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 يتمحور التقرير بشكل أساسي حول أداء المؤسسة التعليمية من حيث القدرة المؤسسية من جهة والفاعلية التعليمية من جهة أخرى

 جامعة البعث   من تقرير سنوي مقدم  

  2021 -2020للعام الدراسي 

  عامة بيانات  -1

 جامعة البعث الجامعةاسم 
 –تأهيل وتخصص  ماجستير  -دبلوم تأهيل-إجازة   -دبلوم تقاني  الجامعةتمنحها  يالدرجات العلمية الت

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

 د. عبد الباسط الخطيب : أ.  رئيس الجامعةاسم 

 وهيكلها التنظيمي أهدافهارسالتها و و  الجامعةرؤية  -2 

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

 الجامعة: رسالة
وفق حاجات تنمية اجملتمع مبا حيقق  املعايري األكادميية  جامعة البعث جامعة سورية حكومية تقوم بإعداد املختصني والباحثني

الوطنية والعاملية وبصورة تسهم بتحقيق التنمية املستدامة, وتسعى اجلامعة إىل التطوير املستمر للبحث العلمي واملناهج الدراسية 
ري العاملية مع مراعاة الظروف احمللية, واملشاركة وحتديثها يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة وإخضاعها للتقومي الدوري وفقًا للمعاي

بإغناء املعرفة البشرية والثقافة الوطنية العاملية, وتعىن بصقل الشخصية العربية املواكبة للعصر. وتعمل على ترقية املعارف النظرية 
قيق اجلودة الشاملة والتحسني املستمر يف نسيج والتطبيقية وفقاً للمعايري الوطنية واألخالقية واالجتماعية والثقافية للمجتمع, وعلى حت

 املنظومة التعليمية والبحثية باجلامعة.
 :جامعةلل الغايات االستراتيجية

 تطوير جامعة البعث كأحد املراكز العلمية املتميزة يف جمال التعليم العايل وإعداد الكوادر العلمية -1

ع املؤسسات واملراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات اجملتمع على تطوير جامعة البعث يف جمال البحث العلمي والتعاون م -2
 مجيع املستويات
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 توفري مناخ جامعي يساعد على التميز واإلبداع -3

  زيادة دور اجلامعة يف إعداد االعمار وخدمة اجملتمع -4

 الهيكل التنظيمي للجامعة

 أواًل: اإلدارة المركزية

 مركز ضمان اجلودة -

 البحث العلمي الدراسات العليا و مديرية -
 املركزية مديرية شؤون الطالب -

 مديرية التأهيل والتدريب -
 التنمية اإلداريةمديرية  -
 مديرية الشؤون اهلندسية -
 مديرية الشؤون املالية -
 والدولية والعامة مديرية العالقات الثقافية -
 مديرية املعاهد التقانية -
 مديرية اإلحصاء والتخطيط -
 واملطبوعاتمديرية الكتب  -

 مديرية الرقابة الداخلية -

 مديرية نظم املعلومات واالتصاالت -

 مديرية املدينة اجلامعية -

 مديرية املكتبات -

 مديرية األنشطة الطالبية -

 مديرية اجملالس اجلامعية -

  مديرية اللوازم -
 مديرية التفرغ العلمي -

  املكتب الصحفي واإلعالمي -

 مكتب اجمللة -
 مكتب الرتمجة -

 القانونيةمكتب الشؤون  -
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 ثانياً: كليات الجامعة

 الطب البشري -

 الصيدلة -

 طب األسنان -

 اهلندسة املعلوماتية -

 اهلندسة املدنية -

 اهلندسة املعمارية -

 اهلندسة امليكانيكية والكهربائية -

 اهلندسة الكيميائية والبرتولية -

 اهلندسة الزراعية -

 العلوم الصحية -

 العلوم -

 االقتصاد -

 احلقوق -

 السياحة  -

 الرتبية -

 الرتبية املوسيقية -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية -

 الكلية التطبيقية -

                                 الرتبية الثانية بتدمر -

 العلوم الثانية بتدمر -

 املعهد العايل للغات -

 ثالثاً: معاهد الجامعة

 املعهد التقاين للحاسوب -

 املعهد التقاين اهلندسي -

 املعهد التقاين الزراعي -

  التقاين لشؤون البادية والتصحراملعهد  -
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 رابعاً: مراكز الجامعة

 مركز ضمان الجودة -

 مركز التقانات الحيوية -

 مركز الطاقات المتجددة -

 مركز المهارات والتوجيه المهني -

 المركز السوري البيالروسي للتعاون العلمي والتقني -

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

 المشفى الجامعي -

   األداء تقرير  -3
 المؤسسية القدرة :أوالً 

 )رئاسة الجامعة ومؤسساتها(
  والتطوير التخطيط -أ 

وذلك يف اطار العمل على  2023 - 2019عند صياغة اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية للجامعة  أهدافها و لرسالتها تعديل و مبراجعة اجلامعة قامت 
 تطوير اداء اجلامعة يف تنمية اجملتمع

 الغاية األولى

 تطوير جامعة البعث كأحد المراكز العلمية المتميزة في مجال التعليم العالي وإعداد الكوادر العلمية
األهداف 

 االستراتيجية
 مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية

اإلطار 
 الزمني

 أنشطة التنفيذ  عن التنفيذ وليةؤالمس

تحسين  1/1

البيئة التعليمية 
والتكنولوجية 
والبنية التحتية 

 للجامعة
 

تحسين خدمات  1/1/1

المكتبات وإدخال 
التكنولوجيا الحديثة وأساليب 

االتصال االلكترونية 
بمصادر المعرفة المحلية 

 والعالمية

زيادة االشتراك بالمجالت 
 العلمية

 الوصول للشبكةزيادة نقاط 
زيادة رضاء الطالب 

 والباحثين

 عمداء الكليات ونوابهم مستمرة
 مدراء المعاهد
 نظم المعلومات

 ورش وتدريب -
 مخابر وأجهزة -
 قواعد بيانات -

التوسع في المباني  1/1/2

واإلنشاءات وصيانة 
المدرجات والمعامل 

والمخابر ومدها 
باالحتياجات من المعدات 

 والمواد الالزمةواألجهزة 

 عدد المباني المنجزة
 تحقيق نسب اإلنجاز

 كفاءة ورشات الصيانة
زيادة رضاء الطالب 

 والباحثين

 مستمرة
  

 عمداء الكليات ونوابهم
 مدراء المعاهد
 نظم المعلومات
مديرية الشؤون 

 الهندسية
الوحدات الهندسية 
بالجامعة والكليات 

 والمعاهد

)مرفق أهم المشاريع 
 االستثمارية في الجامعة(

التوسع في الخدمات  1/1/3

واألنشطة والرعاية الصحية 
 والرياضية للطالب

 افتتاح مراكز رعاية للطالب
النتائج التحليلية الستقصاءات 

 الطالب

نواب الكليات لشؤون  مستمرة
 الطالب

 األنشطة الطالبية 

 فرق عمل -
 نظام اتصال -
 أنشطة -
خدمات اجتماعية  -

 وصحية
تطوير  1/2

 المواردوتنمية 
البشرية بالكليات 

 والجامعة
 

تطوير قدرات  1/2/1

أعضاء الهيئة التعليمية 
والعاملين من خالل برامج 

 تدريبية فعالة

 نسبة المشاركة في البرامج
 نتائج تقييم األداء

 نتائج استقصاء الهيئة التعليمية

 مستمر
  

مجالس الكليات 
 والمعاهد
 األقسام العلميةمجالس 

مديرية الموارد البشرية 
 والتنمية اإلدارية

 مركز ضمان الجودة
 وحدات الجودة بالكليات

 نظم المعلومات

 برامج تدريبية
 نظام تقييم للبرامج
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 مركز المهارات
 

تنمية مهارات  1/2/2

أعضاء الهيئة التعليمية 
والعاملين في استخدام 
التقنيات واألساليب 

 الحديثةالتكنولوجية 

 عدد دورات التدريب المهني
نتائج استقصاء الهيئة 

 التعليمية.
 التقدم في استخدام التكنولوجيا.

 تقارير تقييم األداء
نتائج المراجعة من األطراف 

 المعنية

مجالس الكليات  مستمر
 والمعاهد

مديرية التأهيل 
 والتدريب

 مركز ضمان الجودة
 مركز المهارات
 نظم المعلومات

الموارد البشرية مديرية 
 والتنمية اإلدارية

 ورش عمل
 نظام اتصال ومتابعة

 برامج تدريبية
 نظام تقييم للبرامج

 معامل وأجهزة

التطوير المهني  1/2/3

للهيئة التعليمية والعاملين 
بالتركيز على تطبيق الجودة 
في التعليم والبحث العلمي 

 واإلدارة

 عدد ورشات العمل
 نتائج استقصاء الطالب.

نتائج استقصاء أعضاء هيئة 
 التدريس .

 التقدم في االستخدام. 
 تقارير تقييم األداء.

نتائج المراجعة من األطراف 
 المعنية

 مستمر
  

مجالس الكليات 
 والمعاهد

 مجالس األقسام العلمية.
 مركز ضمان الجودة

وحدات الجودة 
 بالكليات.

 نظم المعلومات.
مديرية الموارد البشرية 

 داريةوالتنمية اإل

 ورش عمل
 نظام اتصال 
 برامج تدريبية

 نظام تقييم للبرامج
 ندوات وتوعية

وضع وتنفيذ نظام  1/2/4

لتقييم أداء أعضاء الهيئة 
 التعليمية

 التقدم في مستوى األداء.
نتائج استقصاء األطراف 

 المعنية

وضع 
 النظام

والتنفيذ 
 مستمر

عمداء الكليات ومدراء 
 المعاهد

مجالس الكليات 
 والمعاهد

 مجالس األقسام العلمية.
 أعضاء الهيئة التعليمية.
 مركز ضمان الجودة

وحدات الجودة 
 بالكليات.

 فرق عمل وحلقات مناقشة
 توعية وتدريب 

 دراسات واستقصاءات

زيادة  1/3

فاعلية المناهج 
والبرامج والتأكد 

من أنها تقابل 
المعايير 

االكاديمية 
العلمية 

والمقاييس 
المهنية المطلوبة 

وتوقعات 
 األطراف المعنية

وضع نظام دوري  1/3/1

لمراجعة المناهج والبرامج  
للتأكد من اتفاقها ومعايير 

الجودة والمعايير األكاديمية 
والتوقعات وإعداد تقارير 

 عنها

 نتائج المراجعة
 تقارير الجودة

نتائج استقصاء األطراف 
 المعنية

تقييم النظراء المراجعين 
 الداخليين والخارجيين

 شهر محدد
 كل عام

  

نواب العميد للشؤون 
 العلمية

 مجالس األقسام العلمية
 أعضاء هيئة التدريس 
 مركز ضمان الجودة

 وحدات الجودة بالكليات
 النظراء المراجعين

 عمل فرق
 ورش عمل وحلقات مناقشة

 برامج تدريبية
نظام اتصال وتقارير 

 متابعة
 حمالت توعية

الربط بين المناهج  1/3/2

ونتائج األبحاث العلمية 
ألعضاء هيئة التدريس 

 إلضفاء واقعية على المناهج

نسبة استخدام نتائج األبحاث 
 في المناهج الدراسية

 شهر محدد 
 كل عام

  

 الكليات.نواب عمداء 
 مجالس األقسام العلمية
 أعضاء هيئة التدريس

 ورش عمل وحلقات مناقشة
 برامج تدريبية
 حمالت توعية

 ندوات ونشرات

تطوير برامج  1/3/3

دراسية مشتركة متعددة 
 التخصصات

زيادة المهارات المعرفية 
والتطبيقية للطالب في 

 تخصصات مختلفة
 الزيادة في البرامج المشتركة

 نواب عمداء الكليات  مستمر 
 مجالس األقسام العلمية
 أعضاء هيئة التدريس

 ورش عمل وحلقات مناقشة
 نظام اتصال ومتابعة

 حمالت توعية
 ندوات

التركيز على  1/3/4

التدريب العملي وتنمية 
 لمهارات

زيادة في الساعات المخصصة 
 للجزء العملي

زيادة مهارات الطالب العملية 
 وإعداده لسوق العمل 

 نواب عمداء الكليات مستمر 
 مجالس األقسام العلمية
 أعضاء هيئة التدريس

 مركز المهارات

 تدريب مخبري وحقلي
 ندوات وورش عمل

تطوير التعليم  1/3/5

التقاني بما يلبي احتياجات 
 سوق العمل

 نمو في عدد المعاهد التقانية
زيادة الطلب على خريجي 

 المعاهد التقانية

الجامعة نائب رئيس   مستمر
 المكلف

 مديرية المعاهد التقانية
 مدراء المعاهد

 ندوات وورش عمل
 نظام للمتابعة والتقييم

إمداد  1/4

الطالب بخدمات 
تعليمية وتدريبية 
ذات جودة عالية 
تزيد من قدراتهم 

التنافسية في 
 سوق العمل

القيام بالدراسات  1/4/1

الالزمة لتحديد المهارات 
والمعارف المطلوبة في 

 الخريجين

تحديد واضح للمهارات 
والمعارف المطلوبة على 

 (ARSمستوى الكليات )

نتائج استقصاء سوق العمل 
 والخريجين

  
  
 مستمر 

 نواب عمداء الكليات 
 مركز المهارات

 فرق عمل
دراسات ميدانية 

 واستقصاءات
 حلقات مناقشة
 ورشات عمل

استقصاء الخريجين  1/4/2

عن مدى جدوى البرامج 

 نتائج استقصاء الخريجين
تحديد التخصصات المطلوبة  

 شهر محدد
 من كل عام

 نواب عمداء الكليات 
 مركز ضمان الجودة

 فرق عمل
دراسات ميدانية 
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 وحدات الجودة بالكليات في سوق العمل الدراسية وفاعليتها 
 األقسام 

 واستقصاءات
 حلقات مناقشة

 ندوات
دراسة للتنبؤ  1/4/3

تخصصات باالحتياجات في 
 علمية مستحدثة

 شهر محدد نتائج استقصاء سوق العمل 
 من كل عام

  

 نواب عمداء الكليات
 أعضاء هيئة التدريس.
 وحدات الجودة بالكليات

 مركز المهارات

 فرق عمل
 نظام اتصال

 حلقات مناقشة
 دراسات وندوات

 قواعد بيانات
تصميم وتنفيذ برامج  1/4/4

للتدريب العملي للطالب 
 الجامعة وخارجهاداخل 

زيادة في المعسكرات 
 اإلنتاجية 

زيادة عدد البرامج التدريبية  
 حسب سوق العمل

 شهر محدد
 من كل عام

  

 نواب عمداء الكليات 
 رؤساء األقسام
 مركز المهارات

 معسكرات انتاجية
 فرق عمل

نظام اتصال مع  سوق 
 العمل

 برامج تدريبية
تشجيع اإلبداع  1/4/5

والتعلم الذاتي لدى واالبتكار 
 الطالب

زيادة القدرات اإلبداعية 
واالبتكارية والتحليلية لدى 

 الطالب
نتائج استقصاء سوق العمل، 
والخريجين وهيئات التدريس  

 والطالب
االنتقال في التدريس من النمط 

 التعليمي الى النمط التعلمي

عمداء الكليات ومدراء  مستمرة
 المعاهد

 نواب عمداء الكليات 
أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئات الفنية.
 مراكز التعليم المفتوح
 مديرية نظم المعلومات

 ورش عمل
 برامج تدريبية

ندوات وحلقات مناقشة 
 ونشرات

التوسع في استخدام  1/4/6

التعليم االلكتروني والوسائط 
 التعليمية والتعليم عن بعد

زيادة مهارات الطالب في 
االتصاالت استخدام تكنولوجيا 

 الحديثة
زيادة برامج التعليم والتدريب 

 عن بعد
 تطوير الكتاب االلكتروني

زيادة معدل اإللتحاق  بالتعليم 
 عن بعد

عمداء الكليات ومدراء   مستمر
 المعاهد

 نواب عمداء الكليات 
 مراكز التعليم المفتوح

أقسام تكنولوجيا 
 المعلومات

 مديرية نظم المعلومات

 ورش عمل 
 تدريبيةبرامج 

 موارد بشرية
 ندوات ونشرات

 برامج توعية ونشر ثقافة
 معامل وأجهزة

 برمجيات

تطوير التعليم  1/4/7

 المفتوح
 تطور المادة العلمية

 تطور النظام االمتحاني
 زيادة البرامج المقدمة

زيادة معدالت التسجيل في 
 البرامج

نائب رئيس الجامعة   مستمر
 لشؤون التعليم المفتوح

 االطالع على التجارب 
 ورش عمل

 التواصل مع الطالب

مد جسور  1/5

للتعاون مع 
منظمات 

األعمال لسوق 
 العمل

تنمية العالقات مع 1/5/1

 سوق العمل
زيادة معدالت القبول لطالب 

 الجامعة في سوق العمل
عمداء الكليات ومدراء  مستمر

 المعاهد
 نواب عمداء الكليات

 رؤساء األقسام العلمية
 وحدات الجودة بالكليات

 مركز المهارات

 فرق عمل
 نظام اتصال

 لقاءات وندوات
 حمالت توعية

التحسين  1/6

المستمر في 
جودة العملية 

التعليمية 
واالنفتاح على 
مصادر متنوعة 

للمعرفة في 
إطار االعتماد 

األكاديمي 
 للبرامج التعليمية

 

تخطيط وتنفيذ  1/6/1

مشروعات للتحسين 
 بالجامعة والكلياتوالتطوير 

 تزايد مبادرات التحسين
النمو في استخدام اساليب 

 التعليم المتمازج
نتائج استقصاء األطراف 

 المعنية

مجالس الكليات  مستمر
 والمعاهد

 مجالس األقسام العلمية
 هيئة التدريس  

 وحدات الجودة بالكليات

 

تطوير نظم فعالة  1/6/2

لمتابعة وقياس مدى 
في عملية مشاركة الطالب 

 التعليم والتعلم

تحسن مستوى الكتاب 
 الجامعي

استخدام طرق التعليم التفاعلي 
 مع الطالب

 مستمر
  

 نواب العمداء
أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئات المعاونة
 مركز ضمان الجودة

 وحدات الجودة بالكليات

 ورش عمل
ندوات وحمالت توعية 

 ونشر ثقافة
 برامج تدريبية

 دراسات واستقصاءات
تطوير نظم تقييم  1/6/3

 الطالب
اعتماد نظام للتقييم 

 واالستقصاء
نتائج استقصاءات أعضاء 
هيئات التدريس والهيئات 

 المعاونة
 نتائج استقصاءات الطالب
 التقدم في مستوى الطالب

 شهر محدد
 كل عام 

مجالس الكليات 
 والمعاهد

 نواب العمداء
 مجالس األقسام العلمية
 أعضاء هيئة التدريس
 مركز ضمان الجودة

 فرق عمل
 ندوات ونشرات توعية

 برامج تدريبية
 دراسات واستقصاءات 

 برمجيات

وضع اتفاقيات  1/6/4

وبرامج للتعاون والتبادل 

اتفاقيات توأمة مع الجامعات 
 األخرى

  
 مستمر 

 مجالس الكليات
نواب العمداء في 

 فرق عمل 
 نظام اتصال
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الثقافي والعلمي للطالب 
وتنفيذها مع الجامعات 

 األخرى

اتفاقيات التعاون العلمي 
 والثقافي
المشاركين في برامج عدد 

 التبادل العلمي
نتائج التقييم واستقصاء 

 األطراف المعنية

 الكليات 
 مجالس األقسام العلمية
 أعضاء الهيئة التعليمية

مديرية العالقات الثقافية 
 بالجامعة

 ندوات وورش عمل 

برامج  تطوير وتنفيذ 1/6/5

دراسية مشتركة مع 
 الجامعات األخرى

عدد البرامج النوعية 
 المشتركة

تطور مستوى البرامج 
 الدراسية المقدمة

زيادة معدالت تقدم الطالب 
 للبرامج المشتركة

 نتائج استقصاء الطالب

  
 مستمر 

 مجالس الكليات
 وكالء الكليات 

 مجالس األقسام العلمية
 أعضاء هيئة التدريس

مديرية العالقات الثقافية 
 بالجامعة 

 فرق عمل 
 نظام اتصال

دراسات وندوات وورش 
 عمل

السعي إلدخال  1/6/6

 التعليم المسائي
 اعداد دراسات الجدوى
 تحديد البرامج المالئمة

تجهيز الكليات بالموارد 
 الالزمة

 مجالس الكليات  مستمر
نواب العمداء في 

 الكليات 
 مجالس األقسام العلمية
 أعضاء هيئة التدريس

 فرق عمل
 استعراض التجارب السابقة

 دراسات واستقصاءات

تأهيل  1/7

الكليات لالعتماد 
األكاديمي من 
جانب الهيئات 

الوطنية 
واإلقليمية 
 والعالمية

مساعدة الكليات في  1/7/1

تطبيق معايير االعتماد 
األكاديميي واختيار 

المستوى المناسب للكلية 
 ة بهاواألقسام العلمي

توفير متطلبات االعتماد 
 االكاديمي لجميع البرامج

عدد البرامج الحاصلة على  
 االعتماد االكاديمي

نتائج التقييم والمراجعة من 
 جانب الهيئات المعتمدة

  
 مستمر 

عمداء الكليات ومدراء 
 المعاهد

نواب العمداء في 
 الكليات

مركز ضمان الجودة 
 مجالس األقسام

 فرق عمل
 تدريبيةبرامج 

 ورش عمل
 نظام اتصال ومتابعة

وضع وتنفيذ نظام  1/7/2

داخلي للمتابعة والمراجعة 
من جانب الجامعة يتضمن 
تحديد المعايير األكاديمية 
وآليات القياس وأساليب 

 تصحيح االنحرافات

نتائج المراجعة والمتابعة 
 الداخلية

وضع  
 للنظام

ومستمر 
 للمتابعة

 مجلس الجامعة
الكليات مجالس 
 والمعاهد

 مركز ضمان الجودة
 مجالس األقسام

 النظراء المراجعين

 فرق عمل 
 ورش عمل وحلقات مناقشة

 نظام اتصال ومتابعة
 دورات تدريبية
 دراسات ميدانية

وضع وتنفيذ نظام  1/7/3

لمكافأة وتشجيع المبادرات 
المتميزة لألفراد والكليات 

 واإلدارات والوحدات

 التميز في األداءآلية لتحفيز 
 تكريم المتميزين

وضع  
 للنظام

ومستمر 
 للمتابعة 

 مجلس الجامعة
مجالس الكليات 

 والمعاهد
 أمين الجامعة

 فرق عمل لوضع المعايير
 نظام اتصال

 مكافآت للتميز

 الغاية الثانية
والبحثية ومؤسسات المجتمع على جميع تطوير جامعة البعث في مجال البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية 

 المستويات
األهداف 
 االستراتيجية

 مؤشرات األداء الخطط والبرامج التنفيذية
اإلطار 
 الزمني

ولية عن ؤ المس
 التنفيذ

 أنشطة التنفيذ 

التوسععععععععععععععععععععععععععع يف  2/1
البحععععععععععععععو  العلميععععععععععععععة 

