع النهائي

  . برامج التعليم المفتوح0

 البرنامج األكاديمي
عدد المقبولين )ىذا 

 العاـ(

عدد 
الخريجين 
 )ىذا العاـ(

عدد المحولين من جامعات 
 أخرل )ىذا العاـ(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرل 

 )ىذا العاـ(

المستنفذكف 
)خالؿ السنوات 
 الثالثة األخيرة( 

المطوم قيدىم 
)خالؿ السنوات 
 الثالثة األخيرة( 

       

       اجملموع النهائي

 . خطط كبرامج ك إجراءات الدعم الطالبي 3
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

    

 األكاديمية  المعايير -ب 

 األكاديمية )تذكر لكل برنامج(إجراءات تحقيق المعايير 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 

   
 الدراسية  المقررات /البرامج -ج 

 
 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

    
 طرائق التحقق أسباب عدـ االستيفاء  نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية

     
 

 أسباب التحديث البرامج األكاديمية  ك/أك المقررات المسؤكؿ عن تدريسهاتحديث  األقساـ العلمية
   
 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ تحقيق أىداؼ البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
    
 

 الداعمة  كالتسهيالت كالتعلم التعليم -د 

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم التعلمتطور استراتيجيات كطرؽ  البرامج األكاديمية
    
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم البرامج األكاديمية
   

 التدريس  ىيئة أعضاء -ه 

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية ـ
 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير مفتوح عاـ

       

 افتتحت أك اغلقت  ىذا العاـ مع بياف األسباباألقساـ التي 
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 المجموع ىيئة فنية مشرؼ ع األعماؿ  مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 46 - 11 14 12 11 استاذ

 األعضاء الجدد

       

       اإلصبايل

 

 إجراءات التحسين عند اللزـك نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
    
 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
  
 

 إجراءات االستفادة من المنح تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 
    

   العلمية كاألنشطة العلمي البحث -و 

نسبة اإلنجاز من  األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 
 الخطة

 األبحاث من خارج الخطة البحثية اإلنجازأسباب عدـ 

     
 

 اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة كالمنشورة القسم
   
 

 رقم قرار التسجيل كتاريخو اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية القسم
    
 

 قرار التسجيل كتاريخورقم  اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية القسم
    
 

 اسم المؤلف / المؤلفين الكتب المنجزة )ىذا العاـ( القسم
   
 

 إجراءات دعم الباحثين تطوير البنى التحتية للبحث العلمي القسم
   
 

   العليا الدراسات -ز 

 التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية / اسم الندكة  المحاضرة القسم
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 أعداد المسجلين التخصص الدرجة  العلمية )ماجستير / دكتوراه( القسم
 )للسنوات الثالث األخيرة(

عدد الدرجات الممنوحة )ىذا 
 العاـ(

     
 

 إجراءات تحسين في العلمية اإلنتاجية نتيجة قياس رضا الطالب التغيرات في اللوائح الداخلية البرامج األكاديمية
    

 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم -ح 

 إجراءات التحسين المتخذة نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 

    
    
 

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
   
   
 
 

 االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية التعليمية المراجعات أك التقرير السنومنتائج 

  
  

 

 
 التربة الموسيقيةكلية لالفاعلية التعليمية 

 كالخريجوف الطالب -أ 

 . برامج التعليم العادم2
البرنامج 
 األكاديمي

عدد المحولين من  عدد الخريجين )ىذا العاـ( عدد المقبولين )ىذا العاـ(
جامعات أخرل 

 )ىذا العاـ(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرل 

 )ىذا العاـ(

المستنفذكف )خالؿ 
 السنوات الثالثة األخيرة( 

المطوم قيدىم 
)خالؿ السنوات 
 موازم أساسي موازم أساسي  الثالثة األخيرة( 

 

2121/2121 
63 

2121/2121 
32 

2121/2121 
26 

2121/2119 
1 

--- 

--- 2119/2121 

42 
11 

2118/2119 
50 
2117/2118 
79 

 11 171   27 95 اجملموع النهائي
 

 . برامج التعليم المفتوح0
 ال يوجد برنامج تعليم مفتوح في الكلية

 . خطط كبرامج ك إجراءات الدعم الطالبي 3
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي
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 المعاييراألكاديمية -ب 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 

   
 

 الدراسية المقررات /البرامج -ج 

 
 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

    
 

 طرائق التحقق أسباب عدـ االستيفاء  نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية
     

 
 أسباب التحديث تحديث البرامج األكاديمية  ك/أك المقررات المسؤكؿ عن تدريسها األقساـ العلمية

   
 

 اإلجراءاتللتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ البرامج األكاديميةتحقيق أىداؼ  البرامج األكاديمية
    

 الداعمة كالتسهيالت كالتعلم اتعليم -د 

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية
    
 

 اإلجراءات التصحيحية المرتبطة بنظم التعليم كالتقويمالنتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب  البرامج األكاديمية
   

 أعضاءىيئةالتدريس -ه 

 المجموع ىيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 17 14 3 ال يوجد ال يوجد ال يوجد القسمٌن

 األعضاء الجدد

       

       اإلصبايل

 

 إجراءات التحسينعند اللزـك نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب الطالبنسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد  البرامج األكاديمية
 ---- 5.3   

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية ـ
 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير مفتوح عاـ

  ال يوجد  ال يوجد ✔ قسم األداء اؼبوسيقي 1
  ال يوجد  ال يوجد ✔ قسم نظريات اؼبوسيقا 2

 األقساـ التي افتتحتأك اغلقت  ىذا العاـ مع بياف األسباب
       



156 

 
 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 

  
 

 إجراءات االستفادة من المنح تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 
    

 لعلمية كاألنشطةا العلمي البحث -و 

نسبة اإلنجاز من  األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 
 الخطة

 األبحاث من خارج الخطة البحثية أسباب عدـ اإلنجاز

     
 

 اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة كالمنشورة القسم
   
 

 رقم قرار التسجيل كتاريخو اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية القسم
    
 

 رقم قرار التسجيل كتاريخو اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية القسم
    
 

 اسم المؤلف / المؤلفين الكتبالمنجزة )ىذا العاـ( القسم
   
 

 إجراءات دعم الباحثين البنى التحتية للبحث العلميتطوير  القسم
   
 

 العليا الدراسات -ز 

 أعداد المسجلين التخصص الدرجة  العلمية )ماجستير / دكتوراه( القسم
 الممنوحة )ىذا العاـ(عدد الدرجات  )للسنوات الثالث األخيرة(

     
 

 إجراءات تحسين في العلمية اإلنتاجية نتيجة قياس رضا الطالب التغيرات في اللوائح الداخلية البرامج األكاديمية
    

 التعليمية للفاعلية المستمر التقويم -ح 

 إجراءات التحسين المتخذة المستمر للفاعلية التعليميةنتائج التقويم  إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية

 التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية / اسم الندكة  المحاضرة القسم
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 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
   
   
 

 االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية التعليمية نتائج المراجعات أك التقرير السنوم

  
  

 

 
 السياحةكلية لالفاعلية التعليمية 

 كالخريجوف  الطالب -أ 

 القسم
 المطوم قيدىم )للسنوات الثالث األخيرة( المستنفدكف )للسنوات الثالث األخيرة(

 طالبات طالب طالبات طالب
 23 27 114 211 السياحة+ االدارة الفندقية

 

 القسم ـ.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازم أساسي موازم أساسي 

 - 11 19 27 75 السياحة + االدارة الفندقية 
 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
 - ال يوجد- - 3
- - - - 

 

 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

- - - - 
 

 األكاديمية  المعايير -ب 
 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(

 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 
 - متوفرة توفًن مصادر التعلم
 - اعطاء مقررات باللغة االنكليزية - تعديل اؼبقررات
 - اؼبقارنة طرؽ التقومي

برنامج power point - بور بوينت  للتعلمإدخاؿ طرائق حديثة 
 برنامج اوبرا  –اماديوس 

- 

 