ستشعععارات وزيعععادة واال
كفاءهتععععععععععا وفاعليتهععععععععععا 
عععن طريعععق ربطهععا معععع 
بععععععععععععععععععععععرامج التنميععععععععععععععععععععععة 

قتصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععادية اال
 جتماعية الوطنيةواال

تطعععععععععععععععععوير اسعععععععععععععععععرتاتيجية  2/1/1
وخطعععععة للبحعععععو  ووضعععععع  ليعععععات 
للتنفيععععععم علععععععى مسععععععتو  اجلامععععععععة 
 والكليات واملراكز والوحدات

 وضع خطط للبحث العلمي -
 منو الدراسات االستشارية -
 زيادة ميزانية األحبا  -

وضع  
 للخطط
ومستمر 
 للمتابعة 

نواب العمداء يف  -
 العلميةالكليات للشؤون 

جمالس األقسام  -
 العلمية
مديرية البحث  -

 العلمي
أعضاء هيئة  -

 التدريس واهليئة الفنية

 فرق عمل مشرتكة -
 ورش عمل وندوات -
دراسات  -

 واستقصاءات
نظام اتصال ومتابعة  -

 وتقييم

حتفيععععععز أعضععععععاء هيئععععععات  2/1/2
التدريس واهليئات الفنية للتصدي 
لتحععععععديات إعععععععادة اإلعمععععععار عععععععن 

عدد البحو  العلمية املتعددة  -
 التخصصات

مقدار املسامهة يف التنمية  -

نواب العمداء يف  - مستمر
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -

 فرق عمل -
دراسات  -

 واستقصاءات
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 طريععععععععععععععععععععععق حبععععععععععععععععععععععو  متعععععععععععععععععععععععددة
 التخصصات

 املستدامة للمجتمع
 مستو  املشاركة واالستجابة -
أمهية املوضوعات وأولويتها  -

 الحتياجات إعادة اإلعمار

 العلمية
أعضاء هيئة  -

 واهليئة الفنيةالتدريس 

 نظام اتصال وتقييم -
ندوات وحلقات  -

 مناقشة

تطعععععععععععععععععععععععوير اتفاقعععععععععععععععععععععععات  2/1/3
وبرتوكعععوالت للتععععاون العلمعععي معععع 
املؤسسععععععععات التعليميععععععععة والبحثيععععععععة 

 احمللية واإلقليمية والعاملية

عدد االتفاقات العلمية والثقافية  -
 املوقعة

 مستمر
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -
 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس
مديرية العالقات  -

 الثقافية والدولية والعامة

 فرق عمل  -
 نظام اتصال ومتابعة -
ندوات ومؤمترات  -

 وحلقات مناقشة
دراسات  -

 واستقصاءات

التععععاون معععع املؤسسعععات  2/1/4
األخر  إلجعراء البحعو  امليدانيعة 

والقيععععام باالستشععععارات والتطبيقيعععة 
ملواجهععععععة القضععععععايا العععععع  تتطلبهععععععا 

 مرحلة إعادة اإلعمار

عدد البحو  العلمية  -
 والدراسات واالستشارات

 مستمر
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -
 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس

فرق عمل مشرتكة مع  -
 املؤسسات األخر 

 نظام اتصال ومتابعة -
 وورش عمل ندوات -
 قواعد بيانات -
 موارد بشرية -

تطععععععععوير نظععععععععام لتمويععععععععل  2/1/5
األحبععا  املتميعععزة وتشععجيع النشعععر 

 اخلارجي

 حتسن ومتيز يف مستو  األحبا  -
عدد األحبا  املنشورة خارجيا  -

 يف اجملالت املعتمدة
حتسن يف صورة اجلامعة كمركز  -

 متميز للبحو  والدراسات

 مستمر 
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -
 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس
 جملة اجلامعة  -

 فرق عمل -
 ندوات وورش عمل -
 برامج تدريبية  -
 محالت توعية  -
 دراسات وحتليل -
تصميم النظام وحتديد  -

 املعايري
 اتصال ومتابعة وتقييم -

وضعععععععععع وتطبيعععععععععق نظعععععععععام  2/1/6
لتطعععععععوير وقيععععععععا  األداء يف جمععععععععال 

 والدراسات العلياالبحو  

عدد البحو  احلاصلة على  -
 جوائز حملية أو إقليمية أو عاملية

عدد البحو  لكل عضو هيئة  -
 تدريس
نشر ثقافة وأخالقيات البحث  -

 العلمي

وضع   
 للنظام
ومستمر 
 للمتابعة 

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -
 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس

 فرق وورش عمل  -
 دراسات وحتليل -
 تصميم النظام -
 متابعة وتقييم -
 برامج تدريب وتوعية -

تطعععععوير قعععععدرات  2/2
أعضاء هيئة التعدريس 
واهليئععععععععععععة املعاونععععععععععععة يف 
جمعععععععععععععععال الدراسعععععععععععععععات 
والبحعععععععععععو  العلميعععععععععععة 

 والتطبيقية

تطعععوير جمعععاالت جديعععدة  2/2/1
ومبتكعععععععرة للبحعععععععو  والدراسععععععععات 
العليعععععععا يف التخصصعععععععات النععععععععادرة 

 واملتميزة

اكتساب اجلامعة مسعة يف جمال  -
 التميز يف البحو  والدراسات

عدد البحو  ذات اجملاالت  -
 اهلامة

 شهر حمدد
 كل عام
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -
 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس

 فرق وورش عمل  -
 دراسات وحتليل -
 ندوات واتصاالت -
 دعم وموارد بشرية -
 تقييم ومتابعة -

تعععععععععععوفري العععععععععععدعم املعععععععععععايل  2/2/2
الععععععععما  واملشععععععععرت  مععععععععع جهععععععععات 
متويليعععععععععععة أخعععععععععععر  للمسعععععععععععاعدة يف 

إقامة شراكات مع اجلهات  -
 املستفيدة

الزيادة يف متويل األحبا  من  -

 مستمر
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -

 فرق عمل -
ورش عمل وحلقات  -

 مناقشة
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إجععععععععععععراء البحععععععععععععو  والدراسععععععععععععات 
 باجلودة والتميز املطلوب

 اجلهات املشاركة
الزيادة يف التجهيزات واملعدات  -

 واملواد اخلاصة باألحبا واألدوات 

 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس
مديرية العالقات  -

 الدولية

 دراسات وحتليل -
 ندوات واتصاالت -
 نظام متابعة وتقييم -

تطعععوير نظعععام الدراسعععات  2/2/3
خيعععععدم تطعععععوير البحعععععث العليعععععا مبعععععا 

 العلمي وخدمة وتنمية اجملتمع

نواب العمداء يف  - مستمر 
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -
 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس

ورش عمل وحلقات  -
 مناقشة
 دراسات وحتليل -

تطععععععععععوير نظععععععععععام  2/3
الدراسععععات العليعععععا مبعععععا 
خيععععدم تطععععوير البحععععث 

عععععععععععععععععععادة إو  العلمععععععععععععععععععي
عمععععععععععععععععار وتنميعععععععععععععععععة اإل

 اجملتمع

تطعععوير ومراجععععة شعععرو   2/3/1
 القبول بالدراسات العليا

وضع شرو  القبول بالدراسات  -
 العليا

 شهر حمدد
 كل عام
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -
 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس

 فرق عمل  -
 ندوات واتصاالت -
دراسات  -

 واستقصاءات وحتليل
 وتقييمتصميم ومتابعة  -

تشععععععععععععععععجيع االلتحععععععععععععععععاق  2/3/2
 بالدراسات العليا

 منو معدالت االلتحاق -
 عدد الطالب غري السوريني -

نواب العمداء يف  - مستمر 
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -
 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس

 ندوات واتصاالت  -
دراسات  -

 واستقصاءات وحتليل

تطعععععععععوير مععععععععععايري تقيعععععععععيم  2/3/3
 العلمي للطالبالناتج 

نواب العمداء يف  - مستمر  نتائج التقييم -
 الكليات للشؤون العلمية

 مركز ضمان اجلودة -

دراسات  -
 واستقصاءات وحتليل

 تصميم ومتابعة وتقييم -

فععععععععععتي بععععععععععرامج جديععععععععععدة  2/3/4
 حسب احلاجة

عدد الربامج احملدثة يف  -
 الدراسات العليا

نواب العمداء يف  - مستمر 
 الكليات للشؤون العلمية

جمالس األقسام  -
 العلمية
أعضاء هيئة  -

 التدريس

دراسات  -
 واستقصاءات وحتليل

الرتكيععععععععععز علععععععععععى  2/4
اجملععاالت البحثيععة العع  
ختعععععععععععععععععععععع  املنطقععععععععععععععععععععععة 

 الوسطى

 فرق عمل مشرتكة -  مستمر زيادة يف املشاريع املتخصصة - 
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 الغاية الثالثة

 توفير مناخ جامعي يساعد على التميز واإلبداع

 االستراتيجيةاألهداف 
الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 مؤشرات األداء

اإلطار 
 الزمني

 أنشطة التنفيذ  ولية عن التنفيذؤ المس

تطعععععععععععععععععععععوير الفاعليعععععععععععععععععععععة  3/1
التنظيميعععة واإلداريعععة باجلامععععة 

 والكليات

 

تطععععععععععععوير نظععععععععععععام  3/1/1
للمتابعععة والتقيععيم لفاعليعععة 
 وكفاءة استخدام املوارد

مؤشرات الكفاءة  -
 والفاعلية
 نتائج التقييم واملراجعة -

 وضع  للنظام
ومستمر 
 للمتابعة 
  

 جملس اجلامعة -

 أمني للجامعة -
جمالس الكليات  -

 واملعاهد
مدير املوارد البشرية  -

 والتنمية اإلدارية

 فرق عمل -
 اتصال ومتابعة -
 دراسات وحتليل -

توفر االرشادات  3/1/2
الكافيععععة والتعليمععععات العععع  
تضعععععععععمن سعععععععععهولة تقعععععععععدمي 

 اخلدمات

 تقدمي اخلدماتسرعة  -
 أمتتة العمل اإلداري -

 أمني اجلامعة - مستمر

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

 والتنمية اإلدارية

 فرق عمل  -
 اتصال ومتابعة -
 دراسات وحتليل -
انشاء شبكة  -

 intranetاالنرتانت 

مراجععععة وتطعععوير العععنظم  3/2
اإلداريععععععععة املسععععععععاندة للعمليععععععععة 

 التعليمية

 

تطعععععععععوير تنظعععععععععيم  3/2/1
اخلعععععععععععععععععععدمات املسعععععععععععععععععععاندة 
لتحقيععععععق اجلععععععودة واملرونععععععة 
والسععععععععععععععععععععععععرعة ومقابلععععععععععععععععععععععععة 
احتياجعععععععععععععات األطعععععععععععععراف 

 املعنية

الدقة يف حتديد العمليات  -
 اهلامة واحليوية لألطراف املعنية

حتديد واضي لإلجراءات  -
 املستخدمة يف تأديتها

استخدام أدوات اجلودة  -
الشاملة لتحقيق التطوير 
 والتحسني املطلوب

مد  فاعلية حتقيق  -
 اهلدف املطلوب

مستو  رضاء األطراف  -
 املعنية
التأهيل املستمر للكادر  -
 الفين

  
مستمر   

 أمني اجلامعة -

نواب العمداء يف  -
 الكليات
 للشؤون االدارية  -
مديرو اإلدارات  -

واألقسام املختلفة باجلامعة 
 والكليات

مستشارون من أعضاء  -
 باجلامعةهيئة التدريس 

مدير املوارد البشرية  -
 والتنمية اإلدارية

فرق عمل وحلقات  -
 مناقشة
دراسات  -

 واستقصاءات
 برامج تدريبية -
ندوات ومحالت  -
 توعية
 موارد بشرية -
 أجهزة ومعدات -
 نظام متابعة وتقييم -
 قواعد بيانات -

مراجععععة وتطعععوير العععنظم  3/3
اإلداريععععععععة املسععععععععاندة للعمليععععععععة 

 التعليمية

 

 مععععععععععععد األقسععععععععععععام 3/3/1
العلميععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة واإلدارات 
املختلفععععععععععععععععععععععة باجلامعععععععععععععععععععععععة 
والكليععععععععععععععععععععات واملراكععععععععععععععععععععز 
والوحعععععععدات باحتياجاهتعععععععا 
معععععععععن التقنيعععععععععات احلديثعععععععععة 
تعععععدرطياً طبقعععععاً ألولويعععععات 

 تضعها اجلامعة

مستو  التقدم وحتقيق  -
 الفاعلية والكفاءة يف العمل

مد  التقدم يف فاعلية  -
نظام االتصاالت واملعلومات 

 باجلامعة.
ودعم التوسع يف تطوير  -

 املكتبة االلكرتونية

 مستمر
  
  
  

جمالس الكليات  -
 واملعاهد

 مديرية نظم املعلومات -
مديرو اإلدارات  -

واألقسام املختلفة باجلامعة 
 والكليات

مستشارون من أعضاء  -
 هيئة التدريس باجلامعة

 فرق عمل -
دراسات  -

 واستقصاءات
 معامل وأجهزة -
 برامج تدريبية -
 موارد بشرية -
 برجميات -
ومتابعة نظام اتصال  -

 وتقييم

تقييم وتفعيل  - أمني اجلامعة - مستمرانشاء وتطوير احلاضنات  -تعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععأمني  3/4/1تععععععععععععأمني بيئععععععععععععة عمععععععععععععل  3/4
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 مشجعة وحمفزة 

 
مسعععععععععععععععععععععتلزمات التميعععععععععععععععععععععز 

 واالبداع

 التكنولوجية واملعلوماتية 
تطوير املكتبات وتأمني  -

الوصول اىل املراجع والدراسات 
 العلمية
توفر قاعات وخمابر   -

 ومكاتب مالئمة للعمل

العمداء للشؤون  نواب -
 اإلدارية
مديرو اإلدارات  -

 املختلفة باجلامعة والكليات
مستشارون من أعضاء  -

 هيئة التدريس باجلامعة
مدير املوارد البشرية  -

 والتنمية اإلداري
 مركز املهارات -

احلاضنة التكنولوجية يف 
 حسياء

رعايععععة املوهععععوبني  3/4/2
 واملتميزين

اإلبداعية زيادة األعمال  -
 يف اجلامعة

زيادة يف براءات االخرتاع  -
 للجامعة
حتسن نتائج املشاركة يف  -

 املسابقات العاملي

نائب رئيس اجلامعة  - مستمر
 للشؤون العلمية

نواب العمداء يف  -
 الكليات للشؤون العلمية

تكرمي األوائل  -
 واملتميزين

وضع برامج إثرائية  -
 خاصة للموهوبني

تطععععوير األنظمععععة  3/4/3
والقعععوانني مبعععا ينسعععجم معععع 

 التطور املنشود

اقرتاح التعديل على  -
األنظمة )اإلدارية واملالية 

 والقانونية(
 زيادة يف التجاوب -

 اجملالس اجلاميعة  - مستمر 
 اللجان املشكلة -

اجتماعات دورية مع  -
 العاملني

نشطة أتطوير  3/5
اجتماعية ترفيهية للعاملني 

 والطالب

حتسععععععععععني البيئععععععععععة  1/5/3
االجتماعيععة والتواصععل مععع 

 اخلرطني

 إنشاء نوادي اجتماعية -
 إنشاء صاالت رياضية -
حتسني وضع املالعب  -

 واملساحات خضراء 

نائب رئيس اجلامعة  - مستمر
 للشؤون اإلدارية والطالب

نواب العمداء يف  -
 الكليات اإلدارية والطالب

مديرية األنشطة  -
 الطالبية

 

 
 الغاية الرابعة

 في التنمية المستدامة وخدمة المجتمعزيادة دور الجامعة 

 األهداف االستراتيجية
الخطط والبرامج 

 التنفيذية
 مؤشرات األداء

اإلطار 
 الزمني

ولية عن ؤ المس
 التنفيذ

 أنشطة التنفيذ 

تفعيعععععععععععل دور املراكعععععععععععز  4/1
والوحععععععععععععدات ذات الطععععععععععععابع 
 اخلاص باجلامعة والكليات

 

تشعععجيع التععععاون بعععني  4/1/1
اجلامععععة ذات مراكعععز ووحعععدات 

الطععععععععابع اخلععععععععاص )كوحععععععععدات 
 الطوارئ وإدارة األزمات...(

عدد مشروعات التعاون  -
والتبادل العلمي والثقايف بني 

 املراكز واجملتمع

نواب العمداء يف  - مستمر
 الكليات
مديرو املراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اخلاص

 فرق عمل -
ندوات وحلقات  -

 مناقشة
 اتصال ومتابعة -
 محالت توعية -

وضعععععع  ليعععععة للتنسعععععيق  4/1/2
إلقامعة مشعروعات مشعرتكة بععني 
املراكعععععععز والوحعععععععدات للتصعععععععدي 
ملشععععععععععكالت إعععععععععععادة اإلعمععععععععععار 

 والبيئة بصورة تكاملية

فاعلية وكفاءة نتائج  -
 املشروعات

نواب العمداء يف  - مستمر
 الكليات
مديرو املراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اخلاص

 فرق عمل -
دراسات واستقصاءات  -

 وحتليل
 وبرامج توعيةندوات  -
 اتصال ومتابعة وتقييم -
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معععععد جسعععععور للتععععععاون  4/1/3
بععععني مراكععععز ووحععععدات اجلامعععععة 
 واملؤسسات واهليئات العلمية

مد  التقدم يف  -
 االتفاقات التعاونية

عدد املشروعات املنفمة  -
مع املؤسسات احمللية واإلقليمية 

 والعاملية

نواب العمداء يف  - مستمر
 الكليات
مديرو املراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اخلاص
مديرية العالقات  -

 الثقافية والدولية والعامة

 فرق عمل -
 اتصاالت  -
دراسات واستقصاءات  -

 وحتليل
 ندوات وورش عمل -
 متابعة وتقييم -

وضعععععععع نظعععععععام ملتابععععععععة  4/1/4
األداء بعاملراكز والوحععدات ذات 

 الطابع اخلاص

نتائج املراجعة والتقييم  -
 من جانب اجلامعة والكليات

 وضع  للنظام
ومستمر 
 للمتابعة 
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات
مديرو املراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اخلاص
مديرية املوارد  -

 البشرية والتنمية اإلدارية

 فرق عمل -
ندوات وحلقات  -

 مناقشة
 حتديد معايري لألداء -
 اتصال ومتابعة وتقييم -

وضعععععععع  ليعععععععة لتحفيعععععععز  4/1/5
املراكعععز ومكافععأة التميعععز ملعععديري 

والوحعععععععععععععععععععدات ذات الطعععععععععععععععععععابع 
 اخلاص

التحسني يف أداء املراكز  -
 والوحدات

 شهر حمدد من
 كل عام
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات
مديرو املراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اخلاص
أعضاء هيئات  -

 التدريس

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

اخلععععععععععععععدمات تطععععععععععععععوير  4/2
البيئيععععععععععععععععععععععععة واالقتصععععععععععععععععععععععععادية 
واالجتماعيععععة خلدمععععة اعععععادة 

 عماراإل

توجيععععد الععععدعم الععععالزم  4/2/1
 خلدمة أسر الشهداء واجلرحى

  

تقدمي التسهيالت املالئمة  -
 ألسر الشهداء

تأمني اخلدمات الطبية  -
 للجرحى

نواب رئيس  -  مستمر
 اجلامعة
 أمني اجلامعة -
عمداء الكليات  -

 الطبية
مدراء اإلدارات  -
 الكلياتيف 

 أنشطة لتكرمي الشهداء -
تأمني مستلزمات  -

 املشفى اجلامعي
دعم مركز األطراف  -

 الصناعية
إحدا  مركز للمعاجلة  -

 الفيزيائية

القيععععععععععععععام بدراسععععععععععععععات  4/2/2
لعالج حتديات إععادة اإلعمعار 
وحتقيعععععععععععععق التطعععععععععععععوير والتنميعععععععععععععة 

 املستدامة

تكوين وحدات حبثية  -
 متعددة االختصاصات 

ومعلومات توفري بيانات   -
عن االحتياجات الفعلية 

 إلعادة اإلعمار
زيادة التواصل واتفاقيات   -

التعاون مع الشركات العامة 
 واملؤسسات املعنية

 شهر حمدد من
 كل عام
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات
مديرو املراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اخلاص

 فرق عمل -
ندوات وورش عمل  -

 دراسات واستقصاءات 
 اتصال ومتابعة -
 قاعدة بيانات -

تسععععععععععععععويق خععععععععععععععدمات  4/3
املراكعععععععععععععز والوحعععععععععععععدات ذات 
الطععععععععععععابع اخلععععععععععععاص لتعععععععععععععوفري 
مصعععععععادر للعععععععدعم والتمويعععععععل 
 الما  للجامعة والكليات

تععععععععععععععععرويج خععععععععععععععععدمات  4/3/1
اجلامععععععععة يف جمعععععععال الدراسعععععععات 
وإعععادة اإلعمععار واالستشععارات 

 والتدريب
  

عدد الدراسات اجلديدة  -
 كل عام
 عدد االستشارات. -
 التدريبيةعدد الربامج  -
 ازدياد مصادر التمويل -

 شهر حمدد من
 كل عام
  

نواب العمداء يف  -
 الكليات
مديرو املراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اخلاص

 فرق عمل -
 دراسات واستقصاءات -
أساليب حتفيز وتسعري  -

 وترويج
تعاقدات وجوانب  -
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 مالية وقانونية 

نشععععر العععععوعي بقضعععععايا  4/4
 اجملتمع والبيئة.

 

املعععععععععععععععععععؤمترات إقامععععععععععععععععععة  4/4/1
والنععععععععععععععععععععدوات وورش العمععععععععععععععععععععل 
وإصععععدار الععععدوريات والنشعععععرات 

 للمراكز والوحدات

زيادة مسامهة اجلامعة يف  -
 الفعاليات البيئية

تطبيق توصيات ونتائج  -
 املؤمترات
زيادة الوعي جبهود  -

 اجلامعة

نواب العمداء يف  - مستمر
 الكليات
مديرو املراكز  -

والوحدات ذات الطابع 
 اخلاص

 فرق عمل -
 واستقصاءاتدراسات  -
 مؤمترات وندوات -

  

 

   القيادة -ب 

 أسس االختيار األسباب التغيير الكلية
التدريب )بعد 
 االستالم(

مبررات عدم 
 التدريب

 االقتصاد
 

 تغيري عميد الكلية
 

تغيري بقرار من وزارة التعليم 
 العايل

  توفر اخلربات 

تغيري بقرار من رئاسة  تغيري رئيس الدائرة
 اجلامعة

  اخلرباتتوفر  

 الثانية الرتبية
النزاهة واخلربة والكفاءة  تغيريات دورية نائب العميد للشؤون العلمية

 العلمية
اخلربة السابقة  ----

 الكافية

النزاهة واخلربة والكفاءة  تغيريات دورية نائب العميد للشؤون اإلدارية
 اإلدارية

اخلربة السابقة  ----
 الكافية

 اهلندسة
 املعلوماتية

    تغيريات دورية عميد -د.ناصر أبو صاحل
    تغيريات دورية النائب العلمي -د.علي احلامت
    تغيريات دورية النائب االداري -د.أمساء شعار
    تغيريات دورية رئيس قسم الربجميات -د.كمال السلوم 
    تغيريات دورية رئيس قسم الشبكات-د.أكرم املرعي 

البرتولية اهلندسة 
 تغيريات دورية نائب العميد للشؤون العلمية والكيميائية

النزاهة واخلربة والكفاءة 
 ---- العلمية

اخلربة السابقة 
 الكافية

 تغيريات دورية عميد الكلية العلوم الثانية
النزاهة واخلربة والكفاءة 

 اإلدارية
  اخلربة متوفرة

 دوريةتغيريات  النائب اإلداري العلوم الثانية
النزاهة واخلربة والكفاءة 

 اإلدارية
اتباع دورة مبركز 
 ضمان اجلودة

 

 

   )إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري( اإلداري الجهاز  -ج
 مديريات الجامعةمراكز و اإلدارية في  التشكيالت

 العمل الفئة االسم
 مدير الشؤون اهلندسية هيئة تدريسية د امين داال 
 مدير التفرغ العلمي هيئة تدريسية االبراهيمد ماهر 

 مدير الدراسات العليا هيئة تدريسية د زياد اخلويل
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 مدير مركز الطاقات املتحددة هيئة تدريسية د سامر ربيع
 مدير مركز البيالروسي هيئة تدريسية د عصام ملحم
 مدير مركز السوري الروسي هيئة تدريسية د مسلم العبد اهلل

 مدير التاهيل والتدريب هيئة تدريسية غاتاد عدنان 
 مدير مركز ضمان اجلودة هيئة تدريسية د وليد صهيوين
 مدير االحصاء فئة أوىل امحد طالب
 مدير التنمية االدارية فئة اوىل د باسم ونو 
 مدير االنشطة الطالبية  فئة اوىل د فادي مرشد
 مدير احلر  اجلامعي فئة اوىل ابراهيم رقية
 مدير املدينة اجلامعية فئة اوىل اسامة ابراهيم
 مدير الشؤون املالية فئة اوىل عمار ابراهيم
 مدير شؤون الطالب فئة اوىل جناح أسعد

 مدير اللوازم فئة اوىل عبد اهلل مقصود
 مدير نظم املعلومات فئة اوىل ) مهند  ( طارق عيسى
 والدوليةمديرة العالقات الثقافية  فئة اوىل روندة دره
 رئيس املراب فئة اوىل ) مهند  ( ناصر الناصر
 رئيسة الديوان فئة اوىل تغريد النقري
 رئيس مكتب جملس اجلامعة فئة اوىل لينا العطار

 

 

 

  ( للتدقيق) التغييرات اإلدارية في عمداء الكليات ومدراء المعاهد
 العمل الكلية االسم

  د.فهد عبد الغين شريبا 

 البشريالطب 

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.حممد فرا  رمضان

 نائب العميد للشؤون العلمية د.غانية جديد

  د.حممد قصي املنجد

 طب األسنان

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.حممد غصة

 نائب العميد للشؤون العلمية د.دميا سليمان

  د.هيفاء سليمان العلي

 الصيدلة

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.هشام حداد

 نائب العميد للشؤون العلمية د.مين اهلالل
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  د.حازم دمهان

 العلوم الصحية

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.هيثم عبد الرمحن سعد الدين

 نائب العميد للشؤون العلمية النداف د.أمحد عدنان

  د.ممدوع عبارة

 اهلندسة املدنية

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.مروان خوري

 نائب العميد للشؤون العلمية جنال احلسند.

 د.مؤنس اجلراحيي

 اهلندسة املعمارية

 العميد

 والشؤون اإلداريةنائب العميد لشؤون الطالب  د.منري عبود

 نائب العميد للشؤون العلمية د هويدا خزام

 د.شفيق جرجس باصيل

 اهلندسة امليكانيكية والكهربائية

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.حممود خضر األسعد

 نائب العميد للشؤون العلمية د.عبري موسى امليكائيل

 شريف صادقد. 

 الكيميائية والبرتوليةاهلندسة 

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د. حسني اجلوهري

 نائب العميد للشؤون العلمية عصام األشقرد. 

  د.حممد مصري

 الزراعة

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.بشار عارف حياض

 العلمية نائب العميد للشؤون د.خريات عبا 

 د.ناصر علي أبو صاحل
 

 اهلندسة املعلوماتية

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.ميان غازي

 نائب العميد للشؤون العلمية د.علي احلامت
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  د.رشدي سليم مدور

 العلوم

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.محزة الرحية

 نائب العميد للشؤون العلمية غندورد.جورج 

 د.نزار عبشي
 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.نغم عاصي عثمان

 نائب العميد للشؤون العلمية د.علي صقر

  د.فايز يزبك

 الرتبية

 العميد

 والشؤون اإلداريةنائب العميد لشؤون الطالب  د.سوسن الشيخ حممود

 نائب العميد للشؤون العلمية د.وفاء خليفة

  د.حممد خالد اجلاسم

 االقتصاد

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.أمل الغامن

 نائب العميد للشؤون العلمية شهناز اخلطيب

  د.جاكلني طقطق

 الرتبية املوسيقية

 العميد

 العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية نائب د.زكريا زكريا

  د.منمر الناصر

 السياحة

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.أمحد حممد محود

 نائب العميد للشؤون العلمية د.مراد حممد إمساعيل

  د.حممد صاحل الدايل

 احلقوق

 العميد

 والشؤون اإلداريةنائب العميد لشؤون الطالب  د.مهدي رحال

 نائب العميد للشؤون العلمية د.طارق النحا 

 العميد املعهد العايل للغات د.موريس العمر
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 نائب العميد للشؤون العلمية د.صبحي قصاب

  د.نبيل صاحل دحدوح

 التطبيقية

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية والعلمية د.اياد موراين

 فرحد.هيثم 
 العلوم الثانية يف تدمر

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.حممد أنس ألفني

 د.باسل العرنو 
 الرتبية الثانية يف تدمر

 العميد

 نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية د.أمحد حسن خليفة

 مدير املعهد التقاين اهلندسي .م.غادة يوسف حممد

 مدير املعهد التقاين للحاسوب م.يارا نزيد ضرغام

 مدير املعهد التقاين الزراعي د.جهاد حممد  غا

 مدير املعهد التقاين لشؤون البادية والتصحر د.فريال حممد احملمد

 

 )للتدقيق( التغييرات اإلدارية في رؤساء األقسام في كليات الجامعة
 العمل ) رؤساء أقسام ( الكلية االسم 

 د.نادر مرشد حمدان

 كلية الطب

 الجراحة

 العينية د.عبد المعين شمس الدين ظاظه

 النسائية د.يوسف الحسين

 الداخلية د.غانيا جديد

 األشعة د.محمد علي غصة/تكليفا  

 التشريح د.منذر خرفان دغيم
 األطفال د.محمد سميح خلوف

 الفيزيولوجية د.شريف شاهين

 التشريح المرضي د.جوزيف سعد

 التخدير واإلنعاش د.إبراهيم مطانيوس نجار/تكليفا  

 د.مهند عبد الرزاق أيوب/تكليفا  

 كلية طب االسنان

 التعويضات الثابتة
 مداواة األسنان د.جادو عفوف

 تقويم األسنان والفكين د.محمد قصي عبد المجيد المنجد

 جراحة الفم والفكين الياس بطرس

 أحمد وسوفد.سالف 

 كلية الصيدلة

 الكيمياء الحيوية

 الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية د.هيفاء العلي

 األدوية والسموم د.عال شهيد مصطفى

 الصيدالنيات د.أمين سويد

 د.ابراهيم صافيتا

 كلية العلوم الصحية
 التغذية

 المعالجة د.احمد النداف

 المخابر د.هيثم سعد الدين

 التصميم المعماري كلية الهندسة المعمارية د.معتز عبارة
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 نظريات وتاريخ العمارة د.ميسون شيخاني

 التخطيط والبيئة د عهد موسى

 علوم البناء والتصميم د.هال مندو

 د.منيب سليمان العالف

 كلية الهندسة المدنية

 الهندسة اإلنشائية

 الطبوغرافيا د.احمد العمر

 الهندسة البيئية السلومد.درغام 

 العلوم األساسية د.غسان بركات

 هندسة وإدارة الموارد المائية د.شعبان علي حديد

 الهندسة الجيوتكنيكية د.محمد أحمد تقال

 المواصالت د.غازي خلف

 االدارة الهندسية واالنشاء حمزة علي

 د.هيثم وردة

 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 هندسة المعادن

 هندسة الطاقة الكهربائية د.محمد منذر دالي

 التحكم اآللي والحواسيب د.عمار علي زقزوق

 العلوم األساسية د.طارق مطانيس السبعة

 الهندسة االلكترونية  د.عبد الكريم السالم

 هندسة القوى الميكانيكية د.مضر سعود

 الميكاترونيك د.عيد مصطفى العبود

 هندسة التصميم واإلنتاج د.احمد ابراهيم

 د. عصام األشقر

 كلية الهندسة الكيميائية والبترولية

 العلوم األساسية

 هندسة الغزل والنسيج د. زياد سفور

 الهندسة الغذائية د. شريف صادق

 الهندسة الكيميائية د. فداء ريشة

 الهندسة البترولية د.يوسف محمود رجوب

 عمر زمارد.

 كلية الزراعة

 علوم األغذية

 التربية واستصالح األراضي د.محمود أنيس عودة

 اإلنتاج الحيواني د حسان عباس 

 الحراج والبيئة د حسن شهاب

 المحاصيل الحقلية د ميشيل زكي نقوال

 الهندسة الريفية د عبد الهادي كاخيا

 االقتصاد الزراعي د محمد المقداد

 وقاية النبات د دمر نمور

 العلوم األساسية د فلاير العباس

 البساتين د غسان تلي

 بسام كسيبيد

 كلية العلوم

 علم الحياة

 الرياضيات د.احمد الجاعور

 الفيزياء د.فيصل مدهن

 الكيمياء د.ديب باكير

 الجيولوجيا د.محمد خالد يزبك

 اإلحصاء الرياضي د يارا محمد الصارم

 محسن عبودد.
 كلية الهندسة المعلوماتية

 النظم والشبكات الحاسبوية

 هندسة البرمجيات  د.ايفا حريقص

 د.عصام درار الكوسى

 كلية االداب

 اللغة العربية

 اللغة اإلنكليزية د.أحمد عبد الرحيم الحسن

 اللغة الفرنسية د.مي سليمان صقور

 اللغة الفارسية د.نورس أمير أحمد

 التاريخ محمد زيداند.عبد السالم 

 الفلسفة د.سونيا عزت عطيه

 محمد موسى د

 كلية التربية

 تربية الطفل

 اإلرشاد النفسي د.حنان لطوف

 علم النفس د.أحمد راسم حاج موسى

 المناهج د ربا التامر

 إدارة األعمال كلية االقتصاد د.شهناز الخطيب
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 محمد الحسن  د

 كلية الحقوق
 القانون العام

 القانون الدولي د.هيثم موسى حسن/تكليفا  

 د.مرهف الحمود
 كلية السياحة

 اإلدارة الفندقية

 السياحة د.حسن مشرقي

 فلاير عاقلد.

 المعهد العالي للغات
 اللغة العربية

 اللغة الفرنسية د.عبير العلي

 اللغة اإلنكليزية د موريس العمر

  



20 

 المؤسسية القدرة أواًل: -تابع
 الجامعة( )كليات
 

 كلية الطب البشريلالقدرة المؤسسية 
  والتطوير التخطيط

 االستراتيجي الكليةهدف 
هدف الكلية 

 التنفيذي
مؤشرات تحقيق 

 الهدف*
 المعوقات نسبة اإلنجاز

كأحد المراكز العلمية المتميزة في مجال التعليم  الكليةتطوير 
عداد الكوادر العلمية.  العالي وا 

إعداد الطبيب 
 العام المتميز

نسبة الدخول إلى 
 الدراسات العليا 

العدد الكبير  %30حوالي 
 للطالب

في مجال البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات  الكليةتطوير 
والمراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع على جميع 

 المستويات.

إجراء دراسات 
 ميدانية 

العمل على إجراء 
دراسات ميدانية 

الكورونا خاصة ب
بالتعاون مع 

 الجهات الصحية 

  %50حوالي 

تأمين المصادر  توفير مناخ جامعي يساعد على التميز واإلبداع.
 المتنوعة للدراسة 

المحاضرات 
االلكترونية + 

 المكتبة االلكترونية 

تأمين البنية  80%
المعلوماتية 

المتطورة من 
حيث الحجم 

 والسرعة 
إنشاء العيادات  في اعادة االعمار وخدمة المجتمع. الكليةزيادة دور 

 الخارجية 
  %90 قرب االفتتاح 

 التنظيمي  الهيكل

 مالحظات قرار التعديل )الرقم والتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية واإلدارات التي تم تعديلها
قسم التخدير  تعديل اسم قسم التخدير واالنعاش

 األملواالنعاش وتدبري 
ليشمل كافة جوانب 

 االختصاص املمكور
  

 

   القيادة

 مبررات عدم التدريب التدريب )بعد االستالم( أسس االختيار األسباب التغيير
     اليوجد

 
 واألخالقيات  المصداقية

 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة
   اليوجد 

   اإلداري()إدارة الموارد البشرية والتطوير  اإلداري الجهاز
 .بها للعاملين الوظيفي الرضا مستوى لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
    اليوجد
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 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون لوظائف اإلدارية والفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 7 7 0 0 0 0 0 7 0 االمتحانات

 9 9 0 0 0 0 0 9 0 شؤون الطالب العام

 1 0 1 0 0 0 0 0 1 شؤون الطالب املوازي

 5 3 0 0 0 0 2 3 0 الديوان

 3 0 3 0 0 0 1 0 2 مراقبة الدوام
 2 1 1 0 0 0 0 1 1 الماتية

 1 0 1 0 0 0 0 0 1 املعلوماتية 
 3 3 0 0 0 0 0 3 0 املكتبة 

 2 1 1 0 0 0 0 1 1 مكتب املتابعة 
 1 1 0 0 0 0 0 0 1 ديوان األقسام
  4 0 4 0 0 0 1 0 3 املكتب الفين

 اإلداريين أو العاملين الجدد/ أنهو الخدمة/منقولين
 20 18 2 0 0 0 1 18 1 العيادات

 58 43 11 0 0 0 5 42 11 اجملموع

 اإلداريون والفنيون بحسب المؤهل

 القسم
 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 7 7 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 االمتحانات

شؤون الطالب 
 العام

0 0 0 1 0 1 0 5 0 2 0 9 9 

شؤون الطالب 
 الموازي

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 الذاتية 

 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 الديوان

 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 مراقبة الدوام
شعبة 

 المعلوماتية
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 مكتبة

 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 المكتب الفني

 32 23 9 3 2 13 3 6 3 1 1 0 0 المجموع

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

    اليوجد
 والمادية  المالية الموارد 

 التاريخ  المكان  اسم الدورة عدد وأسماء المشاركين  م

 2020 جامعة البعث دورة مدقق داخلي  د. لبانة شدود  1

 2020 جامعة البعث ISO 9000 د. لبانة شدود 2
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 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أو مخابر أو مكاتب أو 

 غيرها(
 التكاليف الهدف

   اليوجد 
 

 القسم
المكان /قاعة مخبر، 

... 
 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة

   حتسني اإلنارة يف املدرجات واملخابر املدرجات  

   الصيانة الدورية للمكيفات

   جتهيز أجهزة العرض واإلسقا   

   صيانة مراجل التدفئة

   صيانة مولدات الكهرباء  

 
 الهدف اآللية تطوير المكتبة

 الكتب والدوريات
  مل يتم حتديث الكتب بسبب التكلفة العالية للكتب

  استعارة يف املكان للكتب واملراجع

 التجهيزات
  مت إنشاء املكترب االلكرتونية ال  تضم عدة  الف 

  

  لية العمل
االستعارة املكانية للكتب + استعمال الشبكة الداخلية أو الوا فاي يف قراءة وتنزيل 

 الكتب
 

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

   األسباب الفنية من اإلدارة املركزية  االوتوماتيكيحتويل املولدات للعمل 
   األسباب املالية  حتميل الكلية على مولدة واحدة 

   بسبب مركزية العمل يف اجلامعة وتأخر توفر االعتمادات املالية  بطء اإلصالحات 
   البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة

 الجهات المستفيدة
المهنية والفنية والتطبيقية والخدمات المقدمة ألفراد االستشارات والدراسات 

 المجتمع وهيئاته ومؤسساته الحكومية والخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
   اليوجد
 الجودة وإدارة المؤسسي التقويم
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 كلية طب األسنانلالقدرة المؤسسية 
  االستراتيجي التخطيط

 هدف الكلية التنفيذي االستراتيجيهدف الكلية 
مؤشرات تحقيق 

 الهدف*
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واملعريف يف إطار نظام   الكليةتطوير دور   .1
 اجلودة الشاملة وبرؤ  ذات توجد مستقبلي

اعداد أطباء أسنان ذو  
كفاءة عالية يف النواحي 

 العلمية و السريرية

5000 – 6000 
حالة عالجية للمرضى 

املراجعني للعام 
2019-2020 

قلة عدد الكراسي و  % 100
العيادات املخصصة 

 للطالب

تطوير الربامج األكادميية التعليمية من خالل تطبيق املعايري مبا يتفق مع   .2
 فلسفة ومبادئ اجلودة والتميز يف األداء

إعداد خطة دراسية 
جديدة تتالئم مع 
 ( 2)تطورات العصر 

 ال يوجد % 80 

توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة، ومناخ جامعي اجتماعي   .3
وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واملبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 

 السليمة.

حماولة تأمني القاعات 
 الدرسية من كلية الطب

 50 %  
ال توجد عيادات و 
 مدرجات كافية

جناح أغلب اخلرطني يف  تأهيل خرطني متميزين من حيث املعارف واملهارات املهنية واالجتماعية  .4
 االمتحان الوطين املوحد

 ال توجد %99.5 طالب ناجي 100

 والبيئة اجملتمع وخدمة املستدامة التنمية يف املسامهة يف الكلية كفاءة رفع  .5
 اجلامععة خدمات وتسويق اخلاص الطابع ذات والوحدات املديريات وتفعيل
 .(واالستشارية التطبيقية) واخلدميعة والبحثيعة التعليمية

حماولة توفري عيادات كافية 
و املواد الالزمة للعالج 

(3)  

5000 – 6000 
حالة عالجية للمرضى 

املراجعني للعام 
2019-2020 

قلة عدد الكراسي و  % 100
العيادات املخصصة 

 للطالب

التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم املعلومات من خالل تطبيق   .6
 نظم إدارة اجلودة الشاملة.

نشر كل إعالنات الكلية 
و النتائج االمتحانية على 

 موقع الكلية

صعوبة بسبب نق  نقا   % 100 
 النفاذ

 التنظيمي  الهيكل

 اهليكلية يف تعديالت أية أجرت قد كانت إن أو التنظيمي يف هيكلها وحدات أو أقسام إدارات أو أية ألغت أو استحدثت قد كانت اجلزء إن هما يف الكلية تمكر

 .وتوثيقها اعتمادها مت ذلك؟ وهل أسباب وما واالختصاصات
 مالحظات قرار التعديل )الرقم والتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية واإلدارات التي تم تعديلها

   ضم كافة أعضاء اهليئة التدريسية ضمن أقسام  جديد الفم و الفكنيقسم جراحة 
 

   القيادة

 :يلي ما الكلية توضي اجلزء هما يف

 .اختيارهم وطريقة فيها املشاركني وعدد األكادميية للقيادات تنفيمها مت ال  التدريبية الربامج -

 مبررات عدم التدريب التدريب )بعد االستالم( أسس االختيار األسباب التغيير
عميد كلية طب األسنان د. 

 حممد قصي املنجد 
 ال يوجد الكفاءة تغيري عمادة الكلية

 
ألند توجد خربات سابقة كوند عميد 

 سابق
نائب العميد اإلداري د. 

 حسن العلي 
 ال يوجد الكفاءة تغيري النائب

 
 

رئيس قسم جراحة الفم و 
الفكني تكليفًا د. حازم 

 دمهان 

كون د. حازم النائب العلمي لكلية  ال يوجد الكفاءة جديد قسم
 طب األسنان
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 الفنية، اإلداريني اهليئة أعضاء التدريس ) خمالفات للقوانني واألنظمة والقرارات واإلجراءات املعتمدة(، هيئة أعضاء بني عادلة غري ممارسات ال توجد أية

 املاضية. السنة يف والطالب
   )إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري( اإلداري الجهاز

 :اإلدارات يف حدثت ال  التغيريات 
  بسبب تغيري عمادة الكلية عميد كلية طب األسنان د. حممد قصي املنجد

   بسبب تغيري النائب نائب العميد اإلداري د. حسن العلي

  جديدكون القسم  رئيس قسم جراحة الفم والفكني تكليفاً د. حازم دمهان

 الكفاءة  :اإلدارات اجلديدة اختيار حكمت ال  املعايري -
مت نقل موظفتني جديدتني إىل الكلية من روضة اجلامعة، و  :بالكلية العمل سري على وتأثريها سببها وتوضي والعمال اإلداريني املوظفني عدد يف التغري -

 بسبب تكليفد مبهمة حزبية، رئيس الدائرة اجلديد بشر  احملمد.مت بملك حتسني عمل الكلية. تغيري رئيس الدائرة سامي سلوم 
 .اجلهاز اإلداري كفاءة على الربامج همه ومردود الفرتة همه يف بتنفيمها قامت ال  التدريبية الربامج ونوع عدد -

 إيفاد د. عادل خملال  إىل اهلند للتدريب على إدارة اجلودة.

 ال يوجد :الوظيفية للمتطلبات اً وفق العمل ظروف يف حتسن من حد  ما -
 .بها للعاملين الوظيفي الرضا مستوى لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات 

 مت وضع كل موظف يف مكاند حسب شهادتد و كفائتة و املصلحة العامة، و بملك حتقق لكل موظف رضاه عن العمل المي يقوم فيد.