 الدراسية  المقررات /البرامج -ج 

 مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية ـ
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
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 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 %83 %75 %51 ادارة فندقية
 %84 %75 %51 سياحة -
 
 
 

 طرائق التحقيق أسباب عدـ االستيفاء االستيفاءنسب  التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

 
 األسباب تحديث البرامج كالمقررات األقساـ العلمية

- - - 
 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ تحقيق أىداؼ البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
- - - - 

 الداعمة  كالتسهيالت كالتعلم التعليم -د 

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية
- - - - 
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم البرامج األكاديمية
- - - 

 التدريس  ىيئة أعضاء -ه 

 القسم
 المجموع ىيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 17 7 11 2 6 5 2 - 1 - - - 1 ادارة فندقية 

 14 11 4 1 - 9 1 - 2 - - - 1 سياحة 

 األعضاء الجدد

 - - - - - - - - - - - - - - 

 31 17 14 3 6 14 3 - 3 - - - 2 اإلصبايل 

 

 إجراءات التحسين إف يلـز نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
 زيادة عدد اعضاء اؽبيئة التدريسية - 1/41 1/41 ادارة فندقية

 - - 2117-2116 ـ ـ ادارة فندقية 
 - - 2117-2116 ـ ـ سياحة  

 األقساـ المفتتحة أك المغلقة )خالؿ ىذا العاـ( مع بياف األسباب
 - - - - - - 
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 - 1/41 1/41 سياحة
 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
- - 

 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 
 - جيد جيد ادارة فندقية
 - جيد جيد سياحة

  العلمية كاألنشطة العلمي البحث -و 

األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة  البرامج األكاديمية 
 البحثية

 أسباب عدـ اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة

- - - - 
 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 

- - - 
 

 
 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة كالمنشورة

1----- --- --- 
 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية

1---- --- --- 
 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية 

1---- --- --- 
 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة

 سياحة د. حسن مشرقي مبادئ االدارة– 1
 ادارة فندقية د. منذر الناصر مبادئ االقتصاد -2
 

   العليا الدراسات -ز 

 أعداد المسجلين التغييرات الدراسات العليا البرامج األكاديمية
 الدرجات الممنوحة )للسنوات الثالث األخيرة(

 ال يوجد 25 - - فندقيةإدارة 
 ال يوجد 24 - - سياحة

 

 إجراءات التحسين المتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
- - - - 

 القسم كالمدةالتاريخ  مكاف انعقادىا األنشطة العلمية اسم الندكة/المحاضرة
 سياحة 5/4/2117 جامعة البعث االصالح االداري

 االدارة الفندقية 2118 جامعة اغبواش القطاع السياحي

 - - شعبة اغبزب الثانية - ندوة ازباذ القرار -

 - 31/4/2119- كلية السياحة - ندوة النهوض يف القطاع السياحي يف ظل اعادة االعمار -

 - 31/4/2119-- كلية السياحة  - االثرية  معرض لالعماؿ-
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 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم -ح 

 إجراءات التحسين المتخذة التقويم المستمر للفاعلية التعليمية نتائج إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(

- - - - 
- - - - 
 

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
- - - 
- - - 

 
 كلية الحقوؽلالفاعلية التعليمية 

 الطالب كالخريجوف  –أ 
 برامج التعليم العادم : ػ2

البرنامج 
 االكاديمي

 عدد المقبولين
 ) ىذا العاـ (

 عدد الخريجين
 ) ىذا العاـ (

عدد المحولين من 
 جامعات اخرل
 ) ىذا العاـ (

عدد المحولين إلى 
 جامعات اخرل
 ) ىذا العاـ (

 المستنفذكف
)خالؿ السنوات 
 الثالث األخيرة (

 المطوم قيدىم
الث ) خالؿ السنوات الث

 االخيرة (
 موازم اساسي موازم أساسي 

 046 - - - - - 323 764 االكلى
 - - 227 35 - - 347 559 الثانية
 - - - 22 - - 305 234 الثالثة
 - -  2 235 322 282 429 الرابعة

المجموع 
 النهائي

3200 436 46 227 - 046 

 ػ برامج التعليم المفتوح :0

البرنامج 
 االكاديمي

 عدد المقبولين
 ) ىذا العاـ (

 عدد الخريجين
 ) ىذا العاـ (

عدد المحولين من 
 جامعات اخرل
 ) ىذا العاـ (

عدد المحولين إلى 
 جامعات اخرل
 ) ىذا العاـ (

 المستنفذكف
)خالؿ السنوات 
 الثالث األخيرة (

 المطوم قيدىم
) خالؿ السنوات الثالث 

 االخيرة (
 - 0207 االكلى

- 
 0227/0228للعاـ  يوجدال  53 04

34 
 - 946 الثانية

- 
  0228/0229للعاـ  ال يوجد 32 25

32 
 - 688 الثالثة

- 
 0229/0202 ال يوجد 20 -

32 
 - ال يوجد - - 259 804 الرابعة

المجموع 
 النهائي

 96 ال يوجد 96 39 259 4485

 ػ خطط كبرامج كاجراءات الدعم الطالبي :3

 االنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية االرشاد االكاديمي
لم يتم القياـ بام نشاط  تم منح المتفوقين مكافآت مالية كشهادات تقدير تم التوجيو للطالب بااللتزاـ تم عقد عدد من المحاضرات 
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القانونية التي تختص بالقضايا 
 القانونية المعاصرة

بإجراء الوقاية كتم تفعيل حملة 
 دعائية لذلك

كأما المتعثرين فقد تم االجتماع بهم من قبل عميد 
الكلية لتحفيزىم على متابعة المنهاج كاالنشطة من 

 جديد في العملية االمتحانية 

بسبب تعليمات كزارة 
الصحة بعدـ االختالط 

 لتفشي كباء
 (26) كوفيد 

 المعايير االكاديمية : –ب 

 االكاديمية ) تذكر لكل برنامج (اجراءات تحقيق المعاير 
 االجراء متطلبات المعايير المرتبطة / المقررات المجاؿ
حاجة الكلية للمزيد من كتب المقررات الالزمة  الكتب

للعملية التدريسية كتم تعويض عن الكتب الناقصة 
 ببعض النوط المعتمدة من ادارة الكلية 

 توفير احتياجات الكلية من الكتب الالزمة

 البرامج / المقررات الدراسية : -ج

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس االقساـ العلمية
تاريخ  دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير مفتوح عاـ  

 االفتتاح
   0229/0202 سنة اكلى  - - -

 االقساـ التي افتتحت اك اغلقت ىذا العاـ مع بياف االسباب 
- - - - - - - 

 
 اعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج متوسط نسبة النجاح البرامج االكاديمية
 92.24 82.44 %75 تعليم عاـ حقوؽ

 82.05 63.47 %242.4 دراسات قانونية / تعليم مفتوح
 

التحقق من استيفاء مخرجات  البرامج االكاديمية
 التعليم

 طرؽ التحقيق أسباب عدـ االستيفاء نسب االستيفاء 

تم االلتزاـ بالخطة الدراسية  عاـ حقوؽتعليم 
كاالىداؼ كالرؤية التي اعتمدتها 

 الكلية

تم تحقيق عدد من 
االىداؼ ضمن 

 االمكانيات المتوفرة

قلة الكادر التدريسي كالكادر 
االدارم كقلة التجهيزات الالزمة 

لحين سير العملية التعليمية 
كعدـ كجود مدرجات خاصة 

 بطالب كلية الحقوؽ

في تنفيذ المبنى  االسراع
المخصص بكلية الحقوؽ كزيادة 

عدد أعضاء الهيئة التدريسية 
كعدد العاملين اإلداريين كتزكيد 
الكلية بأجهزة حاسوبية حديثة 

تساىم في حسن العملية 
 التدريسية

 دراسات قانونية / تعليم مفتوح

 
 اسباب التحديث المسؤكؿ عن تدريسهاتحديث البرامج االكاديمية ك/ أك المقررات  االقساـ العلمية