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
الشهادة اجلامعية باهلندسة  تيسري أمور االمتحانات بشكل جيد رئيسة شعبة االمتحانات 

 املعلوماتية
انتظام العملية االمتحانية و توثيقها 
بشكل جيد و إصدار النتائج بأسرع 
 وقت بعد أداء االمتحانات

تسجيل الطالب و إصدار الوثائق  يف احلقوق الشهادة اجلامعية تيسري أمور االمتحانات بشكل جيد رئيس شعبة شؤون الطالب 
 هلم بشكل جيد

انتظام الربيد الصادر و الوارد و  الشهادة اجلامعية تنظيم الربيد رئيس الديوان 
 توزيعد بشكل جيد

  الموارد البشرية 

 القسم/الدائرة/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون لوظائف اإلدارية والفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 41 32 9     1 0 رئيس الدائرة

    0 0 2 1 5 0 االمتحانات

        2 1 شؤون طالب عام

        1 0 شؤون طالب موازي

        1 1 الديوان

        0 1 الماتية

        1 0 معتمد الرواتب والرسوم

        1 2 مراقبة الدوام
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        2 0 السكرتارية

        0 1 املكتب الفين

        18 1 املخربين

        0 1 أمني املستودع

 اإلداريين أو العاملين الجدد/ أنهو الخدمة/منقولين
 8 6 2     2 1 العاملني اجلدد

        4 1 العاملني املنقولني

          

 58 47 11     47 11 اجملموع

 بحسب المؤهلاإلداريون والفنيون  -1

 القسم
 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 0 0 1 1 4 7 1 3 4 26 10 37 47 

              اجملموع

 19البرامج التدريبية: ال يوجد بسبب اإلجراءات الوقائية من جائحة كوفيد  -2

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء: -3

 إجراءات تحسين ظروف العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة
الديوان و االمتحانات و املخابر و 

 العيادات 
فرز كل موظف أقرب ما يكون 
 الختصاصد و حسب رغبات املوظفني

 أمتة العمل
 عادل على املوظفنيتوزيع العمل بشكل 

خماطبة اجلامعة لتأمني مواصالت لكل 
 املوظفني

  توفر و تطبيق نظاماً خاصاً للحوافز و المكافآت المادية و المعنوية تقديراً لجهود العاملين المميزين في الكلية -4

 والمادية  المالية الموارد 

 التطوير في البنية التحتية: -1

 القسم
)استحداث قاعات تدريسية أو مخابر أو مكاتب أو  

 غيرها(
 التكاليف الهدف

 2200000000 توفري أماكن تدريسية و  خمربية و سريرية جيدة و متكاملة (10)تأهيل كتلة كلية طب األسنان اجلديدة  

 التطوير في التجهيزات: -2
 التكاليف الهدف المكان / قاعة أو مخبر  القسم
 50000000 توفري عيادات سريرية جيدة و كافية للتدريب تأهيل عيادة جديدة أمراض الفم

 الهدف اآللية تطوير المكتبة

 الكتب والدوريات
 رفع السوية العلمية مرجع 65إهداء إىل مكتبة الكلية 

  
 

 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
وضع  ليات جديدة تواكب السوق يف تنفيم  بطء إجراء املناقصات ال  ال تواكب أسعار السوق كلية طب األسنان اجلديدةتأهيل كتلة  

 مشاريع اجلامعة
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   البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة

 طابع ذات أنشطة يف طالهبا من أي أو بالكلية العاملني من أي مل تستطع الكلية القيام بأي نشا  أو  مشاركة 19 –بسبب جائحة فريو  كوفيد 

 أو دويل. وطين
 إيفاد د. عادل خمالال  إىل اهلند للتدريب على كفاءة املختربات و أنظمتها اإلدارية. 

 الجودة  وإدارة المؤسسي التقويم

 .ذاتياً  الكلى للكلية األداء تقومي ضوء يف تعزيزيد أو تصحيحية إجراءات من بد قامت ما الكلية تمكر اجلزء هما يف

 املؤسسية( القدرة خي  فيما (السابق السنوي التقرير عن التغمية الراجعة أو االعتماد تقرير سواء اخلارجية املراجعة تقرير يف ورد ملا املؤسسة استجابة قشتنا

 
 كلية الصيدلةلالقدرة المؤسسية 

 االستراتيجي التخطيط

 هدف الكلية التنفيذي هدف الجامعة االستراتيجي
مؤشرات تحقيق 

 الهدف*
نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واملعريف يف إطار   الكليةتطوير دور 
 نظام اجلودة الشاملة وبرؤ  ذات توجد مستقبلي

 تربية على والعمل الطالبية النشاطات خمتلف تشجيع 

 األمثل حنو االختيار وتوجيهد العلمية الطالب شخصية

 سيمارسها بعد التخرج. ال  للفعالية
 املؤسسات وخمتلف الكلية بني العلمي التعاون حتقيق

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

 مناهج وتوحيد الصيدالين وتعريب التعليم العليا

 .العربية الصيدلة كليات

   

األكادميية التعليمية من خالل تطبيق املعايري مبا يتفق تطوير الربامج 
 مع فلسفة ومبادئ اجلودة والتميز يف األداء

 التدريس، وأصول والتعليم البحث وسائل تطوير

 واملرجعية وتوفريها، اجلامعية العلمية املؤلفات ووضع

 .العلمي للبحث الالزمة املخابر وإحدا 
 ال  العلمية والبحو  العليا بالدراسات النهوض

 الصيدلية. العلوم تطور يف تسهم

   

توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة، ومناخ جامعي 
اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واملبادئ الثقافية 

 واالجتماعية واألخالقية السليمة.

السعي خللق البيئة الداعمة لتميز وإبداع الطالب 
 العاملني الصحيني مد  احلياة.واألساتمة وكافة 

   

تأهيل خرطني متميزين من حيث املعارف واملهارات املهنية 
 واالجتماعية

 واملهن االختصاصات يف وتأهيلهم الصيادلة إعداد

 اجملتمع خلدمة الالزمة األطر وتوفري كافة الصيدالنية

 .اإلنتاج وصيدلة اخلدمات صيدلة خالل من
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 وخدمة املستدامة التنمية يف املسامهة يف البعث جامعة كفاءة رفع
 اخلاص الطابع ذات والوحدات املديريات وتفعيل والبيئة اجملتمع
 التطبيقية) واخلدميعة والبحثيعة التعليمية اجلامععة خدمات وتسويق

 .(واالستشارية

 إلطاد والدوائية الصحية خمتلف املؤسسات التعاون مع

 التطور الصيدالين تواجد ال  القضايا ملختلف احللول

 شعار حتقيق يضمن مبا السورية اجلمهورية العربية يف

 باجملتمع اجلامعة ربط

   

التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم املعلومات من خالل 
 تطبيق نظم إدارة اجلودة الشاملة.

التقييم الما  املستمر لألداء واحرتام املبادئ العلمية 
واألكادميية واألخالقية والقانونية يف التعليم الصيدالين 

 والبحث العلمي

   

 

 التالية الموارد البشرية في الكلية: 2و  1: يوضح الجدول التنظيمي الهيكل

 الموارد البشرية في كلية الصيدلة مع المؤهالت
 الكادر العلمي والكادر العلمي اإلداري  1الجدول 

 المؤهل العلمي الموارد البشرية

مجال عمل الموارد البشرية )عضو هيئة 
 عدد الموارد البشرية وفق االختصاص االختصاص الدقيق تدريسية(

 فيروسات–طب مخبري  عضو هيئة تدريسية دكتوراه د. وليد خدام
 أعضاء هيئة تدريسية

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صيدلة صناعية النائب العلمي دكتوراه د. أمين سويد

 اصطناع دوائي النائب اإلداري دكتوراه هاني سليمد. 

 مراقبة دوائية عضو هيئة تدريسية دكتوراه د. يوسف األحمد

 دكتوراه د. ديما ابراهيم
رئيس قسم الصيدالنيات 
 صيدلة صناعية والتكنولوجيا الصيدلية

 رئيس قسم األدوية والسموم دكتوراه د. عال مصطفى
علم السموم التطبيقي 

 والشرعي

 علم السموم السريري عضو هيئة تدريسية دكتوراه د. هشام حداد

 دكتوراه د. سالف الوسوف
رئيس قسم الكيمياء الحيوية و 

 مصليات األحياء الدقيقة 

 كيمياء غذائية عضو هيئة تدريسية  دكتوراه د. يمن الهالل

 دكتوراه د. عماد حداد
رئيس قسم الكيمياء الصيدلية 

 والمراقبة الدوائية
كيمياء صيدلية ووصف 

 العقاقير

 مراقبة دوائية عميد الكلية دكتوراه د. هيفاء العلي

 علم تأثير األدوية والسموم  عضو هيئة تدريسية دكتوراه د. سناء األحدب

 الكيمياء الفيزيائية عضو هيئة فنية دبلوم سناء المصري
 أعضاء هيئة فنية

 الهندسة الكيميائية عضو هيئة فنية ماجستير نداء األشرف 3

 الهندسة الزراعية  عضو هيئة فنية  دكتوراه  ميساء علوش 

  الصيدلة  معيد اجازة في الصيدلة  ندى مندو 

  الصيدلة  معيد موفد اجازة في الصيدلة  تمام االعمى 

  الصيدلة معيد اجازة في الصيدلة  سارة خلوف 

  الصيدلة معيد عائد من االيفاد دكتوراه  سمر مرجان 

  الصيدلة معيد موفد اجازة في الصيدلة  هاني سكاف 

  الصيدلة معيد موفد  اجازة في الصيدلة  الى تمور 

  الصيدلة معيد موفد  اجازة في الصيدلة  يامن البادي 

  الصيدلة معيد موفد  اجازة في الصيدلة  هيا جزماتي 
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الكادر من الموظفين اإلداريين: 2الجدول    

 االختصاص الدقيق مجال عمل الموارد البشرية المؤهل العلمي الموارد البشرية
عدد الموارد البشرية وفق 

 االختصاص

 اجازة في الحقوق  رئيس دائرة إجازة جامعية هالة عفوف 
 موظفين فئة أولى 

17 
 كيمياء  العليارئيسة شعبة الدراسات  إجازة جامعية ميس عيده 

  الهندسة المعلوماتية رئيس شعبة نظم المعلومات إجازة جامعية ديانا صطيف
  الهندسة الغذائية مهندسة مفرزة إجازة جامعية ربا درويش
  الهندسة الزراعية مهندسة مفرزة إجازة جامعية كاتيا حياص

  الكيميائية الهندسة رئيس شعبة شؤون العاملين  إجازة جامعية رشا الحوراني
  إجازة في اللغة االنكليزية شعبة شؤون الطالب إجازة جامعية ميساء حنا

  ماجستير لغة انكليزية شؤون العاملين المخبريين  إجازة جامعية محمد حاكمي

  إجازة في اللغة االنكليزية معتمد الكتب إجازة جامعية سوزان الجهني
  إجازة في الترجمة شعبة الديوان إجازة جامعية إيفا عاصي
 رئيس شعبة شؤون الطالب إجازة جامعية كنان الصالح

 
 

  الهندسة الغذائية مهندسة مفرزة إجازة جامعية ريم أبو الخير
  هندسة زراعية لموازيا  شعبة شؤون الطالب إجازة جامعية روال حبيب

  هندسة معلوماتية  شعبة شؤون الطالب  إجازة جامعية أسماء سيف الدين 

  هندسة مدنية شعبة االمتحانات   إجازة جامعية روال موسى 

  اجازة في الحقوق  المكتبة  إجازة جامعية أنس الحوراني 

  هندسة غذائية شعبة االمتحانات  إجازة جامعية منار غطاس 

  كلية تمريض شعبة الدراسات كلية تمريض إيمان الناصر

  اجازة في اللغة العربية  رئيس شعبة االمتحانات  اجازة جامعية  قصي النقري
  اجازة في الهندسة الزراعية  أمينة المكتبة اجازة جامعية هناء ابراهيم
  اجازة في الحقوق  شعبة شؤون الطالب موازي اجازة جامعية بتول صقر

 تمريض شعبة االمتحانات معهد متوسط هنادي سعود
 موظفين فئة ثانية
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  معهد صحي شعبة شؤون الطالب  معهد متوسط عفانأسمهان 

  معهد صناعات غذائية مخبرية معهد متوسط الرا الفارس

  معهد مراقبين فنيين مخبرية معهد متوسط صفاء األسعد

  معهد متوسط طبي مكتب سكرتاريا  معهد متوسط عبير الحسن 

  معهد تقاني تجاري ومصرفي  شعبة شؤون العاملين معهد متوسط سيرين العلي 

 معهد متوسط طبي مخبرية   معهد متوسط دارين العبد هللا
 

  معهد صناعات تطبيقية شعبة االمتحانات   معهد متوسط نادين الخطيب

  معهد تقاني تجاري ومصرفي شؤون الطالب  معهد متوسط اناس السليمان
  معهد صناعات تطبيقية  معتمدة الرسوم  معهد متوسط منى حرفوش
  حاصلة على الشهادة الثانوية  الديوان   ثانوية حنان ابراهيم 
  معهد صناعات تطبيقية شعبة االمتحانات  معهد متوسط ريما خاتون

  معهد صناعات تطبيقية سكرتاريا العميد معهد متوسط نسرين الحزوري
  معهد صناعات تطبيقية مخبرية معهد متوسط نجاة الحسن

  معهد صناعات تطبيقية مخبرية معهد متوسط نسرين األسعد
  معهد صناعات تطبيقية مخبرية معهد متوسط سهام حمود
  ثانوية شعبة االمتحانات  ثانوية حنان ونوس

  معهد صناعات تطبيقية شعبة مراقب الدوام معهد متوسط غزل المغربي
  صناعات تطبيقيةمعهد  شعبة االمتحانات معهد متوسط منى وسوف
  معهد صناعات تطبيقية شعبة مراقب الدوام  معهد متوسط رجاء خرمه
  معهد صناعات تطبيقية مخبرية معهد متوسط كفاح الخليل
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فاطمة الحلبي 
  تمريض شعبة شؤون الطالب مدرسة تمريض حجازي

  معهد صناعات تطبيقية معتمدة الرواتب معهد متوسط هيفاء اليوسف
 معهد فندقي  أمين مستودع معهد متوسط هاشم حوراني 

 
  معهد صناعات نسيجية   معتمد كتب معهد متوسط طالل درويش

  اعدادية الديوان  اعدادية  منال شعبان 

  معهد صناعات تطبيقية مجلس كلية  معهد متوسط رهف حمود 

  اعدادي مكتب النسخ والتصوير اعدادي خالد عز الدين 

  اعدادي مكتب النسخ والتصوير اعدادي احمد الرضوان 

  معهد صناعات تطبيقية  مخبري معهد  رابعة المدني 

  ثانوية  مخبرية ثانوية  ريما محمد

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

 - - تسهيل أمور وشؤون الطالب - النافمة الواحدةاستحدا  مكتب 
 

   القيادة

 الربامج التدريبية ال  مت تنفيمها للقيادات األكادميية وعدد املشاركني فيها وطريقة اختيارهم
 مربرات عدم التدريب )إن وجدت( التدريب )بعد االستالم( املوقع االداري االسم

كلية   –عملية التعليم اجلامعي  مهارات عضو هيئة فنية د. ميساء علوش
-18 –جامعة البعث  –الرتبية 
 )حضور فقط( 20/3/2019

 

كلية   –اآلفات الزراعية )املشاكل واحللول(  عضو هيئة فنية د. ميساء علوش
 30/4/2019 -جامعة البعث –الزراعة 

 )جلنة تنظيمية(

 

بتكارات ورشة عمل بعنوان: التحديات واال عضو هيئة فنية د. ميساء علوش
 يف جمال تقانة النانو

دمشق  -املدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا
 -)مشاركة 2018\11\18-19
 بوسرت(

 

ورشة عمل بعنوان: كشف وانتشار وإدارة  عضو هيئة فنية د. ميساء علوش
اآلفات الغازية أو املنبثقة حديثاً. يف سورية 

 والبلدان العربية
خالل الفرتة جامعة تشرين  -كلية الزراعة

7-8\1\2020 

 

 الموارد البشرية 

 مجموع مياومون مستخدمون وظائف ادارية وفنية الشعبة
 2   2 شعبة شؤون العاملني
 1   1 شعبة نظم املعلومات
 2   2 شعبة الدراسات
 5 1  4 شعبة الديوان 

 2   2 شعبة مراقب الدوام
 2   2 شعبة النسخ والتصوير
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 7   7 شعبة االمتحانات
 5   5 شعبة شؤون الطالب 

 3   3 شعبة متابعة
 1   1 معتمد الرواتب 
 1   1 معتمد الكتب
 1   1 معتمد الرسوم
 1   1 امني املستودع

 2  2  مكتب النسخ والتصوير
 10   10 شعبة املخربيني 

  االداريون والفنيون بحسب المؤهل -1

 مجموع اخرى معهد اجازة ماجستير دكتوراه الشعبة
 2  1 1   شعبة شؤون العاملني
 1   1   شعبة نظم املعلومات
 2   2   شعبة الدراسات
 5 3 1 1   شعبة الديوان 

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

 5  3 1  1 شعبة شؤون الطالب 
 3  3    شعبة متابعة
 1  1    معتمد رواتب 
 10  7 3   شعبة املخربيني 
 1  1    معتمد كتب 
 1  1    معتمد رسوم 
 1  1    امني املستودع

 البرامج التدريبية  -2

 التاريخ  المكان  عدد المشاركين  اسم الدورة 
 2019تشرين األول  كلية الصيدلة 100 دورة الفح  الوطين

 2019متوز  كلية الصيدلة HPLC 15دورة 
 2019 ب  كلية الصيدلة 9 دورة مراقبة املستحضرات العشبية

 2021كانون الثاين   –كلية الرتبية  املشاركة يف ندوة مكافحة املخدرات
 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء -3

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

مني  –إهناء  –تسجيل رسالة  –)ذاتية 
سيمينارات..( على برنامج الدراسات 
العليا املوصول شبكياً مع اإلدارة املركزية 
وتصنيف السجالت مبا يوافق 
 االختصاصات املوجودة يف الكلية

 

 أرشفة املكتب حبيث أصبي لكل طالب   الدراسات العليا
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 إضبارة خاصة بد

 توفر وتطبق نظاماً خاصاً للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقديراً لجهود العاملين المميزين في الكلية -4

  والمادية المالية الموارد 

 مكاتبمل يتم استحدا  أي قاعات تدريسية أو خمابر او : التطوير في البنية التحتية -1

 2020-2019مل يتم شراء أي جتهيزات جديدة يف العام الدراسي : التطوير في التجهيزات -2

 طري العمل على أمتتة مكتبة الكلية: تطوير المكتبة -3
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
ضيق املكان وعدم مقدرة املخابر على  الكتلة الطبيةإعطاء كلية الصيدلة بعض املخابر واملكاتب من 

 استيعاب األعداد املتزايدة من الطالب
  إنشاء كلية خاصة بالصيدلة

إنشاء صيدلية ضمن حرم اجلامعة لتخدمي املواطنني داخل وخارج 
 اجلامعة ولتدريب الطالب

  إنشاء مبىن ملحق باملشفى يضم الصيدلية  عدم وجود مكان

مادة مؤمتتة  65تأمني ماسي للمواد املؤمتتة علما ان عدد املواد 
 والكلية حباجة ماسة للماسي لضرورة اصدار نتائج بسرعة 

   

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

   

    إنشاء صندوق مساعدة فورية ملوظفي الكلية
 زيادة السيولة املخصصة إلدارة الكلية.

 

 

إقامة دورات من خمتلف االختصاصات يف  
مبىن كلية الصيدلة مبا يرفد صندوق الكلية 
 بإرادات مالية عرب مديرية التدريب والتأهيل
تعزيز دور شركات األدوية اخلاصة والعامة يف 
اإلسهام من رفع سوية الكلية مالياً وعلمياً من 

 األنشطة واملهام الضرورية.حيث متويل 

 

    توفري معدات للتحصني من أجل جتنب األزمات.
    زيادة القو  العاملة ذات الكفاءة اجليدة لتحقيق األهداف.
    ختصي  مصعد للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.

 

 الوضع المالي في كلية الصيدلة

 الكلية.مت تنفيم العمليات املالية ال  تغطي مصاريف  -1

 حتصيل األقسا  الدراسية من الطالب يف موعدها. -2

 متابعة التدقيق املايل وثائق الطالب املالية. -3

 تأمني مشرتيات واحتياجات الكلية عن طريق جلنة الشراء يف الكلية. -4

 تدقيق براءة الممة عند التخرج. -5

 مت جرد املستودع من قبل اللجان املختصة حبضور أمني املستودع. -6

 مع البنو  يف كافة املعامالت اخلاصة باجلامعة.املتابعة  -7
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 صرف رواتب موظفي الكلية يف املوعد. -8

 مت ضبط النفقات وترشيد االستهال  قدر اإلمكان مبا حيفظ املال العام. -9

 تسديد كافة االلتزامات املالية املرتبطة باجلهات احلكومية. -10

 .متويل طالب الدراسات العليا باملبالغ املخصصة هلم أصوالً  -11

 التسهيالت واألدوات

 تفعيل )العصف المهين ملوظفي الكلية( مبا يؤدي إىل استدرار األفكار اإلبداعية ال  ختدم الكلية. -1

)خعععرائط تعععدفق املعلومعععات( والععع  تفيعععد توثيعععق ورسعععم وتوضعععيي اخلطعععوات أو اإلجعععراءات املسعععتقبلية. إلجنعععاز العمعععل؛ حبيعععث تسعععهم يف حعععل تفعيعععل  -2
 مشكالت املوظفني والطالب وحتسني خدماهتم والشفافية يف العمل.

 الرتشيد ملوقع الكلية. -3

وضعع خمطععط النتيجععة والسعبب: لتحديععد األسععباب اجلمريععة ملشعكلة معينععة أو نتيجععة معينعة )طععالب ومععوظفني وإجععراءات ومعواد( حيععث يععتم تقععدمي   -4
 الشكاو  عن طريق امييل الكلية أو اهليئة اإلدارية أو عمادة الكلية بشكل طلب رمسي مث تتم دراستها ومعاجلتها وفق األنظمة والقوانني.

 رج التكراري؛ إلصالح املنظومة التعليمية وحتسني األداء.وضع املد  -5

 وضع املنحىن الزمين )منحىن مراقبة املنظومة( مستو  غياب الطالب يف اجلامعة. -6

 تفعيل مراقبة العملية التعليمية وتوجيد العالج إذا كان هنا  خطأ ما داخل املنظومة التعليمية.  -7

 هدف الكلية

لية 
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ذي
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يق  
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ت ت
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ن

 

ات
عوق
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تطوير دور الكلية كأحد مراكز اإلشعاع العلمي والمعرفي و 
نظام الجودة الشاملة وبرؤى ذات توجه  الهندسي في إطار

 مستقبلي

التفاعل مع المجتمع و 
 مؤسسات الدولة

ندوات, مؤتمرات, 
 معارض, ورشات عمل

 اليوجد 100%

تطوير البرامج األكاديمية التعليمية من خالل تطبيق المعايير 
الوطنية المرجعية بما يتفق مع فلسفة ومبادئ الجودة والتميز 

 في األداء

 %100 تعديل الخطط التدريسية تطوير المناهج التعليمية. -

 اليوجد
فتح برامج جديدة في  -

 الدراسات العليا
إحداث اختصاصات 

 جديدة
30% 

توفير بيئة تعليمية فاعلة وآمنة عالية الجودة، ومناخ جامعي 
اجتماعي وثقافي وصحي, موجهة بالقيم والمبادئ الثقافية 

 السليمة. واالجتماعية واألخالقية

 تحديث مخابر الحاسوب
صيانة األجهزة و وضع 
 أجهزة حديثة في الخدمة

 اليوجد 100%

 تحديث القاعات الدرسية
تجديد طالء الجدران و 
تزويد القاعات بوسائل 
 تهوية و بروجكتورات

 اليوجد 100%

 تحديث المخابر البحثية
دراسة االقتراحات 
المقدمة من رؤساء 

 األقسام
30%  

 اليوجد %100 تأهيل القبو افتتاح قاعات جديدة

تأهيل خريجين متميزين من حيث المعارف والمهارات المهنية 
 واألخالقية .