- - - 

- - - 

 
 االجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق االىداؼ تحقيق اىداؼ البرامج االكاديمية البرامج االكاديمية
تخرج عدد من الطالب المؤىلين قانونيان  تعليم عاـ حقوؽ

 إلغناء سوؽ العمل
عدـ كجود بناء خاص بكلية 

سلبا على الحقوؽ فيما ينعكس 
نسبة حضور الطالب كسلبا على 

 مستول التعليم

المطالبة باإلسراع بتجهيز المبنى 
 الخاص بكلية الحقوؽ
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حاجة الكلية لتطوير المناىج   تخرج دراسات قانونية / تعليم مفتوح
 كالقاعات كنسبة الهيئة التدريسية

 د. التعليم كالتعلم كالتسهيالت الداعمة :

 اجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج االكاديمية
زيادة االعتماد على التدريب العملي الموازم  تعليم عاـ حقوؽ

للمنهاج النظرم في الكلية كالتوجو نحو اعتماد 
 الكتب االلكتركنية

قلة توفر بعض الكتب كعدـ 
كجود قاعات للمحاكم 
السورية لزيادة التدريب 

 ي في الكليةالعمل

التوجو نحو اعتماد الكتب 
االلكتركنية كبعض النوط المعتمدة من 
ادارة الكلية كمحاكلة اخذ الطالب 
في جوالت علمية إلى المحاكم 

 المتواجدة في المحافظة
    دراسات قانونية / تعليم مفتوح

 
 

 االجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم  البرامج االكاديمية
الخطة الدرسية قديمة جدا كتؤثر سلبا على مخرجات العملية التعليمية كال تواكب  تعليم عاـ حقوؽ

سوؽ العمل نظرا للتطور الكبير الذم شهده المجتمع كما أف الكتاب الجامعي 
يما نوعا ما كاصبح بحاجة للتطوير نظرا لتحديث عدد كبير من القوانين اصبح قد

 دكف تحديث الكتاب الجامعي

تعديل الخطة الدرسية بما يتالئم  
مع متطلبات سوؽ العمل 

 كالتطورات في المجتمع
القياـ بتكليف أعضاء الهيئة 

التدريسية بتأليف عدد من الكتب 
الجامعية بما يواكب التحديثات في 

 وانين الناظمة للمجتمع الق

 دراسات قانونية / تعليم مفتوح

 ق. اعضاء ىيئة التدريس : 
 المجموع ىيئة فنية معيد مدرس استاذ مساعد استاذ القسم
  2 - 3 2 2 عاـ
  2 - 2 - - دكلي
   3 4 - - خاص

 االعضاء الجدد
       

       االجمالي
 

التدريس لعدد  نسبة أعضاء ىيئة البرامج االكاديمية
 الطالب

مشكالت التعليم نسبة أعضاء 
 الهيئة الفنية لعدد الطالب

 اجراءات التحسين عند اللزـك

االعالف عن مسابقة لرفد الكلية بعدد من أعضاء  0/3.00 22/3.00 تعليم عاـ حقوؽ
الهيئة التدريسية كالمطالبة بتخفيض نسبة القبوؿ 

يعاب للطالب المستجدين في الكلية لعدـ است
الكلية كالكادر التدريسي لهذا الكم الهائل من 

 الطالب 
 العمل على االفتتاح + الخطة التطويرية 0/4485 22/4485 دراسات قانونية / تعليم مفتوح

 
 االنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس البرامج االكاديمية

- - 
- - 
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تقييم الرضا الوظيفي  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس  البرامج االكاديمية
 ألعضاء ىيئة التدريس

 اجراءات االستفادة من المنح

تم اعتماد تقرير اداء الزامي ألعضاء ىيئة  تعليم عاـ حقوؽ
التدريس لتعزيز مناطق القوة كتجنب 

 المعوقات

يشتكي أعضاء الهيئة 
التدريسية لعدـ توافر 
مكاتب مخصصة لهم 

 من مبنى الكليةض

- 
 دراسات قانونية / تعليم مفتوح

 البحث العلمي كاالنشطة العلمية : -ك
 االبحاث من خارج الخطة البحثية أسباب عدـ االنجاز نسبة االنجاز من الخطة االبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية القسم 

  - - قيد التنفيذ -
- - - - - 

 
 اسم الباحث / الباحثين االبحاث المنجزة كالمنشورة  القسم

 - قيد التنفيذ -

- - - 

 
 رقم قرار التسجيل كتاريخو اسم الباحث / الباحثين االبحاث الجارية القسم 

 - - قيد التنفيذ -
 

 كتاريخورقم قرار التسجيل  اسم الباحث / الباحثين االبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية القسم 
 - - قيد التنفيذ -

 
 اسم المؤلف / المؤلفين الكتب المنجزة ) ىذا العاـ ( القسم

 - قيد التنفيذ -

 
 اجراءات دعم الباحثين  تطوير البنى التحتية للبحث العلمي القسم 

 - قيد التنفيذ -
 

 كالمدةالتاريخ  مكاف انعقادىا االنشطة العلمية / اسم الندكة المحاضرة  القسم 
- - - - 

 الدراسات العليا : -ز
 الدرجة العلمية القسم

 /ماجستير / دكتوراه 
عدد الدرجات الممنوحة  اعداد المسجلين ) السنوات الثالث االخيرة ( التخصص

 ) ىذا العاـ (
 ال يوجد 23 قانوف عاـ ماجستير العاـ

 
نتيجة قياس رضا  التغيرات في اللوائح الداخلية البرامج االكاديمية

 الطالب 
 اجراءات تحسين في العملية االنتاجية 

- - - - 
 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية : -ح

اجراءات التقويم المستمر للفاعلية  البرامج االكاديمية
 التعليمية 

نتائج التقويم المستمر للفاعلية 
 التعليمية 

 اجراءات التحسين المتخذة
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تم أخذ عدة نماذج من االسئلة  تعليم عاـ حقوؽ
االمتحانية بشكل عشوائي للتأكد 
من مطابقتها كشموليتها للمنهاج 

 المقرر

كانت العينات متوافقة مع 
الخطة الدرسية الموضوعة من 

 قبل الكلية 

االستجابة لكافة االعتراضات الواردة 
للكلية بالنسبة للنتائج االمتحانية 
 كدراستها من قبل اللجنة المختصة

 كاصدار القرارات بالسرعة الممكنة 

 دراسات قانونية / تعليم مفتوح
 

 اجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب  البرامج االكاديمية
كاف ىناؾ تواجد مباشر مع الطلبة لبحث  التعليم العاـ

المشاكل التي تعترض العملية التعليمية للوقوؼ 
 المشكالتعلى جميع ىذه 

تم االستجابة لعدد من المطالب من الكلية لتحويل 
 بعض االمتحانات من نظاـ تحريرم إلى نظاـ االتمتة 

 

 االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية التعليمية  نتائج المراجعات أك التقرير السنوم
- - 

 لكلية التطبيقيةلالفاعلية التعليمية 
 كالخريجوف  الطالب -أ 

 التعليم العادم. برامج 2

البرنامج 
 األكاديمي

عدد المقبولين )ىذا 
 العاـ(

عدد الخريجين )ىذا 
 العاـ(

عدد المحولين من 
جامعات أخرل 

 )ىذا العاـ(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرل 

 )ىذا العاـ(

المستنفذكف 
)خالؿ السنوات 
 الثالثة األخيرة( 

المطوم قيدىم 
)خالؿ السنوات 
 موازم أساسي موازم أساسي  الثالثة األخيرة( 

0202-0202 
 تقنيات حاسوب

89 32 --- --- 
20 

 
25 

23 20 

0202-0202  
  تكييف ك تبريد تدفئة ك

38 02 -- -- -- 
0 7 4 

 26 02 27 20 ------- 278 المجموع النهائي
 

  . برامج التعليم المفتوح0

البرنامج 
 األكاديمي

عدد المقبولين 
 )ىذا العاـ(

الخريجين عدد 
 )ىذا العاـ(

عدد المحولين من 
جامعات أخرل )ىذا 

 العاـ(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرل )ىذا 

 العاـ(

المستنفذكف )خالؿ 
السنوات الثالثة 

 األخيرة( 

المطوم قيدىم )خالؿ 
السنوات الثالثة 

 األخيرة( 
       ال يوجد

       اجملموع النهائي

 الدعم الطالبي. خطط كبرامج ك إجراءات  3
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين كدعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