 رفع المهارات العملية للطالب

 دورات تدريبية

100%  
 معسكرات انتاجية

زيادة نسبة الساعات 
 العملية للمقررات

في التنمية المستدامة رفع كفاءة جامعة البعث في المساهمة 
وخدمة المجتمع والبيئة وتفعيل المديريات والوحدات ذات 

الطابع الخاص و تسويق خدمات الجامعـة التعليمية والبحثيـة 
 .(التطبيقية و االستشارية) والخدميـة

إحداث وتطوير قانون العمل 
 المهني

تم وضع نظام داخلي 
 خاص

100% 

 اليوجد
العليا ربط أبحاث الدراسات 

 بحاجة المجتمع
 %60 قرار من مجلس الكلية

التطوير المؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم المعلومات من 
 خالل تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة.

تطبيق األتمتة و زيادة تنظيم 
 العمل

أتمتة الخدمات االدارية و 
 الطالبية

20% 
 اليوجد

 %100 تأسيس النافذة الواحدة
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   البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة

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

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الفعالية )ترفق الوثائق(

معامل األدوية واملراكز  –اجلامعة 
 الصحية

التعاون العلمي مع معامل األدوية وخمابر التحاليل يف املراكز الصحية مثل املستوصفات أو 
 املستشفيات يف جمال األحبا  

 

الطالب وزوار املوقع االلكرتوين لكلية 
 الصيدلة

 بروشور عن وباء الكورونا
 

وحنن بصدد إجنازه يف العام  2020 – 2019التقومي للعام الدراسي نظرا لظروف وباء الكورونا مل ينجز : الجودة  وإدارة المؤسسي التقويم
 احلايل

 كلية الهندسة المدنيةلالقدرة المؤسسية 
 والتطوير التخطيط

 الهيكل التنظيمي

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

 

 القيادة

 مبررات عدم التدريب التدريب)بعد االستالم( أسس االختيار األسباب التغيير
- - - - - 

 

 المصداقية و األخالقيات

 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة

 معاجلة نسب النجاح املتدنية
إجراء دراسة لرفع نسبة النجاح مبوجب قرار جملس 

 الكلية
توجيهات وزارة التعليم العايل  الكتب الواردة من احتاد الطلبة و

 حسب األنظمة املعتمدة .
معاجلة ظاهرة اجللسات التعليمية اخلاصة يف املعاهد 

 خارج اجلامعة
استدعاء املدرسني المين ميارسون همه الظاهرة و  

 كتابتهم تعهد بعدم تكرار ذلك
 التأثري السليب لملك .

 ضبط االمتحانات بالصورة األمثل . النافمةتطبيق القوانني  معاجلة حاالت الغش االمتحاين
 

 الجهاز اإلداري )إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري(
 يف الكلية .رفد الكادر اإلداري بعدد من املهندسني لسد احتياجات العمل و رفع كفاءة االداء اإلداري   -
 .اجلامعية و اخلربةاختيار اإلدارات اجلديدة يف الكلية باعتماد معيار الشهادة  -

 .هنا  زيادة يف عدد املوظفني من الفئة األوىل على حساب الفئات األخر   -

 .ختفيف احتكا  الطلبة باملوظفني مما أد  اىل أجواء عمل مناسبة و سرعة اجناز نتيجة اإلجراءات املتخمة يف التطوير اإلداري -
 .لوظيفي للعاملين بهاالقرارات التي اتخذتها الكلية لتحسين مستوى الرضا ا

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
توزيع مردود العمل املهين على املوظفني 
 النشيطني بشكل مكافآت دورية

حتقيق العدالة يف توزيع واردات الكلية 
 حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني قيام املوظف بعمل أو نشا  إضايف املالية
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 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون اإلدارية والفنيةلوظائف ا

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

 6 6 - - - - - 6 - شعبة شؤون الطالب/عام

 6 6 - - - - - 6 - شعبة شؤون الطالب/موازي

 3 2 1 - - - - 2 1 شعبة الديوان

 1 1 - - - - - 1 - الدراسات العلياشعبة 
 1 - 1 - - - - - 1 شعبة املعلوماتية

 اإلداريين أو العاملين الجدد/ أنهو الخدمة/منقولين
 9 - - - - - - 8 1 عاملني جدد
 4 - - - - - - 2 2 نقل من الكلية
 2 - - - - - - - 2 إحالة اىل املعاش
 1 - - - - - - 1 - إعارة لفرع احلزب
 - - - - - - - - - استقالة
 1 - - - - - - - 1 وفاة

 اإلداريون والفنيون بحسب المؤهل

 القسم
 المجموع أخرى 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 - - - املوارد
 7 7 - - - - - 5 - 1 - 1 - اجليوتكنيك
 4 - - - - - - - - 4 - - - إدارة

 

 الموارد المالية والمادية

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

 مكاتب أو غيرها(
 التكاليف الهدف

   اصالح جهاز كسر العينات االمسنتية 
   صيانة منظومة التدفئة 
   اصالح اللوحة الكهربائية اخلاصة بالرافعة اجلسرية 

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
قيد اإلجناز بالتعاون  تعيني كوادر اختصاصية باملعلوماتية و الربجمة . عدم توفر الكادر االختصاصي و نق  الكوادر املتوفرة  أمتتة االمتحانات و شؤون الطالب 

 مع إدارة الشبكات

 التاريخ المكان اسم الدورة عدد وأسماء المشاركين االجمالي

2 
 نسرين قاسم
 ملياء علي

 2020متوز  15-5 كلية الزراعة/جامعة البعث 9001حسب املواصفة القياسية إدارة اجلودة الشاملة 
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

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

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الفعالية)ترفق الوثائق(

 مديرية اخلدمات الفنية
 القطاعات اهلندسية العامة %100 دراسات هندسية و جتارب خمربية

 القطاعات اخلاصة بالعمل اهلندسي
 التقويم المؤسسي وإدارة الجودة

 مقارنة مع التقرير الما  السابق فهنا  تقدم يف حتقيق التطوير و اجلودة رغم املعوقات املتمثلة بالروتني االداري و غريه 

 
 كلية الهندسة المعماريةلالقدرة المؤسسية 

 والتطوير التخطيط
 المعوقات نسبة اإلنجاز مؤشرات تحقيق الهدف* هدف الكلية التنفيذي هدف الكلية

كفاءة االداء الرتبوي ألعضاء اهليئة رفع  
التدريسية مبا طعلد متميزا علميا ومهنيا 

 وثقافيا

زيادة عدد اعضاء هيئة التدريس بنسبة 
لعدد الطالب مبا حيقق النسبة وفق املعايري 

 االكادميية جلودة الوطنية والعاملية

 - /عضو فقط2زيادة / / اعضاء 10-5زيادة /

األكادميية التعليمية من خالل تطوير الربامج 
تطبيق املعايري مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ 

 اجلودة والتميز يف األداء

زيادة عدد الربامج التعليمية بنسبة -
 متناسبة مع حاجة سوق العمل 

ختص  نسبة من بعض مقررات -
التصميم املعماري مبا يتناسب مع املقررات 

 املعاصرة

االستمرار يف برنامج -
ري تأهيل وختص  ماجست

عمارة داخلية وعمارة 
 مستدامة
افكار جديدة ومواد علمية -

حديثة تدر  يف املقررات 
 وفق ما يراه املدر  مناسبا

 

 
 

 جيدة

 

 نق  اعداد اهليئة التدريسية 

انتاج احبا  علمية اكادميية منتجة للمعرفة 
 مبعايري عاملية

تطوير مقررات املاجستري تأهيل وختص  -
 والدراسات العليا 

 تطوير احملاور البحثية يف األقسام-
رفع الكفاءة البحثية ألعضاء اهليئة -

 التعليمية وطالب الدراسات العليا 

 متابعة اعضاء هيئة التدريس-
 قرارات االقسام-
تقديرات اخلرطني من -

 الدراسات العليا 

 جيدة
 

- 

ني متميزين من حيث املعارف تأهيل خرط
 واملهارات املهنية واالجتماعية

حتديد عدد طالب املستجدين للمرحلة -
 اجلامعية األوىل 

اعتماد معيار اختيار القبول عن طريق -
 مسابقة 
 حتديد عدد طالب الدراسات العليا -
اكساب الطالب املعارف واملفاهيم -

 واملهارات اخلاصة 

 عدد الطالب-
الناجحني فقط عن طريق -

 املسابقة 
 عدد الطالب-
 نتائج االمتحانات-

 ضعيفة
 مقبولة

 جيدة

 مقبولة

اعداد كبرية مفروضة من -
 قبل جملس التعليم العايل

 املسابقة حباجة لتطوير-

نسبة اعداد الطالب      -
العداد الكادر التدريسي  
كبرية مما يؤثر على جودة 
 املهارات املكتسبة لطالب

كفاءة الكلية يف املسامهة يف التنمية   رفع
املستدامة وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل 
املديريات والوحدات ذات الطابع اخلاص 
وتسويق خدمات اجلامععة التعليمية والبحثيعة 

 .(التطبيقية واالستشارية) واخلدميعة

املسامهة يف دراسة وتنفيم مشروعات -
رات اقتصادية واجتماعية وتقدمي االستشا

 هلا
التعاون مع املؤسسات يف جمال تنظيم -

 املؤمترات واملعارض

تقدمي بعض االستشارات -
حملافظة مح  يف جمال اعادة 

 االعمار
التعاون مع نقابة املهندسني -

 ومع الكليات االخر 

- 
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الدورات التدريبية ال  تنفمها الكلية -
 لطالب

دورات القبول ودورات يف -
 الربجمة

 
 مفبولة

التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم  
املعلومات من خالل تطبيق نظم إدارة 

 اجلودة الشاملة.

وجود هيكل تنظيمي واضي حيدد -
 السلطات واملسؤوليات وخطو  االتصال

وجود توصيف وظيفي حيدد الواجبات -
 واملسؤوليات واحلقوق لكل عامل

اعتماد التفويض للعمداء ورؤساء -
لتمكينهم من اختاذ املقررات وحل االقسام 

 املشكالت يف جمال عملهم
وجود خطط تنفيمية للكلية ذات -

 مؤشرات رقابية قابلة للقيا  الكمي

----------   

 الهيكل التنظيمي

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

 القيادة

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

 

 المصداقية واألخالقيات

 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة
 عدم الكفاءة استبعاد من التدريس عدم كفاءة عدد من املهندسني خارج املال 
قيام بعض املهندسني من خارج املال  بإعطاء 

 درو  خاصة
 يتناىف مع قانون تنظيم اجلامعات استبعاد من التدريس يف الكلية

قيام بعض الطالب بتأجري بعض مشاريع مادة 
 التصميم املعماري لطالب  خرين

مع قانون تنظيم اجلامعات ومع رفع كفاءة الطالب والعدالة  يتناىف التوجيد والتوعية وتوجيد عقوبة االنمار
 واملساواة فيما بينهم

 الجهاز اإلداري)إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري(
  مل حيد  أي تغري سو  يف رئاسة االقسام ورئاسة الدائرة  وبعض الشعب التغري يف  2020/2021خالل العام 

 .اإلدارات اجلديدةاملعايري ال  حكمت اختيار  -
 االقسام ورئاسة الدائرة ويتم االختيار من قبل االدارة االعلى 

  بعض الشعب حسب الكفاءات املهنية 
 .التغري يف عدد املوظفني اإلداريني والعمال وتوضي سببها و تأثريها على سري العمل بالكلية -

 بداًل من موظف سابق هنا  شبد ثبات يف عدد املوظفني وما مت من نقل ورفد للكلية كان 

 .عدد ونوع الربامج التدريبية ال  قامت بتنفيمها يف همه الفرتة ومردود همه الربامج على كفاءة اجلهاز اإلداري -
 ال يوجد 

 .للمتطلبات الوظيفية ما حد  من حتسن يف ظروف العمل وفقاً  -
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 داري وزيادة عدد الطالب املقبولني ونق  الدعم اللوجس  ) مل يطرأ أي حتسن بل على العكس نتيجة النق  يف الكادر التعليمي واال
قاعات( أصبحت األمور أكثر سوءاً, علماً اند مت اجراء احصائية بعدد الكادر التعليمي واملوظفني واملراسم وجتهيزاهتا  -تابوريات –مراسم 

 د مستجدين تفوق استيعاب وامكانياهتا الكليةورفعت اىل رئاسة اجلامعة لتفادي هما الرتاجع المي حصل نتيجة قبول طالب بأعدا

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

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
- - - - 

 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون لوظائف اإلدارية والفنيةا

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

 3 3      3  شؤون الطالب املوازي
 1 1      1  معتمد رسوم  الطالب

 6 4 2 - - - - 4 2 امتحانات

 4 2 2 - - - 2 2 - الديوان

 4 4 -. - - - - 4  الماتية

 2 - 2 - - - 1  1 املكتب الفين

 1 1 . - - - - 1  النسخ

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

 1 1      1  جملس الكلية
 1 1      1  اقسام

 1 1      1  معتمد الكتب 
 1 1      1  مكتب استالم املشاريع

 1  1      1 أمني املستوع
 1 1 - - - - - 1 - دراسات عليا

 1 1 - - - - - 1 - احملاسبة

 2 2 - - - - - 2 - مراقبة الدوام

 2 1 1 - - - - 1 1 شعبة نظم املعلومات

 3 3 - - - - - 2 1 شعبة املكتبة

 48 36 12 - - -1 -5 35 7 اجملموع

 

 إجراءات تحسين ظروف العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة
مت رفع كتب لرئاسة اجلامعة لرفد هاتني  االمتحانات و شؤون الطالب

 الشعبتني بكادر اداري للعمل فيهما 
مت رفع كتب لرئاسة اجلامعة لتأمني 
أجهزة حاسب وطابعات هلاتني 

 الشعبتني

تسعى ادارة الكلية إلطاد فراغات 
معمارية للعمل لدعم العمل يف هاتني 

 الشعبتني
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 المالية والماديةالموارد 

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

 مكاتب أو غيرها(
 التكاليف الهدف

  زيادة االستيعاب العددي لطالب املستجدين  مت اعادة توظيف بعض الفراغات املعمارية كمراسم تدريسية 
 التكاليف الهدف تجهيزات جديدةمعدات أو  المكان /قاعة مخبر، ... القسم
 - - / حواسيب2/ خمرب البحث العلمي -

 - - / طابعة1/
 - -  طاوالت رسم -

 - - 
 

 الهدف اآللية تطوير المكتبة
 اغناء الكسب املعريف والعلمي لطالب تزويد املكتبة باملراجع وكتب جديدة ودوريات الكتب والدوريات

 التجهيزات
- - 
 - 

 العمل  لية
مت تعديل ألية العمل مبا خيدم حاجة الطالب من جهة واحملافظة على احلالة 

 الفيزيائية 
 تطوير  لية االستفادة من املراجع والكتب العلمية املوجودة يف املكتبة 

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

 - رفع الطلبمت  - / حواسيب5توفري /
 - مت رفع الطلب  / طابعات و أحبار5توفري /
    

 
 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 الجهات المستفيدة
االستشارات والدراسات المهنية والفنية والتطبيقية والخدمات المقدمة ألفراد المجتمع 

 وهيئاته ومؤسساته الحكومية والخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية)ترفق الوثائق(
 - رفد كلية العمارة يف جامعة محاه ببعض أعضاء اهليئة التدريسية للتدريس فيها جامعة محاة

 - قيام بعض أعضاء اهليئة التعليمة بتدريس يف جامعات خاصة  جامعات خاصة
 - االعمارتقدمي استشارات فنية من قبل بعض أعضاء اهليئة التدريسية ملوضوع إعادة  احملافظة

 - املشاركة بفعاليات متعددة أقامتها النقابة  نقابة املهندسني
 التقويم المؤسسي وإدارة الجودة

 .يف هما اجلزء  ذكر الكلية ما قامت بد من إجراءات تصحيحية أو تعزيزيد يف ضوء تقومي األداء الكلى للكلية ذاتياً 

 فيما خي  القدرة املؤسسية(  (اخلارجية سواء تقرير االعتماد أو التغمية الراجعة عنا لتقرير السنوي السابق قش استجابة املؤسسة ملا ورد يف تقرير املراجعةتنا
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 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائيةلالقدرة المؤسسية 
 :االستراتيجي التخطيط -أ 

 المعوقات اإلنجازنسبة  مؤشرات تحقيق الهدف* هدف الكلية التنفيذي هدف الجامعة االستراتيجي
كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واملعريف   الكليةتطوير 

يف إطار نظام اجلودة الشاملة وبرؤ  ذات توجد 
 مستقبلي.

زيارة رئيس جامعة ستانكني  روسيا االحتادية –التعاون مع جامعة ستانكني 
إىل جامعة البعث وخمابر  
كلية اهلمك السيما مركز 

 األطراف الصناعية.

100%  

تطوير الربامج األكادميية التعليمية من خالل تطبيق 
املعايري مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اجلودة والتمّيز 

 يف األداء. 

اقرتاح اعتماد وثيقة معايري أكادميية وطنية لربنامج 
 هندسة املعادن.

اقرتاح اعتماد وثيقة معايري أكادميية وطنية لربنامج 
 هندسة امليكاترونيك.

 اهلندسة الطبية. إحدا  قسم

اقرتاح اعتماد وثيقة معايري 
أكادميية وطنية لربنامج 

 هندسة املعادن.

اقرتاح تشكيل جلنة العتماد 
وثيقة معايري أكادميية وطنية 

لربنامج هندسة 
 امليكاترونيك.

100%  

توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة ومناخ 
بالقيم جامعي اجتماعي وثقايف وصحي وموجد 

 واملبادئ.

 صيانة أجهزة اإلنارة يف االمتحانات والقاعات

 
/ 944طلب الصيانة رقم /

 /947و /

 

100%  

تأهيل خرطني متميزين من حيث املعارف واملهارات 
 املهنية واالجتماعية.

تأهل ست مشاريع إىل  املشاركات يف املسابقات اخلاصة باخلرطني.
مسابقة مشروع قفزة 
 جوائز.وحصوهلم على 

100%  

يف املسامهة يف التنمية املستدامة كلية رفع كفاءة ال
وخدمة اجملتمع والبيئة وتسويق خدمات اجلامعة 

 التعليمية والبحثية واخلدمية.

توقيع جامعة البعث ممكرات تفاهم مع القيمني على 
 املدينة الصناعية يف حسياء.

اللقاءات ال  عقدت بني  
كلية اهلمك برئاسة جامعة 
البعث وغرفة جتارة وصناعة 

 مح . 

  

التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم 
املعلومات من خالل تطبيق نظم إدارة اجلودة 

 الشاملة.

إعادة تدقيق اخلطة الدرسية  العمل على حتديث اخلطط الدرسية لألقسام.
خطاء احلالية وتصويب األ

 فيها.

100%  

 الهيكل التنظيمي:  -ب 

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

 مالحظات والتاريخ(

رئيس قسم هندسة القو  امليكانيكية  قسم هندسة القو  امليكانيكية والكهربائية
 والكهربائية

استالم رئيس القسم السابق لرئاسة 
 جامعة الوادي

26/4/2021 ....... 

 ....... 2021 ----- التصميم واإلنتاج  رئيس قسم هندسة التصميم واإلنتاج  قسم هندسة
رئيس قسم هندسة اإللكرتونيات  قسم هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت

  واالتصاالت
------ 2021 ....... 

 
 

 

 القيادة: -ج 
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 البرامج التدريبية للقيادات األكاديمية:

 الموارد البشرية: -د 

 اجملموع املياومون املستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية 
 إمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 21 17 4 - - - 1 17 3 شعبة االمتحانات
 14 13 1 - - - - 13 1 العام شؤون الطالب

 6 5 1 - - - - 5 1 شؤون الطالب املوازي
شؤون طالب 
 الدراسات العليا

- 3 - - - - - 3 3 

 2 2 - - - - - 2 - شؤون العاملني
 5 3 2 - - - 1 3 1 الديوان

 2 2 - - - - - 2 - جملس الكلية
 4 2 2 - - - - 2 2 جملس األقسام
 2 2 - - - - - 2 - سكرتارية العميد
 3 1 2 - - - - 1 2 شعبة مراقبة الدوام

 2 1 1 - - - 1 1 - معتمد الرواتب والرسوم
 1 - 1 - - - - - 1 مستودع الكتب
 3 - 3 - - - - - 2 أمني املستودع

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

 
 اإلداريون والفنيون حسب المؤهل: .1

 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه 
 إمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

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

شؤون الطالب 
 العام

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

شؤون الطالب 
 املوازي

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

طالب شؤون 
 الدراسات العليا

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

 2 2 - - - 1 - 1 - - - - - شؤون العاملني

 5 3 2 2 1 1 1 - - - - - - الديوان

 4 2 - - - 2 - - - - - - - جملس الكلية

 4 2 2 1 - - - 1 2 - - - - جملس األقسام

 التاريخ المكان اسم الدورة عدد وأسماء المشاركين م

 ....... ....... اليوجد ....... 1
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 2 2 - - - 2 - - - - - - - سكرتارية العميد

 3 1 2 - - 1 1 - 1 - - - - مراقبة الدوامشعبة 

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

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

 3 - 3 - 2 - 1 - - - - - - أمني املستودع

 3 3 - 1 - 2 - - - - - - - املكتبة

              اجملموع

 . البرامج التدريبية:2

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء: .3

 إجراءات تحسين ظروف العمل إجراءات تحسين آلية العمل تحسين الرضا الوظيفي إجراءات القسم/الشعبة
تنظيم إداري يف دوام وعمل املوظفني يف  كافة األقسام والشعب بالكلية

 الشعب واألقسام.
نقل موظفني إىل شعبة االمتحانات وشؤون 

 الطالب وشعبة الدراسات العليا.
 ممكرات إدارية صادرة.

 للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقديراً لجهود العاملين:توفر نظام خاص  .4

 سجل المتميزين
 التحفيز السبب اسم الموظف
/ تاريخ 2606بطاقة شكر رقم / إهناء أعمال الرصد يف الوقت احملدد رؤساء وأعضاء جلان الرصد

8/9/2021 
 الموارد المادية والمالية: -ه 

 التاريخ المكان اسم الدورة المشاركينعدد وأسماء  م

 د. سامر ربيع 1
مركز ضمان اجلودة يف   ISO 5001إدارة أنظمة الطاقة 

 جامعة البعث

10/2/2021 

 د. ماهر االبراهيم 2
مركز ضمان اجلودة يف   مدقق داخلي لنظام إدارة اجلودة

 جامعة البعث
19/5/2019 

 د. ربا الغزول 3
مركز ضمان اجلودة يف   اجلودة مدقق داخلي لنظام إدارة

 جامعة البعث
2021 

 د. خالد عروق  4
مركز ضمان اجلودة يف   جلودة الشاملة

 جامعة البعث
30/9/2019 

 م. عبد اهلل النجار 5
املعهد العايل للعلوم  اللحام بالقو  الكهربائي

 التطبيقية
2019 

اجلودة يف  مركز ضمان  مهارات التدريس األكادميي د. مضر سعود 6
 جامعة البعث

21/1/2019 

مركز ضمان اجلودة يف   اجلودة الشاملة د. نابغ معروف 7
 جامعة البعث

30/9/2019 

مركز ضمان اجلودة يف   مدقق داخلي لنظام إدارة اجلودة د. عبري املكائيل 8
 جامعة البعث

19/5/2019 
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 التطوير في البنية التحتية: .1

 التكاليف اهلدف التطوير يف البنية التحتية )استحدا  قاعات تدريسية أو خمابر أو مكاتب أو غريها( القسم
  ربط اجلامعة بسوق العمل افتتاح خمرب االتصاالت السلكية والالسلكية     قسم اإللكرتون واالتصاالت

 التطوير في التجهيزات: .2

 التكاليف الهدف جديدةمعدات أو تجهيزات  المكان /قاعة مخبر،  القسم
  ربط اجلامعة بسوق العمل  افتتاح خمرب االتصاالت السلكية والالسلكية     قسم اإللكرتون واالتصاالت

 تطوير المكتبة: .3

 الهدف اآللية تطوير المكتبة
 ............. ........ الكتب والدوريات

 .............. ....... التجهيزات
 ............. .......  لية العمل

 مالحظات املقرتحات واملتطلبات األسباب املتطلبات ال  مل يتم حتقيقها
 المشاركة المجتمعية والمساهمة في التنمية: -و 

 اجلهات املستفيدة
االستشارات والدراسات املهنية والفنية والتطبيقية واخلدمات املقدمة ألفراد اجملتمع وهيئاتد 

 ومؤسساتد احلكومية واخلاصة
درجة رضا اجلهات اخلارجية عن 

 الفعالية)ترفق الوثائق(
مشفى األسد اجلامعي/ مصايب 

 احلرب

/ جمموعة من األطراف الصناعية 100استالم هدية من اجلانب الروسي واملتضمن /
 / جمموعات من األدوات.10و/

 

مؤسسة التطوير للبيئة/ طالب جامعة 
 البعث

االختصاصات التالية )البيئة، الزراعة، الطاقات املتجددة، تنفيم أحبا  وتدريب الطالب يف 
 املياه، الثروة احليوانية(

 

  إجراء دراسة شاملة لكافة  الت وجتهيزات الشركة وتقييم وضعها الفنية. الشركة العامة لصناعة اإلطارات

 التقويم األساسي وإدارة الجودة: -ز 
 اإلجراءات المتخذة:
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 كلية الهندسة الكيميائية والبتروليةلالقدرة المؤسسية 
  والتطوير التخطيط -ج 

 2020/2021أهداف الكلية ومؤشرات حتقيقها ونسبة إجنازها للعام 

 االستراتيجي كليةهدف ال
هدف الكلية 

 التنفيذي
مؤشرات تحقيق 

 الهدف*
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

تفعيل وحدة ضمان  كأحد املراكز العلمية املتميزة يف جمال التعليم العايل وإعداد الكوادر العلمية.  الكليةتطوير 
 اجلودة يف الكلية.

تشكيل وحدة 
 ضمان اجلودة.

إعداد التقرير الما  
 للكلية.

تقومي أداء أعضاء 
 اهليئة التدريسية.

100%  

يف جمال البحث العلمي والتعاون مع املؤسسات واملراكز التعليمية والبحثية  الكليةتطوير 
 ومؤسسات اجملتمع على مجيع املستويات.

تطوير اخلطط 
الدرسية جلميع أقسام 

 الكلية

إعادة النظر يف 
 اخلطط الدرسية.

تقدمي خطة مقرتحة 
 إىل الوزارة

100%  

توعية الطالب  توفري مناخ جامعي يساعد على التميز واإلبداع.
بقواعد النظام 

واحملافظة على مرافق 
 الكلية.

تنظيم الطالب يف -
جمموعات ومتابعة 

 التزامهم.
عقد اجتماعات -

خمتلفة مع الطالب 
بالتنسيق مع احتاد 
 الطلبة يف الكلية.

  

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

إجراء بعض -
الدورات التدريبية يف 
اجملالني األكادميي 

 والعملي.
اقرتاح سلسلة من -

الدورات التدريبية 
 التعليمية.

  

 التنظيمي  الهيكل -د 

 2020/2021الوحدات املستحدثة يف الكلية للعام 
 مالحظات قرار التعديل )الرقم والتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية واإلدارات التي تم تعديلها

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

 القيادة -ه 

 2020/2021التغريات يف اإلدارات العلمية داخل الكلية وأسسها ومربراهتا للعام 
 مبررات عدم التدريب التدريب )بعد االستالم( أسس االختيار األسباب التغيير
النزاهة والكفاءة واخلربة    للشؤون العلميةنائب العميد 

 العلمية
 اخلربة السابقة الكافية .........
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 واألخالقيات  المصداقية -و 

 2020/2021األخطاء واملمارسات غري العادلة وإجراءات تصحيحها للعام 
 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة

  - - ال يوجد

   :والتطوير اإلداري()إدارة الموارد البشرية  اإلداري الجهاز -ز 

 2020/2021اجلهاز اإلداري وعدد الشعب والعاملني يف الكلية للعام 
 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية 

 إمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 17 ..... ..... .... ... ... 1 15 1 شعبة االمتحانات
 5 ... .... ... .... .... ... 3 2 شؤون الطالب العام
 4 ... .... .... .... ..... .... 2 2 شؤون الطالب  املوازي
شؤون طالب الدراسات 

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

 1 .... .... ..... .... ..... .... 1 ....  شؤون العاملني
 4 .... .... .... ... 1 1 2 .... الديوان
الكليةجملس    1 2 .... .... .... .... .... ..... 3 

 4 .... .... .... .... ..... .... 1 3 جملس األقسام
 3 .... ..... ..... ..... 1 .... 2 ..... سكرتارية العميد
 2 .... .... ..... .... ..... .... 1 1  شعبة مراقبة الدوام
 2 .... ..... .... .... ...... ..... 1 1 معتمد الرواتب
 2 ...... ..... ..... .... ..... ..... 2 .... معتمد الرسوم
 1 .... .... ..... ..... ..... ..... .... 1  مستودع الكتب
 1 .... .... .... ..... .... .... .... 1 أمني املستودع
 1 ..... ....... ..... ..... ..... .... 1 .... أمني املخرب
 3 .... ..... .... .... ..... ..... 2 1 املكتبة
 55 .... ..... ..... .... 3 2 37 14 اجملموع

  

 2020/2021اإلداريون والفنيون في الكلية بحسب المؤهل للعام 
 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه 

 إمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
شعبة 

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

شؤون الطالب 
 العام

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

شؤون الطالب  
 املوازي

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

شؤون طالب 
 الدراسات العليا

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

 1 .... ... .... .... 1 .... .... .... .... .... .... ....  شؤون العاملني
 4 ....  1 1 .... .... 1 .... 1 ..... ..... ..... الديوان

 3 ... .... ... .... 1 1 .... 1 .... .... .... ....  جملس الكلية
 4 ... .... .... .... ..... .... 1 1 .... .... 1 1 جملس األقسام
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 2 .... ... 1 ... .... .... ... 1 ... .... .... .... سكرتارية العميد
شعبة مراقبة 
  الدوام

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

 2 ... .... .... .... .... 1 1 .... .... .... .... ..... معتمد الرواتب
 2 ... ... ... ... 2 .... .... .... ... .... ..... .... معتمد الرسوم
 1 .... .... .... .... .... .... 1 .... .... .... .... ....  مستودع الكتب
 1 .... .... .... .... .... 1 .... .... .... .... .... .... أمني املستودع
 1 .... .... .... .... 1 .... .... .... .... .... .... .... أمني املخرب
 3 ..... .... 1 ..... 1 .... 1 .... .... ... ..... .... املكتبة
 59 .... .... 3 2 23 8 15 3 2 .... 2 1 اجملموع

 

 بها للعاملين الوظيفي الرضا مستوى لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات -ح 
 2020/2021إدارات الشعب في الكلية للعام التغيرات في 

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
 دقة يف العمل وسرعة يف اإلجناز الكفاءةواخلربة - تغيري رئيس الدائرة

 اإلجناز دقة يف العمل وسرعة يف الكفاءةواخلربة بسبب انتقال رئيس الشعبة إىل كلية أخر  تغيري رئيس شعبة شؤون الطالب املوازي
 دقة يف العمل وسرعة يف اإلجناز الكفاءة واخلربة بسبب انتقال رئيس الشعبة إىل كلية أخر  تغيري رئيس املكتب الفين

 

 2020/2021التغيرات في الوظائف المختلفة اإلدارية والفنية في الكلية للعام 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون لوظائف اإلدارية والفنيةا

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

  .... .... .... .... .... .... .... .... شؤون الطالب العام

 1 .... .... .... .... .... .... 1 .... شؤون الطالب  املوازي

شؤون طالب الدراسات 
 العليا

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

  .... .... .... .... .... .... .... .... الديوان

 1 .... .... .... .... .... .... 1 ....  جملس الكلية

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

  .... .... .... .... .... .... .... .... معتمد الرسوم

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

  .... .... .... .... .... .... .... .... أمني املستودع

  .... .... .... .... .... .... .... .... أمني املخرب

 1 .... .... .... .... .... .... .... 1 املكتبة

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

 اإلداريون الجدد أو الذين أنهوا الخدمة أو المنقولون )اإلداريون الجدد(

 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية القسم/ الشعبة
 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 3 .... .... .... .... .... .... 3 .... شعبة االمتحانات
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 3 .... .... .... .... .... .... 1 2 الطالب العامشؤون 
شؤون الطالب  

 املوازي
.... .... .... .... .... .... .... .... .... 

شؤون طالب 
 الدراسات العليا

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

 .... .... .... .... .... .... .... .... .... الديوان
 1 .... .... .... .... .... .... 1 ....  جملس الكلية

 1 .... .... .... .... .... .... 1 .... سكرتارية العميد
 .... .... .... .... .... .... .... .... .... معتمد الرسوم
 1 .... .... .... .... .... .... .... 1  مستودع الكتب
 1 .... .... .... .... .... .... .... 1 أمني املستودع
 .... .... .... .... .... .... .... .... .... أمني املخرب
 10 .... .... .... .... .... .... 6 4 اجملموع

 

 2020/2021الدورات التدريبية للعاملين وعدد المشاركين فيها للعام 

 

 2020/2021قرارات تحسين الرضا الوظيفي وإجراءات تحسينها للعام 
 إجراءات تحسين ظروف العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

 االمتحاناتشعبة 
 شعبة شؤون الطالب العام

تأمني بعض متطلبات املوظفني يف الشعبة من 
 املستلزمات واألسا 

إجراء بعض التغيريات يف توزيع مهام املوظفني 
 يف الشعبة

اجتماع اإلدارة مع العاملني وتوجيههم إىل 
 ضرورة املتابعة والسرعة يف إجناز املهام.
دار تنظيم العمل ووضع جدول زمين إلص

 النتائج االمتحانية

رفد الشعبة بعدد أكرب من املوظفني لتيسري 
ظروف العمل والسرعة يف إجناز املهمات 

 املوكلة إليهم.

 شؤون العاملني العلميني
 شؤون العاملني اإلداريني

إعادة توزيع مكاتب الشعبة والتبديل بينها -
وبني الشعب األخر  وتامني بعض 

 املستلزمات هلا

على تنظيم العمل وأرشفة بيانات التأكيد -
 .الشعبة
متابعة شؤون العاملني اإلداريني والعلميني -

 لتحسني ظروف العمل.

 

إجراء بعض التغيريات يف توزيع مهام - الديوان
 املوظفني يف الشعبة.

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

شعبة وصيانتها إصالح  لة التصوير يف ال-
 .وتأمني بعض املستلزمات

تفريغ العاملني يف الشعبة ملراقبة التزام العاملني  شعبة مراقبة الدوام
 بأوقات الدوام الرمسي

التأكيد على ضرورة التزام العاملني بأوقات 
 احلضور واالنصراف اليومي

متابعة عمل الشعبة وضرورة التنسيق بينها 
 وبني عمادة الكلية

  
 
 

 التاريخ المكان اسم الدورة عدد وأسماء المشاركين م

1 

 م.بتول رمضان، 

 العابدين،م.نور زين 

 م. هبة شتور..... 

 دورة التدقيق الداخلي
جامعة البعث )مركز ضمان 

 اجلودة(
17-25/5/2021 
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 والمادية  المالية الموارد -ط 

 2020/2021القاعات التدريسية أو المخابر أو المكاتب المستحدثة في الكلية للعام 

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

 مكاتب أو غيرها(
 التكاليف الهدف

   ال يوجد 
   

 2020/2021وغيرها من المكاتب في الكلية للعام المعدات والتجهيزات الخاصة بالقاعات 

 القسم
المكان /قاعة 

 مخبر، ...
 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة

شعبة  -
 االمتحانات.

شعبة شؤون  -
 الطالب العام

شععععععععععراء جمموعععععععععععة مععععععععععن املسععععععععععتلزمات لععععععععععزوم  مكاتب الشعبتني
 االمتحانات وشؤون الطالب.

والنتععائج  تنظععيم الوثععائق اخلاصععة بععالطالب-
 االمتحانية.

 جلنة الشراء باجلامعة

 القاعات الدرسية مبىن الكلية
 خمرب احلاسوب

تأهيعععل املخعععرب ملمارسعععة الطعععالب اجللسعععات  إجراء صيانة ألجهزة احلاسوب
 العملية اخلاصة باملقررات الدراسية

 مديرية نظم املعلومات يف اجلامعة

 2020/2021إجراءات تطوير مكتبة الكلية للعام 
 الهدف اآللية تطوير المكتبة
  ال يوجد الكتب والدوريات

  ال يوجد التجهيزات
    لية العمل

 المتطلبات التي لم تتحّقق ومقترحات تحقيقها
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
 البناء قيد اإلجناز ضرورة جتهيز وهتيئة البناء  عدم وجود مباين يف البناء تأمني مكاتب إضافية ألعضاء اهليئة التعليمية
إعادة صيانة األجهزة والطابعات املوجودة وتأمني  الطلب قيد الدراسة تأمني منابر وطاوالت للقاعات واملدرجات

 أحبار مناسبة هلا
--- 

 --- --- الطلب قيد الدراسة تأمني أجهزة حاسوب إضافية وطابعات جديدة

صيانة اجلهاز القدمي واالهتمام بنوعية الورق اخلاص  الطلب قيد الدراسة تأمني أثا  إضايف ملكاتب األساتمة
  .باالمتحانات املؤمتتة

--- 

   البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة -ي 

   2020/2021الخدمات المقدمة ألفراد وهيئات المجتمع في العام   

 الجهات المستفيدة
االستشارات والدراسات المهنية والفنية والتطبيقية والخدمات المقدمة ألفراد 

 المجتمع وهيئاته ومؤسساته الحكومية والخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
مؤسسات ذات الطابع اإلنتاجي، مديرية 

 البيئة، مصفاة مح .

مت قياسها بالتواصل املباشر مع اجلهات  دورة تدريبية يف جمال معاجلة املياه
 املشاركة

 الجودة  وإدارة المؤسسي التقويم -ك 

 قامت الكلية بتقومي البنية التحتية للكلية وبناًء عليد مت تصليي املقاعد الطالبية.كما   قامت الكلية بتقومي أداء أعضاء اهليئة التدريسية يف الكلية. - 
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 الزراعيةكلية الهندسة للقدرة المؤسسية ا
 والتطوير التخطيط

 هدف الكلية
 

هدف الكلية 
 التنفيذي

مؤشرات تحقيق 
 الهدف*

نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واملعريف يف إطار نظام اجلودة الشاملة 
 وبرؤ  ذات توجد مستقبلي

 روتني اداري %80 املخرجات نفم

األكادميية التعليمية من خالل تطبيق املعايري مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اجلودة تطوير الربامج 
 % 80  نفم والتميز يف األداء

ضعف ثقافة 
 اجلودة

توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة، ومناخ جامعي اجتماعي وثقايف وصحي، موجهة 
 %80  نفم السليمة.بالقيم واملبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 

نق  بعض البىن 
التحتية 
 والتجهيزاتت

 تأهيل خرطني متميزين من حيث املعارف واملهارات املهنية واالجتماعية
 %90 سوق العمل نفم

عدم جتهيز مزرعة 
 كلية الزراعة

املديريات رفع كفاءة جامعة البعث يف املسامهة يف التنمية املستدامة وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل 
التطبيقية ) والوحدات ذات الطابع اخلاص وتسويق خدمات اجلامععة التعليمية والبحثيعة واخلدميعة

 نفم .(واالستشارية

خدمات اجلامعة 
املقدمة للمجتمع 
وللمؤسسات 
الزراعية والصناعية 
 وغريها

80 % 
ضعف التنسيق 
مع املؤسسات 
 احلكومية

رية ونظم املعلومات من خالل تطبيق نظم إدارة اجلودة التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدا 
 % 50 - نفم نسبيا الشاملة.

نق  يف العمال 
وبعض 
 ولتجهيزات

 الهيكل التنظيمي

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

 

 القيادة

 مبررات عدم التدريب )إن وجدت( التدريب )بعد االستالم( االداري الموقع االسم
- - - - 

 

 الموارد البشرية

 المجموع المياومون المستخدمون لوظائف اإلدارية والفنيةا القسم/الدائرة/الشعبة

 1   1 رئيس الدائرة
 2   2 مكتب املتابعة
 1   1 سكرتاريا العميد

 1   1 النسخ
 6   6 شعبة االمتحانات

 6   6 شعبة شؤون الطالب العام

 3   3 شعبة شؤون الطالب املوازي

 1   1 الدراسات العليا



49 

 
 

 المؤهلاإلداريون والفنيون بحسب  .1
 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه القسم/الدائرة/الشعبة

    *   رئيس الدائرة
  *     مكتب املتابعة
  *     سكرتاريا العميد

  *     النسخ
   * *   شعبة االمتحانات

   * *   شعبة شؤون الطالب العام
   * *   شعبة شؤون الطالب املوازي

   *    العلياالدراسات 
       املكتبة

  *  *   شعبة مراقبة الدوام
  * *    شعبة الديوان

  *     أمني مستودع املخابر
  *     معتمد بيع الكتب
  * *    شؤون العاملني

    *   شؤون طالب تعليم مفتوح 

 3   3 املكتبة
 3   3 شعبة مراقبة الدوام

 4   4 شعبة الديوان

 1   1 أمني مستودع املخابر
 1   1 معتمد بيع الكتب
 2   2 شؤون العاملني

 2   2 شؤون طالب تعليم مفتوح 
 1   1 ديوان تعليم مفتوح
 3   3 املكتب الفين
 1   1 احملاسب
 1   1 التصوير

 1   1 مستودع اللوازم
 2  2  املستخدمون
 4   4 احلر 

 2   2 االتصاالت
 9   9 املخربيني

 21   21 املهندسني االداريني
 1   1 نافمة واحدة

 83  2 81 المجموع
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   *    ديوان تعليم مفتوح
    *   املكتب الفين
       احملاسب
  *     التصوير

  *     مستودع اللوازم
  *     املستخدمون
  *     احلر 

  *     االتصاالت
   *    املخربيني

    * * * املهندسني االداريني
  *     نافمة واحدة

 البرامج التدريبية: .2

 
 

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء: .3

 توفر وتطبيق نظاماً خاصاً للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقديراً لجهود العاملين المميزين في الكلية. .4

 الموارد المالية والمادية

 التطوير في البنية التحتية .1

 التطور في التجهيزات .2

 

 تطوير المكتبة .3

 التاريخ المكان عدد المشاركين اسم الدورة
- - - - 

    

إجراءات تحسين ظروف  إجراءات تحسين آلية العمل الرضا الوظيفيإجراءات تحسين  الدائرة/الشعبة
 العمل

 تبديل رئيس شعبة التعليم املوازي   شعبة التعليم املوازي    
 إىل شعبة مراقب الدوام   

  نق  عدد العاملني يف شعبة مراقبة الدوام.

حصول رئيس الشعبة السابقة على إجازة بدون راتب  تبديل رئيس شعبة التعليم العام      شعبة التعليم العام     
 ملدة شهرين 

 

  نقل رئيس الشعبة السابق إىل رئاسة اجلامعة   تبديل رئيس شعبة الدراسات العليا       شعبة الدراسات العليا      
  نق  عدد العاملني يف املكتبة   نقل بعض العاملني يف شعبة املوازي إىل املكتبة     املكتبة

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

المكان /قاعة مخبر،  القسم
... 

 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة

- - - - - 
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 الهدف اآللية المجال

 الكتب والدوريات
- - 
  

 التجهيزات
- - 
  

 - -  لية العمل
 

 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
عدم جتهيز املخابر يف املبىن احلايل بالفرش  نقل املخابر املتبقية من مبىن كلية احلقوق إىل املبىن احلايل

 التكنولوجي
بطء املتابعة من  االسرع يف الدراسة

 الدارسني
 االسرع يف الدراسة املتابعة من الدارسنيبطء  جتهيز املخابر املتبقية يف املبىن احلايل بالفرش التكنولوجي

 رصد االعتماد املايل
 

    جتهيز يعض القاعات الدرسية بأجهزة داتا شو )بروجكرت(
تكليف املتعهد بالتنفيم واستكمال  تأخر املتعهد بسبب االحدا  استكمال البىن التحتية يف مزرعة كلية الزراعة

 االعمال
- 

 والمساهمة بالتنمية:المشاركة المجتمعية 

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

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الفعالية )ترفق الوثائق(

 جيد حتاليل اجلمار 
 جيد حتاليل القطاع اخلاص 

 تأجري املساحات الفارغة من مزرعة كلية الزراعة للقطاع اخلاص ملوسم زراعي واحد والعائد املادي يعود خلزينة اجلامعة.مت 
 التقويم المؤسسي وإدارة الجودة

 كلية الهندسة المعلوماتيةلالقدرة المؤسسية 
 التخطيط االستراتيجي: - أ

 املعوقات نسبة اإلجناز حتقيق اهلدفمؤشرات  هدف الكلية التنفيمي هدف اجلامعة االسرتاتيجي
تطوير دور اجلامعة كأحد مراكز اإلشعاع العلمي  -1

واملعريف يف إطار نظام اجلودة الشاملة وبرؤ  
 ذات توجد مستقبلي 

إعداد املختصني يف اهلندسة 
 املعلوماتية 

 
تأهيل طالب وتزويدهم مبستو  عايل 

 من املعرفة

  

تطوير الربامج األكادميية التعليمية من خالل  -2
تطبيق املعايري مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اجلودة 

 والتميز يف األداء  

النهوض بالبحو  العلمية 
 والدراسات املختلفة

إعداد الباحثني العلميني واطاد احللول 
ملختلف القضايا ال  تواجد التطور 
 العلمي واالقتصادي واالجتماعي

  

وفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة ت -3
ومناخ مجاعي اجتماعي وثقايف وصحي موجهة 
بالقيم واملبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 

 السليمة

تطوير اساليب البحث والتعليم 
 ووسائلد 

اطاد الكتاب العلمي العريب وتوحيد 
 املصطلي العلمي العريب

  

حيث املعارف  تأهيل خرطني متميزين من -4
 واملهارات املهنية واالجتماعية

ترسيخ القواعد والقيم املعززة 
 لبناء اجملتمع االشرتاكي املوحد

 
 اذكاء الروح النضالية للطالب

  

رفع كفاءة اجلامعة يف املسامهة يف التنمية  -5
املستدامة وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل 
املديريات والوحدات ذات الطابع اخلاص 
وتسويق خدمات اجلامعة التعليمية والبحثية 

 واخلدمية )التطبيقية واالستثمارية(.