زبضع لرعاية اعبامعة و يضاؼ اليها  لقاءات مع االدارة
 االعتماد على اؼبشفى اعبامعي

  

 األكاديمية  المعايير -ب 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجاؿ 

----   
 

 الدراسية المقررات /البرامج -ج 
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 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

  ---- ---- التدفئة و التكييف و التربيد
  ---- ---- تقانات اغباسوب

 طرائق التحقق أسباب عدـ االستيفاء  نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم األكاديميةالبرامج 
     

 
 أسباب التحديث تحديث البرامج األكاديمية  ك/أك المقررات المسؤكؿ عن تدريسها األقساـ العلمية

   
 

 اإلجراءات للتغلب عليها األىداؼ معوقات تحقيق تحقيق أىداؼ البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
    

 الداعمة  كالتسهيالت كالتعلم التعليم -د 

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية
متوفرة نسخ الكرتونية على موقع 

 الكلية
االعتماد على ـبابر الكليات األخرى )العلـو , اؼبعلوماتية 

 اؽبمك(.و 
تسعى الكلية لتأمٌن ـبابر و قاعات  

 درسية خاصة هبا
    
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم كالتقويم البرامج األكاديمية
   

 التدريس  ىيئة أعضاء -ه 

 المجموع ىيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 األعضاء الجدد

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
       اإلجمالي

 

 إجراءات التحسين عند اللزـك نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
---- ---- ---- ---- 

 
 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية ـ
 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير مفتوح عاـ

 
 التدفئة و التكييف

 و التربيد 
 إجازة ..
      8/11/2117تاريخ 

        تقانات اغباسوب 
 األقساـ التي افتتحت أك اغلقت  ىذا العاـ مع بياف األسباب

       ال يوجد 
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---- ---- 

 
 إجراءات االستفادة من المنح تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس البرامج األكاديمية 

---- ---- ---- ---- 

   العلمية كاألنشطة العلمي البحث -و 

األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة  البرامج األكاديمية 
 البحثية

 األبحاث من خارج الخطة البحثية أسباب عدـ اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة

---- ---- ---- --- ---- 
 

 اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة كالمنشورة القسم
---- ---- --- 

 
 رقم قرار التسجيل كتاريخو اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية القسم
---- ---- ---- --- 

 
 رقم قرار التسجيل كتاريخو اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية القسم
---- ---- ---- --- 

 
 المؤلفيناسم المؤلف /  الكتب المنجزة )ىذا العاـ( القسم
---- ---- ---- 

 
 إجراءات دعم الباحثين تطوير البنى التحتية للبحث العلمي القسم
---- ---- ---- 

 

   العليا الدراسات -ز 

 أعداد المسجلين التخصص دكتوراه(الدرجة  العلمية )ماجستير /  القسم
 )للسنوات الثالث األخيرة(

عدد الدرجات الممنوحة )ىذا 
 العاـ(

--- --- --- --- ---- 
 

 إجراءات تحسين في العلمية اإلنتاجية نتيجة قياس رضا الطالب التغيرات في اللوائح الداخلية البرامج األكاديمية
--- --- --- --- 

 

 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم -ح 

 إجراءات التحسين المتخذة نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 

 التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية / اسم الندكة  المحاضرة القسم

---- ---- ---- ---- 
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 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية
   
 
 

 االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية التعليمية التقرير السنومنتائج المراجعات أك 

  
  

 

 
 تدمر –كلية العلـو الثانية لالفاعلية التعليمية 

 كالخريجوف  الطالب

 القسم
 المطوم قيدىم )للسنوات الثالث األخيرة( المستنفدكف )للسنوات الثالث األخيرة(

 طالبات طالب طالبات طالب
 2 2 68 56 2117/2118الرياضيات 
 1 2 41 11 2118/2119الرياضيات 
 1    2119/2121الرياضيات 
 - 1   2117/2118الكيميػػػػػػػػػػػػػاء 
 -    2118/2119الكيميػػػػػػػػػػػػػاء 
 - 1   2119/2121الكيميػػػػػػػػػػػاء 

 1 3   اإلصبايل
 

 القسم ـ.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازم أساسي موازم أساسي 

      الرياضيات 1

      الكيمياء 2

    اجملموع النهائي
 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
    الرياضيات
    الكيمياء

 

 خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية المتعثرينرعاية المتفوقين كدعم  الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

   يتم التنسيق مع كلية العلـو الرياضيات
    الكيمياء

 األكاديمية  المعايير

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات المجاؿ

 تأمٌن اؼبواد الكيميائيةبدؿ كافة اعبهود لتأمٌن متطلبات اؼبخابر لربط اعبزء النظري مع اعبزء  توفًن مصادر التعلم
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 العملي
  توحيد اػبطة الدرسية مع الكلية األـ تعديل اؼبقررات
  االختبارات الدوية للجزء العملي والفصلية للجزء النظري طرؽ التقومي

  طرائق حديثة لعدـ توفر مقر دائم للكليةمل يتم ادخاؿ  إدخاؿ طرائق حديثة للتعلم
 
 
 
 

 الدراسية  المقررات /البرامج

 
 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

    الرياضيات
    الكيمياء
 

 طرائق التحقيق أسباب عدـ االستيفاء نسب االستيفاء مخرجات التعلمالتحقق من استيفاء  البرامج األكاديمية
   %111 مل نتلق أي سلبيات عند عمل اػبرجٌن الرياضيات
   %111 مل نتلق أي سلبيات عند عمل اػبرجٌن الكيمياء

 
 األسباب تحديث البرامج كالمقررات األقساـ العلمية

  ال يوجد الرياضيات
  ال يوجد الكيمياء

 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األىداؼ تحقيق أىداؼ البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
 ـباطبة رئاسة اعبامعة لتأمينها نق  بالتجهيزات اؼبخربية مت ربقيق معظم األىداؼ  الرياضيات
 اعبامعة لتأمينهاـباطبة رئاسة  نق  بالتجهيزات اؼبخربية مت ربقيق معظم األىداؼ  الكيمياء

 

 الداعمة  كالتسهيالت كالتعلم التعليم

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات كطرؽ التعلم البرامج األكاديمية
عدـ وجود كادر تعليمي ووظيفي كاؼ   زيادة الكادر التعليمي وتأمٌن األجهزة اؼبخربية اغبديثة الرياضيات

 وـبربية كافيةوذبهيزات مكتبية 
 ـباطبة رئاسة اعبامعة

عدـ وجود كادر تعليمي ووظيفي كاؼ   زيادة الكادر التعليمي وتأمٌن األجهزة اؼبخربية اغبديثة الكيمياء
 وذبهيزات مكتبية وـبربية كافية

 ـباطبة رئاسة اعبامعة

 

 اإلجراءات التصحيحية التعليم كالتقويمالنتائج السلبية للتدقيق كتقويم الطالب المرتبطة بنظم  البرامج األكاديمية
 ال يوجد ال يوجد الرياضيات
 ال يوجد ال يوجد الكيمياء

 مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية ـ
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2111/2111مفتتح منذ  الرياضيات 1
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد   2111/2111مفتتح منذ  الكيمياء 2

 األقساـ المفتتحة أك المغلقة )خالؿ ىذا العاـ( مع بياف األسباب
      ال يوجد 
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 التدريس  ىيئة أعضاء

 القسم
 المجموع هٌئة فنٌة معٌد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالً أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

              الرٌاضٌات 1

  2 1     1  1    الكٌمٌاء 2

 األعضاء الجدد

  1 1     1 1     الرٌاضٌات 

   1      1     الكٌمٌاء 

  1 2     2 2 1    اإلجمالً 

 

 إجراءات التحسين إف يلـز نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
 ايفاد معدين 1 31 الرياضيات
 ايفاد معدين 1 28 الكيمياء

 
 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  البرامج األكاديمية 

 اؼبشاركة دبؤسبرات وندوات ؿبلية وعربية الرياضيات
 اؼبشاركة دبؤسبرات وندوات ؿبلية وعربية الكيمياء

 
 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  ىيئة التدريستقييم األداء ألعضاء  البرامج األكاديمية 

 مطالبة بزيادة اؼبالؾ جيد فبتاز الراضيات
 مطالبة بزيادة اؼبالؾ جيد فبتاز الكيمياء

   العلمية كاألنشطة العلمي البحث

األبحاث المنفذة المدرجة في  البرامج األكاديمية 
 البحثيةالخطة 

 أسباب عدـ اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة

   ال يوجد الرياضيات
    الكيمياء

 
 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 

  ال يوجد الرياضيات
  اليوجد الكيمياء

 

 

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة كالمنشورة
 كيمياء د. ثناء شريتح الليل أوكسي فنيل( ميتاف[ -4اصطناع وتوصيف بويل ]ثنائي ) -1
 كيمياء د. ثناء شريتح أكريالت فينيل( بروباف[ -4ثنائي ) 2,2-  اصطناع وتوصيف بويل] -2
على مبو بعض  Eruca sativa تأثًن بعض اؼبستخلصات العضوية لنبات اعبرجًن اؼبزروع  -3

 العزوالت اعبرثومية اؼبسببة النتانات اؼبسالك البولية
 كيمياء د. ثناء شريتح

 كيمياء د. ثناء شريتح ذديهدروبًنيبيدين انطالقا من الثيويوريا مع الفانيلٌن-اصطناع مشتق جديد بريوسٌن -4

 القسم التاريخ كالمدة مكاف انعقادىا األنشطة العلمية اسم الندكة/المحاضرة
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 FNMHنرتو فينيل أليدين مالونو ىيدرازيد  4-اصطناع و دراسة طيفية لػ فورانيل ,  -5
 [ +Co2+, Cu2 ]ومعقداهتا اؼبعدنية مع أيونات اؼبعادف اإلنتقالية 

 كيمياء د. ثناء شريتح

6- Synthesis of New ligand of Schiff bases كيمياء د. ثناء شريتح 

7- Synthesis of new Bis  Enaminone Derivative via the 1,3-
Dipolar  Cycloaddition Reaction of  Bis Azide and  furanyl 4- 
nitro acetophenone, 

 كيمياء د. ثناء شريتح

8- Synthesis of new derivative 1-Diphenylamine Enamine 
Ascorbic, andStudy of itsbiologicalactivity.       

 كيمياء د. ثناء شريتح

 FNMHنرتو فينيل أليدين مالونو ىيدرازيد  4-اصطناع و دراسة طيفية لػ فورانيل , -9
 [ +Fe3+, Cu2]ومعقداهتا اؼبعدنية مع أيونات اؼبعادف اإلنتقالية 

 كيمياء د. ثناء شريتح

ثنائي) متلٌن أزيد( البنزف مع -4,1اصطناع مشتق جديد لثنائي اينامٌن كيتوف بتفاعل  -11
 .البنزاؿ استوفينوف

 كيمياء د. ثناء شريتح

11- synthesis of new   enaminoketone ligand via the 1,3-
dipolar  cycloaddition reaction of  benzyl azide with  
benzylidine  acetophenone. 

 كيمياء د. ثناء شريتح

12-Synthesis of new ligand of 2-(5-marcapto-1,3,4-
oxadiazol) phenol 

 كيمياء د. ثناء شريتح

 كيمياء د. ثناء شريتح اصطناع مشتق إيناميين جديد  انطالقاً من ضبض االسكوربيك و ثنائي إيثيل أمٌن-13

14-Synthesis and characterization of new 
enamine's derivatives of Carbohydrates, 

 كيمياء د. ثناء شريتح

 القسم الباحث / الباحثيناسم  األبحاث الجارية
 كيمياء د. ثناء شريتح اصطناع وتوصيف مشتق جديد آلزو أسيكلوفًن بنزو أوكساديازوؿ -1
 كيمياء د. ثناء شريتح اصطناع أوكسا ديازوؿ فينوؿ ثيوؿ نانوي ودراسة تطبيقاتو -2

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع ىيئات محلية أك دكلية 
كيمياء+ ىيئة  د. ثناء شريتح+ د. زاىر بركة+ د. لينا النداؼ التخليق اغبيوي للجسيمات النانونية اؼبفيدة باستخداـ مستخلصات بذور حبة الربكة -1

 الطاقة الذرية
 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة

   
 

   العليا الدراسات

 أعداد المسجلين التغييرات الدراسات العليا البرامج األكاديمية
 الدرجات الممنوحة )للسنوات الثالث األخيرة(

     
 

 إجراءات التحسين المتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
    

 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم

نتائج التقويم المستمر للفاعلية  للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم المستمر البرامج األكاديمية
 التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة
 )متضمنة نظم المحاسبة كالمساءلة(

 الرياضيات
  قياس رضا اؽبيئة التعليمة, وحثهم على البحث العلمي

 والنشاطات االجتماعية والعالقة اؼبميزة مع الطالب.
  قياس رضا الطالب على أداء أعضاء اؽبيئة التدريسية

ربسن مستمر يف تطوير العملية 
 التعليمة.

يتم اؼبطالبة بتطوير األجهزة اؼبخربية 
ومفردات اؼبقررات, وتأمٌن احتياجات 
أعضاء اؽبيئة التعليمية وزيادة عددىم. 
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 ية التعليمية.وقياس رضا الطالب على العمل ومفردات اؼبقررات واألجهزة اؼبخربية.

 الكيمياء

  قياس رضا اؽبيئة التعليمة, وحثهم على البحث العلمي
 والنشاطات االجتماعية والعالقة اؼبميزة مع الطالب.

  قياس رضا الطالب على أداء أعضاء اؽبيئة التدريسية
 ومفردات اؼبقررات واألجهزة اؼبخربية.

ربسن مستمر يف تطوير العملية 
 التعليمة.

بتطوير األجهزة اؼبخربية  يتم اؼبطالبة
ومفردات اؼبقررات, وتأمٌن احتياجات 
أعضاء اؽبيئة التعليمية وزيادة عددىم. 
 وقياس رضا الطالب على العملية التعليمية.

 

 إجراءات تحسين مستول رضا الطالب قياس مستول رضا الطالب البرامج األكاديمية

 الرياضيات
تعبئة استبياف قياس الرضا من قبل 

 مناقشة اػبلل الذي أشار إليو الطالب يف استبياهنم وؿباولة زبطيو الطالب.

 الكيمياء
تعبئة استبياف قياس الرضا من قبل 

 الطالب.
 مناقشة اػبلل الذي أشار إليو الطالب يف استبياهنم وؿباولة زبطيو

 
 

 تدمر –كلية التربية الثانية لالفاعلية التعليمية 
 الطالب كالخريجوف:

 0202/0202الطالب المقبولوف كالخريجوف في األقساـ المختلفة في العاـ 

 القسم ـ
 عدد اػبرهبٌن عدد اؼبقبولٌن

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 

 ---- 1 7 51 125 معلم صف 1

 ---- - 18 9  56 دبلـو تأىيل تربوي 2

 ---- 26 241 اجملموع النهائي

 0228/0202كالوافدكف في األقساـ المختلفة في العاـ الطالب المحولوف 
 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب احملولٌن 

  31 انتقاؿ مكاف السكن واإلقامة 7
 القرب من مكاف سكن الطالب

 والرغبة يف إسباـ الدراسة يف جامعة البعث.