توجيد الطالب حنو االختيار 
 االمثل للفعالياتال  سيمارسوهنا

اتاحة الفرصة هلم لالشرتا  يف 
 دورات تدريبية حملية عربية ودولية
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التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية وظم  -6
تطبيق نظم إدارة اجلودة  املعلومات من خالل

 الشاملة

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

املشاركة يف الؤمترات والندوات 
العلمية وحلقات البحث العلمي 
 ال  ستقام حمليا وعربيا ودوليا

  

 

 الهيكل التنظيمي: - ب

 مالحظات قرار التعديل )الرقم والتاريخ( املربرات التعديالت واإلدارات ال  مت تعديلهاالوحدات التنظيمية 
 عميد الكلية
 النائب اإلداري

 رئيس قسم الشبكات

    

 القيادة: -ج

 مربرات عدم التدريب التدريب )بعد االستالم( املوقع اإلداري االسم
   عميد الكلية د.ناصر أبو صاحل
   النائب العلمي د.علي احلامت
   النائب االداري د.أمساء شعار
   رئيس قسم الربجميات د.كمال السلوم 
   رئيس قسم الشبكات د.أكرم املرعي

 الموارد البشرية: -د

 المجموع املياومون املستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية الشعبة/الدائرة/القسم
  اليوجد 2  الدائرة

     المجموع
 

 اإلداريون والفنيون بحسب المؤهل: .1

 المجموع أخر  معهد تقاين إجازة ماجستري دكتوراه الشعبة/الدائرة/القسم
  1 11 22 6 40 

       المجموع
 

 البرامج التدريبية: .2

 التاريخ املكان عدد املشاركني اسم الدورة
    

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء: .3

 إجراءات حتسني ظروف العمل إجراءات حتسني  لية العمل التحسني الوظيفيإجراءات  الشعبة/الدائرة
    

 

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

 هـ. الموارد المالية والمعنوية:
 التطوير في البنية التحتية: .1
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 التكاليف اهلدف تدريسية أو خمابر أو مكاتب أو غريها()استحدا  قاعات  القسم
    

 التطوير في التجهيزات: .2
 التكاليف اهلدف معدات أو جتهيزات جديدة املكان )قاعة أو خمرب( القسم
بعض أجهزة احلاسب وأجهزة   

 إسقا 
مواكبة تطور العملية 

 التعليمية
 

 تطوير المكتبة: .3

 اهلدف اآللية اجملال
   والدورياتالكتب 

 
   التجهيزات

 
    لية العمل

 املتطلبات املقرتحات واملتطلبات األسباب  املتطلبات ال  مل يتم حتقيقها
    
    

 و. المشاركة المجتمعية والمساهمة بالتنمية:

ألفراد االستشارات والدراسات املهنية والفنية والتطبيقية واخلدمات املقدمة  اجلهات املستفيدة
 اجملتمع وهيئاتد ومؤسساتد احلكومية واخلاصة

درجة رضا اجلهات اخلارجية عن 
 الفعالية

   
 

 العلوم الصحيةكلية لالقدرة المؤسسية 
 التخطيط االستراتيجي -أ 

 :في هذا الجزء توضح الكلية ما يلي
وأهدافها اإلستراتيجية مقارنة بمؤشرات المتابعة واألداء المحددة تذكر الكلية ما قامت بتنفيذه من خططها التنفيذية لتحقيق رسالتها وغاياتها  

 .بالخطة
 .ذكر أسبابه التعديل وخطواتهو إذا قامت الكلية بمراجعة أو تعديل لرسالتها أو أهدافها يتم ذكره في هذا الجزء  -

 هدف الجامعة االستراتيجي
هدف 
الكلية 
 التنفيذي

مؤشرات 
تحقيق 
 الهدف*

نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

عداد الكوادر مراكز العلميالكأحد  البعثتطوير جامعة  .1 ة المتميزة في مجال التعليم العالي وا 
 العلمية 

    

تطوير جامعة البعث في مجال البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية  -2
 والبحثية ومؤسسات المجتمع على جميع المستويات 

    

     توفير مناخ جامعي يساعد على التمييز واإلبداع  .2
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     زيادة دور الجامعة في إعادة اإلعمار وخدمة المجتمع  .3
 

 القيادة -ب 
 .2021-2020لم تحدث أي تغييرات في اإلدارات العلمية داخل الكلية خالل العام الدراسي  

 اجلهاز اإلداري )إدارة املوارد البشرية والتطوير اإلداري( -ج 

 .2021-2020تحدث أي تغييرات في الموارد البشرية داخل الكلية خالل العام الدراسي لم 

 .القرارات اليت اختذتها الكلية لتحسني مستوى الرضا الوظيفي للعاملني بها -د 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 4 4 0 - - - - 4  شؤون الطالب
 2 2 - - - - - 2 - التعليم 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 أخرى تقانيمعهد  إجازة ماجستير دكتوراه

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

العلوم 
 46 34 12  3 18 3 12  3 2 1 4 الصحية 

 

 

 تاريخ ال مكان ال دورةاسم ال عدد وأسماء المشاركين  م
  الهندسة المدنية  مهارات تواصل وتفاعل 4 1
  الهندسة المدنية ادارة فرق 3 2
  المعلوماتية  ارشفة  2 3
  االدارة المركزية  اتمتة المكتبات  2 4
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 إجراءات تحسين ظروف العمل العملإجراءات تحسين آلية  إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

 تمديد الكهرباء-النافذة الواحدة طريقة التصنيف   الديوان 

  تأمين مكتب   معتمد رواتب

    

 الموارد المالية والمادية -ه 

 الكلية ال تملك مبنى خاص بها، بل تعتمد كليًا على الكليات الطبية األخرى في هذا الجانب.
 الجامعة بهذا الخصوص.بانتظار قرارات رئاسة 

 

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

 مكاتب أو غيرها(
 التكاليف الهدف

  تسهيل اجراءات الطالب  النافذة الواحدة  

   

 
 الهدف اآللية تطوير المكتبة

 التجهيزات
- - 

  

 تسهيل مرجعية العمل  اتمتة  العمل  آلية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

ضيق المكان وعدم وجود مكاتب تفيد  مكاتب ادارية  
 بالمطلوب  

رفض المكتب  
الهندسي استثمار 
بعض األماكن 

 في الكلية 

األعداد الكبيرة  للطالب في الكليات  مخابر خاصة بالكلية 
 الموجودة في الكلية  

  ا

حاجة المخابر لتنفيذ الجزء العملي  التجهيزات واألدوات المخبرية
 للمقررات الدرسية

عطاء - تسهيل عمل لجنة الشراء وا 
الصالحيات لشراء ما يلزم بالسرعة 

 المطلوبة   

تغير لجنة الشراء كل عام وليس  -
 كل ستة أشهر .
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    دهان مكاتب وممرات الكلية 

    تمديد نقاط انترنيت لمكاتب الكلية 

    تمديد نقاط كهرباء للمكاتب 

  خزانات للكلية   تأمين مياه لدورات المياه 

فرش مكتبي للكلية وفرج تكنولوجي 
 للكلية 

   

 
 كلية العلوملالقدرة المؤسسية 

  التخطيط االستراتيجي

 هدف الكلية
الكلية هدف 

 التنفيذي
مؤشرات تحقيق 

 الهدف*
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واملعريف يف إطار نظام اجلودة الشاملة  
 وبرؤ  ذات توجد مستقبلي

ختريج عدد من محلة 
 املاجستري والدكتوراه

( شهادة 26مني ) 
( 11ماجستري و ) 
 شهادة دكتوراه

80% - 

تطوير الربامج األكادميية التعليمية من خالل تطبيق املعايري مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اجلودة  
 والتميز يف األداء

تفعيل اتفاقية 
التعاون العلمي مع 
جامعة كازان يف 
 روسيا االحتادية

البدء بالتحضري ملؤمتر 
علمي باسم مؤمتر 
 العلوم والتكنولوجيا 

 50% - 

توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة، ومناخ جامعي اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة  
 بالقيم واملبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة.

- - - - 

بلغ عدد خرطي  تأهيل خرطني متميزين من حيث املعارف واملهارات املهنية واالجتماعية 
الكلية لعام 
2020/2021  (

) 

   

 املديريات وتفعيل والبيئة اجملتمع وخدمة املستدامة التنمية يف املسامهة يف البعث جامعة كفاءة رفع 
 التطبيقية) واخلدميعة والبحثيعة التعليمية اجلامععة خدمات وتسويق اخلاص الطابع ذات والوحدات
 .(واالستشارية

املسامهة يف التصدي 
 لوباء كورونا 

املشاركة يف اللجان 
البحثية للتصدي 

 للوباء

80%  

 - - - - التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم املعلومات من خالل تطبيق نظم إدارة اجلودة الشاملة. 

 التنظيمي  الهيكل

 اهليكلية يف تعديالت أية أجرت قد كانت إن أو التنظيمي يف هيكلها وحدات أو أقسام إدارات أو أية ألغت أو استحدثت قد كانت اجلزء إن هما يف الكلية تمكر

 .وتوثيقها اعتمادها مت ذلك؟ وهل أسباب وما واالختصاصات
 مالحظات قرار التعديل )الرقم والتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية واإلدارات التي تم تعديلها

     اليوجد
     اليوجد
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   القيادة

 :يلي ما الكلية توضي اجلزء هما يف
 .اختيارهم وطريقة فيها املشاركني وعدد األكادميية للقيادات تنفيمها مت ال  التدريبية الربامج -

 مبررات عدم التدريب )إن وجدت( التدريب )بعد االستالم( الموقع اإلداري االسم
    
- - - - 
 

 الموارد البشرية

 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية القسم/الدائرة/الشعبة
 18 - 1 17 قسم الرياضيات

 26 - 1 25 قسم الفيزياء
 30 - 1 29 قسم الكيمياء
 2 - 1 1 قسم االحصاء

 10 - 1 9 قسم علم الحياة
 7 - - 7 قسم الجيولوجيا

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

 15 - 3 12 شعبة االمتحانات
 3 - - 3 شعبة الديوان
 4 - 1 3 شعبة الموازي
 2 - 1 1 شعبة المحاسبة
 3 - 1 2 رسوم الطالب
 1 = - 1 مستودع الكلية

 2 - - 2 شعبة مراقبة الدوام
 2 - - 2 المتابعة ومجلس الكلية

 2 - - 2 المكتبة
سكرتاريا العميد ونواب 

 العميد
4 3 - 6 

 5 - 1 4 المكتب الفني
 1 - 1 - النسخ

 االداريون والفنيون بحسب المؤهل .1

 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه القسم/الدائرة/الشعبة
    *   رئيس الدائرة
    *   مكتب املتابعة
  *     سكرتاريا العميد

  *     النسخ
   * *   شعبة االمتحانات
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  *     الطالب العامشعبة شؤون 
    *   شعبة شؤون الطالب املوازي

  *     الدراسات العليا
    *   املكتبة

    *   شعبة مراقبة الدوام
   * *   شعبة الديوان
  *     أمني املستودع 

  *     معتمد بيع الكتب
   *    شؤون العاملني
    *   املكتب الفين
   *    احملاسب
  *     التصوير

  *     مستودع اللوازم
  *     املستخدمون
  *     احلر 

  *     االتصاالت
   *    املخربيني

    *   املهندسني االداريني
 

 البرامج التدريبية .2

 
 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء .3

 إجراءات تحسين ظروف العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي الدائرة/الشعبة
 رفد الشعبة مبوظفني جدد  اقرتاح املكافأة بعد الدورات االمتحانية االمتحاناتشعبة 

  ربط احلواسيب باالنرتنت اقرتاح املكافأة  شعبة شؤون الطالب
 توفر وتطبيق نظاماً خاصاً للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقديراً لجهود العاملين المميزين في الكلية . .4

 .منظور ضمن النظام المالي للجامعة جد بند  المكافئات والحوافز  لموظفين الكلية يو  -

 والمادية  الموارد المالية

 التطوير يف البنية التحتية: .1
 التكاليف الهدف استحداث قاعات تدريسية أو مخابر أو مكاتب أو غيرها القسم
ختععععدمي طععععالب الدراسععععات  خمرب البحث العلمي البيولوجيا

 والبحث العلمي العليا
 

 التاريخ  المكان  عدد المشاركين اسم الدورة

دورة تدريبية يف جمال البيولوجيا اجلزيئية 
 PCRوالتقانة احليوية واستخدام جهاز 

 2021شبا      قسم البيولوجيا كلية العلوم 25
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 التكاليف الهدف استحداث قاعات تدريسية أو مخابر أو مكاتب أو غيرها القسم
   

    
   

 

 التطوير في التجهيزات .2
 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة المكان /قاعة مخبر القسم
ختععععععععدمي طععععععععالب الدراسععععععععات العليععععععععا  PCRجهاز  خمرب البحث العلمي البيولوجيا

 والبحث العلمي
 ماليني لرية سورية 4

   
     

   
 تطوير المكتبة .3

 الهدف اآللية المجال

 الكتب والدوريات
 دعم الباحثني وطالب الدراسات العليا  الكرتونيا من خالل املواقع العلمية العاملية املوثوقة

 

 التجهيزات
 دعم الباحثني وطالب الدراسات العليا تزويدها بأجهزة حاسب ايل وخط شبكة

 
 تنظيم  لية العمل التسجيلتقدمي طلب ألمانة املكتبة مرفق بقرارات   لية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

   عدم توفر القطع الالزمة اصالح املصاعد
    صيانة البىن التحتية يف قسم الكيمياء

 والمساهمة بالتنمية: المجتمعية المشاركة

 الجهات المستفيدة
والدراسات المهنية والفنية والتطبيقية والخدمات المقدمة ألفراد االستشارات 

 المجتمع وهيئاته ومؤسساته الحكومية والخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
  يف قسم علم احلياة PCRدورة حول اختبار  طالب الدراسات العليا

  معينةالتحاليل الكيميائية ملعامل أو جهات  
   

 الجودة  وإدارة المؤسسي التقويم

 .ذاتياً  الكلى للكلية األداء تقومي ضوء يف تعزيزيد أو تصحيحية إجراءات من بد قامت ما الكلية تمكر اجلزء هما يف

 املؤسسية( القدرة خي  فيما (السابق السنوي التقرير عن التغمية الراجعة أو  اخلارجية املراجعة تقرير يف ورد ملا املؤسسة استجابة قشتنا
 )برفق بالتقرير تقرير التقومي الما  للكلية إن وجد(
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 كلية التربيةلالقدرة المؤسسية 
 التخطيط اإلستراتيجي:

 2020/2021أهداف الكلية ومؤشرات تحقيقها ونسبة إنجازها للعام  -الجدول 

 هدف الجامعة االستراتيجي
هدف الكلية 

 الهدف*مؤشرات تحقيق  التنفيذي
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

طوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي ت
واملعريف يف إطار نظام اجلودة الشاملة وبرؤ  ذات توجد 

 مستقبلي.

تفعيل وحدة ضمان اجلودة 
 يف الكلية.

 تشكيل وحدة ضمان اجلودة. -

 إعداد التقرير الما  للكلية. -

 التدريسية.تقومي أداء أعضاء اهليئة  -
100 % 

 

تطوير الربامج األكادميية التعليمية من خالل تطبيق املعايري 
 مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اجلودة والتميز يف األداء.

تطوير اخلطط الدرسية 
 جلميع أقسام كلية الرتبية

 إعادة النظر يف اخلطط الدرسية. -

 تقدمي خطة مقرتحة إىل الوزارة. -

اجلديد على قسم معلم الصف تطبيق نظام القبول  -
 2018/2019يف العام 

100 % 

 

توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة، ومناخ جامعي 
اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واملبادئ الثقافية 

 واالجتماعية واألخالقية.

تنظيم برنامج الرتبية العملية 
 يف األقسام.

 ومتابعة التزامهم.تنظيم الطالب يف جمموعات  -

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

100 % 
 

توعية الطالب بقواعد 
النظام واحملافظة على مرافق 

 الكلية.

عقد اجتماعات خمتلفة مع الطالب بالتنسيق مع  -
 % 100 احتاد الطلبة يف الكلية.

 

املعارف واملهارات تأهيل خرطني متميزين من حيث 
 املهنية واالجتماعية.

تأهيل خرطي اجلامعة 
 تربوياً ونفسياً 

افتتاح برنامج التأهيل الرتبوي يف التعليم النظامي  -
 واملفتوح.

 إقامة دورات تدريبية تربوية ونفسية. -
60 %  

رفع كفاءة اجلامعة يف اإلسهام يف التنمية املستدامة 
املديريات والوحدات ذات وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل 

الطابع اخلاص وتسويق خدمات اجلامععة التعليمية 
 (التطبيقية واالستشارية) والبحثيعة واخلدميعة

إطالق مكتب ممارسة 
املهنة لربط الكلية باجملتمع 
وخدمة مؤسسات اجملتمع 

 األهلي.

وضع النظام الداخلي ملكتب ممارسة املهنة يف كلية  -
 الرتبية.

الدورات التدريبية يف اجملالني  الرتبوي إجراء بعض  -
 والنفسي.

اقرتاح سلسلة من الدورات التدريبية الرتبوية والنفسية  -
. 

50 % 

عدم وجود قاعات 
خمصصة وخمابر 
عملية يف الكلية 
والنق  يف جتهيز 
قاعات ممارسة 
 التدريب والعالج.

التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم املعلومات 
 خالل تطبيق نظم إدارة اجلودة الشاملة.من 

توصيف مقررات مجيع 
أقسام الكلية وفق الع 

NARS 

 حتديد املعايري األكادميية الوطنية جلميع الربامج. -
 حتديد مؤشرات األداء يف كل مقرر. -
 حتديد طرائق التدريس املناسبة لكل مؤشر. -
 حتديد طرائق التقومي املناسبة للمؤشرات. -
 قق املؤشرات يف كل مقرر.حتديد متطلبات حت -
 حتديد معوقات حتقيق املؤشرات يف كل مقرر. -

100 % 

 

 الهيكل التنظيمي:

 2020/2021الوحدات المستحدثة في الكلية للعام 

 المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية 
 قرار التعديل 
 )الرقم والتاريخ(

- -  -   

 القيادة:
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 2020/2021الكلية وأسسها ومبرراتها للعام لتغيرات في اإلدارات العلمية داخل ا

 التدريب  أسس االختيار األسباب التغيير
 )بعد االستالم(

 مبررات عدم التدريب

 ععععععععععععععععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع عععععععععععععععععععععععععع عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع عععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 المصداقية واألخالقيات:
 2020/2021األخطاء والممارسات غير العادلة وإجراءات تصحيحها للعام 

 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة
عدم التزام بعض العاملني يف الكلية باعمال 

 اإلخالل بواجباهتم اإلدارية  توجيد عقوبة التنبيد بسبب الكوروناالرصد خالل فرتة احلجر 

عدم االلتزام أحد املدرسني بأعمال الرصد 
 التأخري باصدار النتائج االمتحانية توجيد عقوبة التنبيد من قبل رئيس اجلامعة خالل فرتة احلجر بسبب الكورونا

 اإلداري(:الجهاز اإلداري )إدارة الموارد البشرية والتطوير 
 2020/2021الجهاز اإلداري وعدد الشعب والعاملين في الكلية للعام 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 22 21 1 - - - - 21 1 شعبة االمتحانات

 16 16 - - - - - 16 - شؤون الطالب العام

 5 5 - - - - - 5 - شؤون الطالب  املوازي
 4 4 - - - - - 4 - شؤون طالب الدراسات العليا

 2 1 1 - - - - 1 1 شؤون العاملني 

 6 4 2 - - 1 1 3 1 الديوان
 3 3 - - - 1 - 2 - جملس الكلية 
 1 1 - - - - - 1 - جملس االقسام

 3 - 3 - - - 1 - 2 سكرتارية العميد
 - - - - - - - - - سكرتارية النواب

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

 2 2 - - - - - 2 - معتمد الرسوم

 2 1 1 - - - - 1 1 مستودع الكتب 

 1 - 1 - - - - - 1 أمني املستودع

 2 2 - - - - - 2 - املكتبة

 74 63 11       المجموع
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 2020/2021اإلداريون والفنيون في الكلية بحسب المؤهل للعام  

 القسم/الشعبة
 المجموع أخرى 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 - - - - - شؤون الطالب العام
 5 5 - 1 - 2 - 3 - - - - - شؤون الطالب املوازي

 4 4 - - - 1 - 2 - - - - - شؤون طالب الدراسات العليا

 2 1 1 - - - 1 1 - - - - - شؤون العاملني 

 6 4 2 2 1 2 - - 1 - - - - الديوان
 3 3 - 1 - 2 - - - - - - - جملس الكلية 
 1 1 - - - 1 - - - - - - - جملس االقسام
 3 - 3 - 1 - 2 - - - - - - سكرتارية العميد
 4 2 2 - 1 - - 2 1 - - - - شعبة مراقبة الدوام 
 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - معتمد الرواتب

 2 2 - - - 2 - - - - - - - معتمد الرسوم

 2 1 1 - - - 1 - 1 - - - - مستودع الكتب 
 1 - 1 - - - 1 - - - - - - أمني املستودع
 2 2 - - - 1 - 1 - - - - - املكتبة

 74 63 11           المجموع

 
 2020/2021التغيرات في إدارات الشعب في الكلية للعام  

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
 دقة يف العمل وسرعة يف اإلجناز الكفاءة واخلربة  شؤون الطالبتغيري رئيس شعبة 

 دقة يف العمل وسرعة يف اإلجناز الكفاءة واخلربة  تغيري رئيس شعبة الديوان
 2020/2021التغيرات في الوظائف المختلفة اإلدارية والفنية في الكلية للعام 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

           شعبة االمتحانات
 1  1          1 شؤون الطالب العام

 1 1           1   شؤون الطالب  املوازي

 1 1      1  شؤون طالب الدراسات العليا

 1 1          1  الديوان
          جملس الكلية 
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 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

          سكرتارية العميد

          معتمد الرسوم

          مستودع الكتب 

          أمني املستودع

          أمني املخرب

                   املكتبة

 4 3 1     3 1 المجموع
 اإلداريون الجدد أو الذين أنهوا الخدمة أو المنقولون )اإلداريون الجدد(

 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

          شعبة االمتحانات

 1  1      1 شؤون الطالب العام

 1 1      1  شؤون الطالب  املوازي

 1 1      1  شؤون طالب الدراسات العليا
 1 1      1  الديوان

          جملس الكلية 

          سكرتارية العميد

          معتمد الرسوم
          مستودع الكتب 

          أمني املستودع

          أمني املخرب

          المجموع
 2020/2021الدورات التدريبية للعاملين وعدد المشاركين فيها للعام 

 التاريخ  المكان  الدورةاسم  عدد وأسماء المشاركين  م

   ال يوجد --- 1

   ال يوجد --- 2

   ال يوجد --- 3

 .القرارات التي اتخذتها الكلية لتحسين مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بها
 2020/2021قرارات تحسين الرضا الوظيفي وإجراءات تحسينها للعام 

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

 شعبة االمتحانات
تأمني بعض متطلبات املوظفني يف الشعبة من  -

 األثا  واملستلزمات.
اجتماع اإلدارة مع العاملني وتوجيههم  -

 املهام.إىل ضرورة املتابعة والسرعة يف إجناز 
رفد الشعبة بعدد أكرب من املوظفني لتيسري  -

ظروف العمل والسرعة يف إجناز املهمات املوكلة 
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 شعبة شؤون الطالب العام
إجراء بعض التغيريات يف توزيع مهام املوظفني  -

 يف الشعبة.
تنظيم العمل ووضع جدول زمين  -

 إلصدار النتائج االمتحانية.
 إليهم.