 0202/0202خطط كبرامج كإجراءات الدعم الطالبي في العاـ 
 وبرامج وإجراءات الدعم الطاليب خطط

 األنشطة الطالبية رعاية اؼبتفوقٌن ودعم اؼبتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديبي
عقد اجتماعات مع اؽبيئة الطالبية وتكليفهم دبهاـ  

 --- طالبية تنظيمية.
االحتفاؿ باؼبتفوقٌن وتكرمي الطالب األوائل يف كل  

 القياـ برحلة طالبية إىل مدينة الساحل السوري.  سنة من سنوات أقساـ الكلية وبراؾبها.

اجتماع اإلدارة يف لقاءات إرشادية مع طالب السنوات  
 --- األوىل.

االحتفاؿ وتكرمي اػبرهبٌن األوائل يف كّل برنامج من  
 ة.برامج الكلي

اقرتاح بعض الرحالت العلمية إىل بعض اؼبؤسسات الرتبوية  
 والنفسية واؼبراكز البحثية.

 المعايير األكاديمية:

 0202/0202إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )لكل برنامج( في العاـ 
 اإلجراء  متطلبات اؼبعايًن اؼبرتبطة /اؼبقررات  اجملاؿ 

 توظيف اعبزء العملي ببعض اؼبقررات. التقنيات وـبرب اغباسوب. تفعيل ـبرب توفًن مصادر التعلم

 تعديل اؼبقررات
يف  NARSربديد مؤشرات األداء الالزمة لتحقيق معايًن 

 صبيع اؼبقررات.
 توصيف صبيع مقررات الربامج وإعادة النظر يف التوصيف السابق وتطويره.
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 ؿباضرة بعنواف القياس والتقومي يف التعليم العايل اعتماد طرائق تقومي علمية حديثة طرائق التقومي
 القياـ بدورة تدريبية خاصة بطرائق التدريس اغبديثة  الرتكيز على طرائق التدريس التفاعلية إدخاؿ طرائق حديثة للتعلم

 

 البرامج/المقررات الدراسية:

 0202-0202األقساـ العلمية كالبرامج كما طرأ عليها من تغيير في العاـ 

 مرحلة البكالوريوس األقساـ العلمية ـ
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستًن
 ال تغيًن ال يوجد ال تغيًن ال يوجد معلم الصف تربية الطفل 3

 األقساـ اؼبفتتحة أو اؼبغلقة )خالؿ ىذا العاـ( مع بياف األسباب
 2121-2121أو أخرى مت إغالقها يف العاـ  ال يوجد أقساـ مفتتحة

 نسبة النجاح في مختلف البرامج الدراسية خالؿ السنة الماضية كتوزيع التقديرات المختلفة
 أعلى معدؿ متوسط معدؿ التخرج متوسط نسبة النجاح )يف السنوات صبيعها( الربامج األكاديبية
 % 84.52  %65 % 65 معلم الصف تربية الطفل
 % 74.33 % 64 %72 التأىيل الرتبويدبلـو 

 إجراءات تحديث البرامج كالمقررات
 األسباب ربديث الربامج واؼبقررات األقساـ العلمية

 تربية الطفل
إعادة النظر يف اػبطة الدرسية وإصدار التوصيف اعبديد عبميع  -

 اؼبقررات وربديد مفرداهتا بدقة.
 بٌن كليات الرتبية. ضرورة توحيد اػبطط الدرسية -

 التعليم كالتعلم كالتسهيالت الداعمة:
 إجراءات تطوير استراتيجيات كطرائق التعلم

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور اسرتاتيجيات وطرائق التعلم الربامج األكاديبية

 برامج مرحلة اإلجازة

 اغبديثة.التأكيد على استخداـ طرائق التدريس التفاعلية  -
تقسيم الطالب يف زمر وؾبموعات صغًنة مناسبة لتنفيذ  -

 اعبلسات العملية.
 تطوير برنامج الرتبية العملية والتدريب اؼبيداين. -
استخداـ الوسائل التعليمية اؼبتطورة يف العملية التعليمية   -

كأجهزة العرض والزيارات اؼبيدانية إىل اؼبدارس والرياض ومراكز 
 جات اػباصة.ذوي االحتيا

األعداد الكبًنة للطالب يف صبيع  -
 الربامج واألقساـ.

النق  يف ذبهيزات القاعات الدرسية  -
 واؼبخابر.

قلة عدد اؼبدارس والرياض يف مدينة  -
ضب  فبّا يعوؽ تنفيذ برنامج الرتبية 
العملية والتدريب اؼبيداين على النحو 

 اؼبنشود.

خفض أعداد القبوؿ للطالب  -
 يف الربامج.اعبدد 
تأمٌن بعض اؼبستلزمات  -

 والتجهيزات الالزمة.
التنسيق مع مديرية الرتبية  -

لتوجيو اؼبدارس والرياض الستقباؿ 
 الطالب.

 أعضاء ىيئة التدريس:

 0202/0202أعضاء الهيئة التعليمية القدامى كالجدد في العاـ 

 القسم
 اجملموع ىيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلصبايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 2 - - - - - - - - - - - 2 تربية الطفل 3
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 2 - - - - - - - - - - - 2 اإلصبايل

 
 

 0202-0202نسبة أعداد الهيئة التعليمية كالطالب في األقساـ للعاـ
 إجراءات التحسٌن إف يلـز نسبة أعضاء اؽبيئة الفنية لعدد الطالب الطالبنسبة أعضاء ىيئة التدريس لعدد  الربامج األكاديبية
 زيادة أعضاء اؽبيئة التدريسية والفنية عضو ىيئة فنية فنية واحد  يتم تقسيم اؼبقابلة بٌن عضوي اؽبيئة التدريسية تربية الطفل

 0202/0202األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس للعاـ 
 األنشطة اؼبنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  الربامج األكاديبية 

 ----- تربية الطفل

 0202/0202األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس للعاـ 
الربامج 
 األكاديبية

 تقييم األداء
 ألعضاء ىيئة التدريس

 تقييم الرضا الوظيفي
 ألعضاء ىيئة التدريس

 االستفادة من النتائجإجراءات 

 تربية الطفل
 إجراء تقييم األداء ألعضاء اؽبيئة التدريسية من وجهة نظر الطالب. -
 تطبيق مقياس التقييم الذايت على أعضاء اؽبيئة التدريسية. -

----- 
يتم العمل على ربليل نتائج التقييم 

 لالستفادة يف تطوير األداء وربقيق الرضا.

 كاألنشطة العلمية:البحث العلمي 

 0202/0202األبحاث المنجزة كفق الخطة البحثية للعاـ 
 أسباب عدـ اإلقباز نسبة اإلقباز من اػبطة األحباث اؼبنفذة اؼبدرجة يف اػبطة البحثية الربامج األكاديبية 

    

 0228/0202الندكات كالمحاضرات ككرش العمل كالدكرات للعاـ 
 القسم التاريخ واؼبدة مكاف انعقادىا الندوة/احملاضرةاألنشطة العلمية اسم 

    

 0228/0202األبحاث المنجزة كالمنشورة للعاـ 
 مكاف النشر القسم الباحث/الباحثوف األحباث اؼبنجزة واؼبنشورة

    

 0228/0202الكتب المنجزة كالمنشورة للعاـ 
 القسم اسم اؼبؤلف/ اؼبؤلفٌن الكتب اؼبنجزة ـ
1    

 الدراسات العليا:

 التغييرات التي طرأت على برامج الدراسات العليا

الربامج 
 األكاديبية

الدراسات 
 العليا

 التغيًنات
 أعداد اؼبسجلٌن )للسنوات الثالث األخًنة(

 الدرجات اؼبمنوحة
2115/2116 2116/2117 2117/2118 2118/2121 
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 إجراءات تحسين العملية التعليمية
 إجراءات التحسٌن اؼبتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات ربسٌن العملية التعليمية الربامج األكاديبية

 تربية الطفل
 تطوير اػبطة الدراسية -
اقرتاح خطة لتطوير وتفعيل طرائق التدريس  -

 وأساليب  التقومي

 النتائج مرضية.
 

 

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:
 المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم

 نتائج التقومي اؼبستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقومي اؼبستمر للفاعلية التعليمية الربامج األكاديبية
 إجراءات التحسٌن اؼبتخذة

 )متضمنة نظم احملاسبة واؼبساءلة(

برامج اؼبرحلة اعبامعية 
 األوىل

متابعة سًن العملية التعليمية يف  -
 الربامج واألقساـ العلمية اؼبختلفة.

التأكيد على إهباد آليات صحيحة  -
يف التعليم والتقومي لتحسٌن مستوى  
النجاح  واؼبخرجات يف الربامج 

 اؼبختلفة للكلية.

متابعة التزاـ أعضاء اؽبيئة التعليمية يف  -
 تنفيذ متطلبات العلمية التعليمية.

توجيو أعضاء اؽبيئة التعليمية إىل  -
اـ طرائق التدريس التفاعلية استخد
 اغبديثة.

تنبيو أعضاء اؽبيئة التعليمية إىل ضرورة  -
 مراعاة الفروؽ الفردية بٌن اؼبتعلمٌن.

تأكيد االىتماـ بالقسم العملي  -
والعمل على تنمية اؼبهارات العملية 

 للدارسٌن.

 ربّسن مستوى ـبرجات التعّلم. -

ارتقاء نسب النجاح يف اؼبقررات  -
 بدرجة معقولة.الدراسية 

التزاـ أعضاء اؽبيئة التعليمية  -
 دبتطلبات قباح العملية التعليمية.

ربّقق الرضا لدى معظم الطالب  -
يف الربامج اؼبختلفة للكلية وفق ما 
أظهرت نتائج تقييم الطالب 
 ألعضاء اؽبيئة التعليمية

تشكيل عباف تدقيق النتائج االمتحانية يف  -
مية ذوي اػبربة الكلية من أعضاء اؽبيئة التعلي

 والكفاءة.

تشكيل عباف لإلشراؼ على حسن سًن  -
 العملية التعليمية بإشراؼ النائب اإلداري.

تشكيل عباف مراقبة النتائج االمتحانية  -
 احملوسبة بإشراؼ النائب العلمي.

تشكيل عباف من أعضاء اؽبيئة التعليمية  -
مهمتها مساءلة من ىبالف ضوابط العملية 

واالمتحانية ورفع تقارير موضوعية التعليمية 
 إىل اجملالس اؼبختصة قس الكلية واعبامعة.

تكليف متخّصصٌن بتدريس مقررات  - 
 الدراسات العليا.

التأكيد على النهوض بسوية طلية  -
 الدراسات العليا يف الربامج اؼبختلفة.

توزيع معظم اؼبقررات على أكثر من  -
عضو من أعضاء اؽبيئة التعليمية 

ؼبشاركة الفعالية والتنوّع يف لضماف ا
 األداء.

ربديد اؼبشرؼ واؼبوضوع الذي  -
سيعمل عليو الطالب منذ السنة 
 األوىل يف برامج الدراسات العليا.

 التحّسن النسيب يف ـبرجات التعلم. -

ربقق الرضا من قبل معظم الطالب  -
 عن النتائج االمتحانية.

مبّو فاعلية مشاركة الطلبة يف  -
اؼبناقشات حلقات اؼبدارسة و 

 العلمية.

وضوح الرؤية لدى الطلبة فيما  -
 ىبّ  حبوثهم اؼبستقبلية.

اقرتاح قبوؿ عدد أقّل من طلبة الدراسات  -
 العليا يف العاـ القادـ.

تشكيل عبنة لرصد اؼبخالفات يف العملية  -
 التعليمية واالمتحانية.

االستعانة دبشرفٌن متخّصصٌن من  -
عباف اعبامعات األخرى يف اإلشراؼ ويف 

 اؼبناقشة.

إحالة بعض اؼبخالفات إىل اعبامعة للبت  -
 فيها.

توزيع اإلشراؼ بشكل عادؿ على أعضاء  -
اؽبيئة التعليمية يف القسم اؼبختّ  مع مراعاة 

 اؼبرتبة العلمية.
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 مستول رضا الطالب كإجراءات تحسينو
 الطالبإجراءات ربسٌن مستوى رضا  قياس مستوى رضا الطالب الربامج األكاديبية

 مل يتّم قياس رضا الطالب بشكل علمي مقنن ألف ذبربة التقرير الذايت ؽبذا العاـ ىي األوىل
 والكلية تقـو بإعداد مقاييس مناسبة للوقوؼ على مستوى رضا الطالب يف الربامج اؼبختلفة يف الكلية سبهيداً لتنفيذىا يف العاـ اؼبقبل.

 
 مركز ضماف الجودة

 

 المنظمةالجهة  اسم النشاط
 ISOورشة عمل تدريبية بعنواف: أسس ومبادئ نظاـ إدارة سالمة الغذاء من خالؿ اؼبواصفة الدولية: 

22000:2018 FSMS     2121/ 3/ 5-1خالؿ الفرتة من    
مركز ضماف اعبودة بالتعاوف مع مديرية التأىيل 

 والتدريب
 مركز ضماف اعبودة بالتعاوف  15/3/2121التعليمية  يـو األحد ؿباضرة عامة بعنواف آليات تقومي أداء اؼبؤسسات 
 -  5خالؿ الفرتة من   ISO 9001/2015 دورة تدريبية حوؿ اعبودة الشاملة من خالؿ اؼبواصفة الدولية

15 /7 /2121  

مركز ضماف اعبودة بالتعاوف مع مديرية التأىيل 
 والتدريب

خالؿ  ISO 22000:2018 FSMSة إدارة اعبودة الغذائية ورشة عمل تدريبية حوؿ مدقق داخلي ؼبواصف
 1/11/2121ولغاية  21/9/2121الفرتة من 

بالتعاوف مع مديرية التأىيل  مركز ضماف اعبودة
 والتدريب

 -3خالؿ الفرتة      ISO 9001:2015تأىيل مدقق داخلي لنظػػػػاـ إدارة اعبػػػػػػػػػودة ورشة عمل تدريبية حوؿ
11  /11 /2121 

 -مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدوؿ العربية
 بًنوت

"   ISO 50001:2018دورة تدريبية بعنواف" إدارة أنظمة الطاقة ومتطلباهتا ودليل عملها وفق اؼبواصفة الدولية 
 2121/ 3/ 25 – 22خالؿ الفرتة من 

مركز ضماف اعبودة بالتعاوف مع اعبمعية العلمية 
 السورية للجودة

 17خالؿ الفرتة      ISO 9001:2015عمل تدريبية حوؿ تأىيل مدقق داخلي لنظػػػػاـ إدارة اعبػػػػػػػػػودةورشة 
– 26/5/2121 

مركز ضماف اعبودة بالتعاوف مع مديرية التأىيل 
 والتدريب

 ISOورشة عمل تدريبية بعنواف: أسس ومبادئ نظاـ إدارة سالمة الغذاء من خالؿ اؼبواصفة الدولية: 

22000:2018 FSMS   مركز ضماف اعبودة 2121/  11/  14 – 3خالؿ الفرتة 

  0202آب  06مؤتمر " تطوير التعليم العالي في إطار معايير ضماف الجودة في 
مركز ضماف الجودة بالتعاكف مع  -جامعة البعث

 اللجنة الوطنية لليونسكو
 

 
  مستشفى جامعة البعث

لتقدـ اػبدمات الطبية والعالجية للطالب واألىايل يف ؿبافظة  2121لعاـ  11جامعة البعث باؼبرسـو التشريعي رقم أحدثت اؽبيئة العامة ؼبستشفى 
مرت مربع باإلضافة  12932طوابق مع قبو للخدمات, إصبايل اؼبساحة الطابقية للمشفى مع اؼبلحقات  5سرير ضمن  311ضب . اؼبستشفى بسعة 

 مليار ؿ. س وذلك ال يشمل الفرش والتجهيزات واؼبستلزمات الطبية. 8مرت مربع, وبكلفة تقديرية  9111احة إىل موقع عاـ ؿبيط باؼبشفى دبس
سريرمع قبو للخدمات. ويلحق بالبناء األساسي بناء ـبص  للرنٌن  311طوابق يسعة  4يتألف اؼبستشفى من البناء األساسي اؼبكوف من 

 للعالج الفيزيائي.اؼبغناطيسي, وؿبطة للغازات الطبية, ومركز 
أقساـ اؼبستشفى: قسم اإلسعاؼ. قسم األشعة. قسم اؼبخرب. قسم النسائية. قسم األطفاؿ واغبواضن. قسم الداخلية. االستقصاءات الوظيفية. 

 العيادات اػبارجية.  جناح غسيل الكلية. جناح جراحة القلب.
 التمريض.دوائر اؼبستشفى: الدوائر الطبية.  الدوائر اإلدارية. دائرة 
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 المعوقات التي كاجهتها الجامعة كالمقترحات المناسبة لتجاكزىا. 5
 المقترحات المناسبة المعوقات كمدل تأثيرىا

خروج عدد من أجهزة البحث العلمي عن االستخداـ بسبب عدـ وجود 
 الصيانة الدورية

 تأمٌن اؼبوارد اؼبالية واليشرية إلقباز الصيانة الدورية

 تأمٌن ىذا الكادر اؼبدرب اؼبؤىل الستثمار األجهزة بالشكل األمثلنق  يف الكادر 

تأمٌن مستلزمات كافية للبحث العلمي مع سبويل النشر اػبارجي دبجالت  عدـ وجود ؿبفزات للبحث العلمي
Scopus 

نق  يف أعداد أعضاء اؽبيئة التدريسية وعدـ تناسب عدد الطالب مع عدد 
 أعضاء اؽبيئة التدريسية

إصدار مسابقات لتعيٌن أعضاء أعضاء اؽبيئة التدريسية من خالؿ  زيادة عدد
 ومنح خيارات أوسع يف ىذه اؼبسابقات ومعيدين ىيئة تدريسية

 عدـ وجود أعضاء ىيئة تدريسية يف بعض الكليات مثل كلية الرتبية اؼبوسيقية
 السياحة و والرتبية الثانية والعلـو الثانية والعلـو الصحية

 للتدريس يف الكلية األماكن اؼبتاحةضبلة شهادة دكتوراه من  اقد مع التع

زيادة عدد الكوادر اإلدارية والفنية من خالؿ اجراء مسابقات لتعيٌن كوادر من  اؼبتخصصٌننق  يف أعداد الكوادر اإلدارية والفنية وعدد اؼبخربيٌن 
 ـبتلف الفئات الوظيفية

 إجراء دورات تدريبية للعاملٌن نق  اػبربة يف العمل اؼبكتيب

تزايد أعداد الطالب اؼبقبولٌن واؼبستجدين يف برامج اؼبرحلة اعبامعية األوىل 
 بصورة أكرب من قدرة بعض الكليات على االستيعاب ومن اغباجة الفعلية

 الالزمة الستيعاب األعداد اؼبتزايدةتوسيع البنية التحتية والكوادر التعليمية 

اؼبرحلة اعبامعية األوىل للمحاضرات النظرية يف بعض  ضعف حضور طالب
الكليات فبا يؤدي اللبفاض نسب النجاح يف بعض اؼبقررات وخاصة يف 

 السنوات األوىل

 مناسبة غبضور الطالبآلية إهباد 

قتصاد والرتبية اؼبوسيقية االدراسات عليا يف بعض الكليات مثل  وجودعدـ 
 والعلـو الثانية والرتبية الثانية... والعلـو الصحية

 افتتاح دراسات عليا من خالؿ:

 ايفاد عدد أكرب من اؼبعيدين للحصوؿ على شهادة الدكتوراه -

تعيٌن معيدين جدد أو قائمٌن باألعماؿ لضماف سًن العملية التدريسية  -
 بشكلها األمثل

ضيق اؼبكاف الذي تشغلو بعض الكليات قياًس بعدد الطالب والعاملٌن وعدـ 
توفر مكاتب ألعضاء اؽبيئة التعليمة ونق  يف عدد اؼبدرجات والقاعات 

 الدرسية واؼبخابر

 اؼبتوقفة اعبامعية استكماؿ إقباز مشاريع األبنية -

ؼببىن التوزيع العادؿ للمكاتب واؼبخابر بٌن الكليات ال  تتشارؾ نفس ا -
 وتأمٌن مكاتب وقاعات بشكل أفضل للكليات اؼبستضافة

عدـ مقدرة اؼبخابر على استيعاب األعداد اؼبتزايدة من الطالب يف بعض 
 الكليات و نق  يف فرش وذبهيزات اؼبخابر

 إهباد أمكنة ؼبخابر جديدة والتوزيع العادؿ  -

ونقل اؼبخابر استكماؿ البىن التحتية يف الكليات مثل مزرعة كلية الزراعة  -
 الرطبة التابع لقسم الرتبة من مبىن كلية اغبقوؽ إىل مبىن كلية الزراعة

دراسة احتياجات الكليات بشكل حقيقي من اللواـز والفرش  -
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نق  يف التجهيزات الالزمة للمكاتب واؼبخابر والقاعات الدراسية وقدـ 
 عض الكليات ونق  يف عددىااغبواسيب اؼبوجودة يف ب

تأمٌن التجهيزات الالزمة من خالؿ دراسة احتياجات الكليات بشكل  -
حقيقي من اللواـز والفرش والتجهيزات ػبدمة العملية التعليمية وسعياً 

 لالرتقاء هبا

 ذبديد اغبواسيب القديبة وشراء حواسيب جديدة دبواصفات عالية  -

 تأمٌن أجهزة تصحيح مقررات األسبتة -

انقطاع الكهرباء يف بعض الكليات أثناء الدواـ الرظبي واحملاضرات وانعكاس 
 ذلك سلباً على الدروس العملية يف اؼبخابر واألعماؿ اإلدارية

تأمٌن مولدة كهرباء ذات استطاعة عالية حبيث تغطي حاجة الكلية من  -
 قاعات ومراسم وـبابر ومدرجات ومكاتب

 توجيو بإصالح اؼبولدات اؼبتعطلة   -

 زيادة نشر الوعي هبذا اجملاؿ - نق  اؼبعرفة بأنبية اعبودة واالعتمادية لدى كل من اؼبدرس والطالب

تزويد وحدات ضماف اعبودة يف الكليات باألدوات واؼبقاييس اؼبناسبة  -
واؼبكاتب لتقييم جودة األداء عبميع العاملٌن يف الكليات من إداريٌن 

 وعاملٌن وأعضاء ىيئة تعليمية.

عدـ تأمٌن مستلزمات البحث العلمي وباألخ  اؼبكافأت اؼبادية ألعضاء 
 اؽبيئة التعليمية.

 تأمٌن متطلبات البحث العلمي واؼبكافأت اؼبالية للباحثٌن

 التعليمة وصبيع العاملٌن بالسلك التعليمي.زيادة دخل أعضاء اؽبيئة  عدـ ربسٌن اؼبستوى اؼبعيشي ألعضاء اؽبيئة التعليمة واؼبوظفٌن.
بالنسبة لكلية الطب: الفح  الوطين الذي يؤثر بشكل كبًن على العملية 
التعليمية يف السنة السادسة السريرية ألف الطالب يضطروف للدراسة النظرية 

 البحتة خالؿ الستاجات السريرية
 يةإلغاء الفح  الوطين كشرط للتخرج يف اعبامعات اغبكوم

بالنسبة لكلية الزراعة: عدـ وضع مزرعة كلية الزراعة يف االستثمار العلمي 
 والبحثي 

متابعة إجراءات اعتماد الالئحة الداخلية يف وزارة التعليم العايل ومتابعة تنفيذ 
 البىن التحتية. 
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