إعادة توزيع مكاتب الشعبة والتبديل بينها وبني  - شؤون العاملني العلميني
 الشعب األخر  وتأمني بعض املستلزمات هلا.

التأكيد على تنظيم العمل وأرشفة  -
 بيانات الشعبة.

متابعة شؤون العاملني اإلداريني  -
 والعلميني لتحسني ظروف العمل.

---- 
 شؤون العاملني االداريني

 الديوان
إجراء بعض التغيريات يف توزيع مهام املوظفني  -

 يف الشعبة.
التأكيد على تنظيم العمل وتنظيم  -

 الوثائق بني الربيد الصادر والوارد.
إصالح  لة التصوير يف الشعبة وصيانتها  -

 وتأمني بعض املستلزمات.

 شعبة مراقبة الدوام
تفريغ العاملني يف الشعبة ملتابعة سري العملية  -

 التعليمية والتزام العاملني بأوقات الدوام الرمسي.

على مراقب الدوام مبتابعة التزام التأكيد  -
 املدرسني مبواعيد احملاضرات.

متابعة عمل الشعبة والتأكيد على التنسيق  -
بينها وبني األقسام العلمية يف إصدار الربامج 

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

 التعليمية.

 الموارد المالية والمادية:

 2020/2021القاعات التدريسية أو المخابر أو المكاتب المستحدثة في الكلية للعام 

 القسم
التطوير في البنية التحتية )استحداث قاعات تدريسية أو 

 مخابر أو مكاتب أو غيرها(.
 التكاليف الهدف

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

 2020/2021الكلية للعام المعدات والتجهيزات الخاصة بالقاعات وغيرها من المكاتب في 

 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة المكان القسم
 شعبة االمتحانات

 مكاتب الشعبتني
تنظيم الوثائق اخلاصة بالطالب و  - --------

 النتائج االمتحانية
 الشراء باجلامعة جلنة

 -------- شعبة شؤون الطالب العام

 مبىن الكلية
إجراء صيانة للمقاعد يف القاعات  - القاعات الدرسية

 ولألبواب.
احملافظة على نظافة القاعات وتأهيلها  -

 الشراء باجلامعة جلنة الستفبال الطالب.

تأهيل املخرب ملمارسة الطالب األنشطة  - ------------- خمرب احلاسوب
 العملية اخلاصة باحلاسوب الرتبوي.

 مديرية نظم املعلومات
 يف اجلامعة.

 2020/2021إجراءات تطوير مكتبة الكلية للعام 

 الهدف اآللية تطوير المكتبة
 ----- ----- الكتب والدوريات
 ----- ----- التجهيزات
 ----- -----  لية العمل

 المتطلبات التي لم تتحّقق ومقترحات تحقيقها

 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها
 البناء قيد اإلجنازضرورة جتهيز وهتيئة البناء اجلديد اخلاص بكلية  عدم وجود مكاتب يف البناء تأمني مكاتب إضافية ألعضاء اهليئة التعليمية
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 الرتبية.  تأمني منابر وطاوالت للقاعات واملدرجات
تأمني أجهزة حاسوب إضافية وطابعات 

صيانة األجهزة والطابعات املوجودة وتأمني إعادة  الطلب قيد الدراسة جديدة
 --- أحبار مناسبة هلا.

 تأمني أثا  إضايف ملكاتب األساتمة
 --- --- الطلب قيد الدراسة واألقسام العلمية

شراء جهاز تصحيي األمتتة وأجهزة عرض 
صيانة اجلهاز القدمي واالهتمام بنوعية الورق  الطلب قيد الدراسة إضافية

 --- اخلاص باالمتحانات املؤمتتة. 

  جتهيز قاعة خاصة مبناقشة الرسائل اجلامعية
تزويد قاعة املدارسة املوجودة يف الكلية ببعض 
 --- املستلزمات لتناسب إجراء املناقشات فيها.

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:

 2020/2021المقدمة ألفراد وهيئات المجتمع في العام الخدمات   

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

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الفعالية )ترفق الوثائق(

والعاملني يف املراكز األفراد والباحثني 
واجلمعيات املهتمة بعالج 

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

 التقويم المؤسسي وإدارة الجودة:
 قامت الكلية بتقومي البنية التحتية للكلية وبناًء عليد مت تصليي املقاعد الطالبية. -

 
 اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية لالقدرة المؤسسية 

 

مؤشرات تحقيق  هدف الكلية التنفيذي هدف الكلية
 الهدف*

نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

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

 مستقبلي

تخريج عدد من حملة 
 الماجستير والدكتوراه

( شهادة 47منح )
( شهادة 7ماجستير و )

 دكتوراه 

85% - 

جامعة البعث في مجال البحث العلمي والتعاون مع تطوير 
المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع 

 على جميع المستويات

تفعيل اتفاقية التعاون 
العلمي مع جامعات 

روسيا االتحادية 
ورية اإلسالمية والجمه

 اإليرانية وغيرها 

التحضير للبدء 
بالتحضير للمؤتمرات 

 والندوات البحثية

50% - 

ومناخ  ،عالية الجودة ةتوفير بيئة تعليمية فاعلة وآمن
صحي, موجهة بالقيم والمبادئ و جامعي اجتماعي وثقافي 

 .الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة

    تخريج جيل

 - - - -خريجين متميزين من حيث المعارف والمهارات تأهيل 
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 المهنية واالجتماعية
المساهمة في التصدي  زيادة دور الجامعة في إعادة األعمار وخدمة المجتمع

 لوباء كورونا
المشاركة في اللجان 
 البحثية للتصدي للوباء

80% - 

التطوير المؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم المعلومات  
 من خالل تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة.

زيادة جودة أعمال 
 وأنشطة الكلية 

أتمتة وأرشفة السجالت 
نظم إدارة والملفات وفق 
 الجودة الشاملة

- - 

 
 

 الهيكل التنظيمي -أ 

 المبررات التعديالت التي تم تعديلها تالوحدات التنظيمية واإلدارا

 إحداث مكتب ممارسة المهنة 
 .وضع النظام الداخلي لمكتب ممارسة المهنة 

  وضع خطة سنوية لألنشطة والخدمات 
 تحديد األنشطة والخدمات المقدمة من قبل المكتب 

  خدمة المجتمع ورفد
 الكلية بموارد ذاتية

   

 القيادة -ب 
 مبررات عدم التدريب االستالم(التدريب)بعد  أسس االختيار األسباب التغيير

تعيين نائب عميد للشؤون 
 العلمية جديد للكلية

 - الخبرة في اإلدارة شغور منصب نائب العميد
الخبرة في العمل كنائب لعميد 

 الكلية

 .القرارات التي اتخذتها الكلية لتحسين مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بها
جراءات تحسينها   قرارات تحسين الرضا الوظيفي وا 

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

 شعبة االمتحانات
تأمين بعض متطلبات الموظفين في  -

 الشعبة من األثاث والمستلزمات.

إجراء بعض التغييرات في توزيع  -
 الموظفين في الشعبة.مهام 

اجتماع اإلدارة مع العاملين  -
وتوجيههم إلى ضرورة المتابعة 

 والسرعة في إنجاز المهام.

تنظيم العمل ووضع جدول  -
زمني إلصدار النتائج 

 االمتحانية.

رفد الشعبة بعدد أكبر من  -
الموظفين لتيسير ظروف 
العمل والسرعة في إنجاز 

 المهمات الموكلة إليهم.
 شؤون الطالب العام شعبة

إعادة توزيع مكاتب الشعبة والتبديل  - شؤون العاملين العلميين
بينها وبين الشعب األخرى وتأمين 

 بعض المستلزمات لها.

التأكيد على تنظيم العمل  -
 وأرشفة بيانات الشعبة.

متابعة شؤون العاملين  -

---- 
 اإلداريينشؤون العاملين 
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اإلداريين والعلميين لتحسين 
 ظروف العمل.

 الديوان
إجراء بعض التغييرات في توزيع  -

 مهام الموظفين في الشعبة.
التأكيد على تنظيم العمل  -

وتنظيم الوثائق بين البريد 
 الصادر والوارد.

إصالح آلة التصوير في  -
الشعبة وصيانتها وتأمين بعض 

 المستلزمات.

 شعبة مراقبة الدوام
العاملين في الشعبة لمتابعة تفريغ  -

سير العملية التعليمية والتزام 
 العاملين بأوقات الدوام الرسمي.

تفعيل برنامج البصمة في تفقد  -
العاملين وانتظام أوقات 
 الحضور واالنصراف اليومي.

التأكيد على مراقب الدوام  -
بمتابعة التزام المدرسين 

 بمواعيد المحاضرات.

والتأكيد متابعة عمل الشعبة  -
على التنسيق بينها وبين 
األقسام العلمية في إصدار 
البرامج وتنظيم برنامج التربية 

 العملية.

تنظيم الزمر العملية ومتابعة  -
 سير العملية التعليمية.

 

 لموارد المالية والمادية:ا

 المعدات والتجهيزات الخاصة بالقاعات وغيرها من المكاتب في الكلية 

 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة المكان القسم
 شعبة االمتحانات

 مكاتب الشعبتين
شراء مجموعة من الخزن لزوم -

 االمتحانات وشؤون الطالب.
تنظيم الوثائق الخاصة  -

 بالطالب والنتائج االمتحانية.
 لجة الشراء بالجامعة

 شؤون الطالب العامشعبة 

 مبنى الكلية

 القاعات الدرسية
جراء  - طالء القاعات جميعها وا 

صيانة للمقاعد في القاعات 
 ولألبواب.

المحافظة على نظافة القاعات  -
 لجة الشراء بالجامعة وتأهيلها الستقبال الطالب.

 إجراء صيانة ألجهزة الحاسوب. - مخبر الحاسوب
تأهيل المخبر لممارسة  -

الطالب األنشطة العملية 
 الخاصة بالحاسوب التربوي.

مديرية نظم 
 المعلومات
 في الجامعة.

 المتطلبات التي لم تتحّقق ومقترحات تحقيقها

 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

 تأمين مكاتب إضافية ألعضاء الهيئة التعليمية
عدم وجود مكاتب في 

ضرورة تجهيز وتهيئة البناء الجديد  البناء
 بكلية التربية. الخاص

 البناء قيد اإلنجاز

 الطلب قيد الدراسة تأمين منابر وطاوالت للقاعات والمدرجات

 ---إعادة صيانة األجهزة والطابعات  الطلب قيد الدراسة تأمين أجهزة حاسوب إضافية وطابعات جديدة
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 الموجودة وتأمين أحبار مناسبة لها.

 تأمين أثاث إضافي لمكاتب األساتذة

 واألقسام العلمية
 --- --- الطلب قيد الدراسة

 شراء جهاز تصحيح األتمتة وأجهزة عرض إضافية
 الطلب قيد الدراسة

صيانة الجهاز القديم واالهتمام بنوعية 
 الورق الخاص باالمتحانات المؤتمتة. 

--- 

 الطلب قيد الدراسة تجهيز قاعة خاصة بمناقشة الرسائل الجامعية
المدارسة الموجودة في الكلية تزويد قاعة 

ببعض المستلزمات لتناسب إجراء 
 المناقشات فيها.

--- 

 
 

 كلية االقتصادلالقدرة المؤسسية 
  التخطيط والتطوير

 هدف الكلية التنفيذي هدف الكلية
مؤشرات تحقيق 

 الهدف*
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

واملعريف يف تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي 
 إطار نظام اجلودة الشاملة وبرؤ  ذات توجد مستقبلي

فتي مركز دراسات إدارية 
 واقتصادية

 
 

 
 صفر

 عدم  موافقة اجلهات املعنية

تطوير الربامج األكادميية التعليمية من خالل تطبيق املعايري مبا يتفق 
 مع فلسفة ومبادئ اجلودة والتميز يف األداء

 اجناز توصيف  نار 
 وفق املعايري الوطنية 

عدد املقررات 
 املوصفة

100  

توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة، ومناخ جامعي 
اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واملبادئ الثقافية 

 واالجتماعية واألخالقية السليمة.

توفر قاعات مناسبة وخمربحاسوب 
 وقاعة سيمينار

وقضاء واماكن السرتاحة الطالب 
 حاجاهتم

 عدد القاعات
 القدرة االستيعابية

 

 
50% 

 
 ضيق املكان

 )استضافة يف كلية العلوم(

تأهيل خرطني متميزين من حيث املعارف واملهارات املهنية 
 واالجتماعية

 تأمني حماضرين جيدين
 توفري املادة العلمية 
 مهارات ومعارف

معدالت ونسب 
النجاح يف املقررات 

 التخصصية

 عدم توفر خمرب حاسوب 74%

 وخدمة املستدامة التنمية يف املسامهة يف البعث جامعة كفاءة رفع 
 وتسويق اخلاص الطابع ذات والوحدات املديريات وتفعيل والبيئة اجملتمع
 .(واالستشارية التطبيقية) واخلدميعة والبحثيعة التعليمية اجلامععة خدمات

 اقامة الفعاليات العلمية 
 يف اجلامعة 

 فعالية سنوية
 
 

50%  

 واملشاركة يف فعاليات تدريبية 
 واستشارية

تدريب  
5/7/2018 

100%  

دورتني )مهارات 
 2019التواصل( 

100 ----- 

التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم املعلومات من خالل تطبيق 
 نظم إدارة اجلودة الشاملة.

االمتحانات  أمتتد أنشطة الكلية
 الطالبوشؤون 

بدأ املشروع يف عام  50%
2018/2019 
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 التنظيمي  الهيكل

 اهليكلية يف تعديالت أية أجرت قد كانت إن أو التنظيمي يف هيكلها وحدات أو أقسام إدارات أو أية ألغت أو استحدثت قد كانت اجلزء إن هما يف الكلية تمكر

 .وتوثيقها اعتمادها مت ذلك؟ وهل أسباب وما واالختصاصات
 مالحظات قرار التعديل )الرقم والتاريخ( المبررات التعديالت الوحدات التنظيمية واإلدارات التي تم تعديلها

     اليوجد
 

 األقسام الجديدة والدراسات العليا: 

 مالحظات المبررات األقسام والدراسات العليا
 قيد االفتتاح البحث العلمي–حاجة الطالب الستكمال حتصيلهم العلمي  ماجستري إدارة األعمال
 بانتظار املوافقة زيادة الثراء املعريف والعلمي –حاجة سوق العمل  قسم التمويل واملصارف

 املوافقة على اإلحدا  تأهيل رواد أعمال وفتي فرص عمل واستثمار وتلبية سوق العمل ماجستري تأهيل وختص  "ريادة األعمال"

   القيادة 

 مبررات عدم التدريب )إن وجدت( التدريب )بعد االستالم( اإلداريالموقع  االسم
 تغيري عميد الكلية

 
تغيري بقرار من وزارة التعليم 

 العايل
 توفر اخلربات 

 توفر اخلربات  تغيري بقرار من رئاسة اجلامعة تغيري رئيس الدائرة
 

 الموارد البشرية

 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية القسم/الدائرة/الشعبة
     

     المجموع
 االداريون والفنيون بحسب المؤهل .5

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

       المجموع
 البرامج التدريبية .6

 

 المتخذة لتحسين األداءاإلجراءات  .7

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

 

 توفر وتطبيق نظاماً خاصاً للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقديراً لجهود العاملين المميزين في الكلية  .8

 والمادية  الموارد المالية

 التطوير يف البنية التحتية: .4

 التاريخ  المكان  عدد المشاركين اسم الدورة
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 التكاليف الهدف استحداث قاعات تدريسية أو مخابر أو مكاتب أو غيرها القسم
    
    

   
 التطوير في التجهيزات .5

 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة المكان /قاعة مخبر القسم
     

   
     

   
 تطوير المكتبة .6

 الهدف اآللية المجال

 الكتب والدوريات
  

 

 التجهيزات
  

 
    لية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

    
    
    

 والمساهمة بالتنمية: المجتمعية المشاركة

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

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الفعالية )ترفق الوثائق(

   
   
   
 

 الجودة  وإدارة المؤسسي التقويم

 
  



71 

 التربية الموسيقيةكلية لالقدرة المؤسسية 
 التخطيط االستراتيجي

 هدف الكلية
هدف الكلية 

 التنفيذي
تحقيق مؤشرات 

 الهدف*
نسبة 
 اإلنجاز

المعوقا
 ت

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واملعريف يف إطار نظام اجلودة الشاملة وبرؤ  
 ذات توجد مستقبلي

    

تطوير الربامج األكادميية التعليميةمن خالل تطبيق املعايري مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اجلودة والتميز 
 يف األداء

تطوير اخلطة 
الدراسية مبا 
يتناسب مع 
 معايري اجلودة

سيتم وضع خطة 
دراسية جديدة مع 
بداية العام الدراسي 

2021/2022   

100% ----- 

توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة، ومناخ جامعي اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم 
 السليمة.واملبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 

تكليف جمموعة من  
األساتمة من خارج 
املال  لتغطية 

العملية التدريسية مبا 
يتناسب وحتقيق 

اهلدف باإلضافة إىل 
التعاقد مع بعض 
األساتمة نظرا لعدم 
وجود أعضاء هيئة 
 تدريسّية يف الكلّية

  

     تأهيل خرطني متميزين من حيث املعارف واملهارات املهنية واالجتماعية

رفعكفاءةجامعةالبعثفياملسامهةفيالتنميةاملستدامةوخدمةاجملتمعوالبيئةوتفعيالملديرياتوالوحداتماتالطابعاخلاص
 .(التطبيقيةواالستشارية) وتسويقخدماتاجلامععةالتعليميةوالبحثيعةواخلدميعة

    

     ودة الشاملة.لتطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم املعلومات من خالل تطبيق نظم إدارة اجلا

 الهيكل التنظيمي

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

 القيادة

 مبررات عدم التدريب )إن وجدت( التدريب )بعد االستالم( الموقع اإلداري االسم
    
    
 

 البشريةالموارد 

 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية القسم/الدائرة/الشعبة
  2 3 1 رئيس الدائرة
    2 مكتب العميد 

    3 الديوان
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    1 الماتية
    1 معتمد رسوم الطالب

    1 مكتب االنشطة الطالبية
    3 شؤون الطالب 

    1 شؤون طالب املوازي
    1 املكتبة

    1 معتمد الكتب
    5 االمتحانات 
    3 مراقبة الدوام

    3 اجلناح العملي القدمي
    1 املكتب الفين
    1 خمرب احلاسوب
    2 اجلناح اجلديد
    2 االستديو

    1 املعتمد املايل
    1 أمني املستودع

 39    المجموع
 
 االداريون والفنيون بحسب المؤهل .9

 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة  ماجستير دكتوراه القسم/الدائرة/الشعبة
 28 20  7 1 - إداري

 هيئة فنّية

- 2 
)خدمة علم  1

 احتيا (
 )اجازة دراسية( 1

10 
 
 
 
 

  14 

 معيدين

  2 
)خدمة علم  1

 احتيا (

  3 

 45 20  20 5  المجموع
 

 البرامج التدريبية .10

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء .11

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

 التاريخ  المكان  عدد المشاركين اسم الدورة
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 توفر وتطبيق نظاماً خاصاً للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقديراً لجهود العاملين المميزين في الكلية  .12

 

 والمادية الموارد المالية

 التطوير يف البنية التحتية: .7
 التكاليف الهدف استحداث قاعات تدريسية أو مخابر أو مكاتب أو غيرها القسم
  حتسني عمل استديو الكلية مبواصفات عالية ملخرب االستديو  corI7طلب جهاز كمبيوتر حديث 

   
 التطوير في التجهيزات .8

 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة المكان /قاعة مخبر القسم
جعععودة الععععزف وحسعععن سعععري العمليعععة  دوزان بيانوهات +  الت موسيقية  

 التدريسّية
400000 

 تطوير المكتبة .9
 الهدف اآللية المجال

 الكتب والدوريات
  

 

 التجهيزات
 CDسهولة الوصول إىل الكتب وال  طلب شراء حاسوب

 
  العمل على برامج املكتبات  لية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

 الطلب للدراسةمت رفع  ختصي  اعتماد مايل مالية وفنية تصليي املكيفات 
    
    

 المشاركةالمجتمعيةوالمساهمة بالتنمية:

 الجهات المستفيدة
االستشارات والدراسات المهنية والفنية والتطبيقية والخدمات المقدمة ألفراد 

 المجتمع وهيئاته ومؤسساته الحكومية والخاصة
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية)ترفق الوثائق(
   
   
   

 الجودة وإدارة المؤسسي التقويم
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 كلية السياحةلالقدرة المؤسسية 

  والتطوير التخطيط

هدف الكلية  هدف الكلية
 التنفيذي

مؤشرات تحقيق 
 الهدف*

نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واملعريف يف إطار نظام اجلودة 
 توجد مستقبليالشاملة وبرؤ  ذات 

زيادة املهارة و 
 املعرفة

 ال يوجد تقنيات %70 احملاضرات

تطوير الربامج األكادميية التعليمية من خالل تطبيق املعايري مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ 
 اجلودة والتميز يف األداء

 - %100 تعديل اخلطة مالئمة للواقع

ومناخ جامعي اجتماعي وثقايف وصحي, توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة، 
 موجهة بالقيم واملبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية السليمة.

 - %50 الطالب اجلامعة

املعارف و  تأهيل خرطني متميزين من حيث املعارف واملهارات املهنية واالجتماعية
 املهارات

 ال يوجد تقنيات %70 احملاضرات

 وتفعيل والبيئة اجملتمع وخدمة املستدامة التنمية يف املسامهة يف البعث جامعة كفاءة رفع
 والبحثيعة التعليمية اجلامععة خدمات وتسويق اخلاص الطابع ذات والوحدات املديريات
 .(واالستشارية التطبيقية) واخلدميعة

التعاون مع 
 غرفة السياحة

 - %70 احملاضرات العلمية

اإلدارية ونظم املعلومات من خالل تطبيق نظم إدارة التطوير املؤسسي وبناء النظم 
 اجلودة الشاملة.

 - - مالئمة للواقع تعديل اخلطة

 التنظيمي  الهيكل

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

   القيادة

 مبررات عدم التدريب التدريب )بعد االستالم( أسس االختيار األسباب التغيير
د. مراد امساعيل )نائب -

 علمي (
-2019/2020 - - - 

 د. امحد محود -
 )نائب اداري (

-2019/2020 - - - 

 د. منمر الناصر 
 )ريس قسم االدارة الفندقية (

-2019/2020    

 

 واألخالقيات  المصداقية

 المبررات المتخذ اإلجراء الحالة
- - - 
- - - 

   )إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري( اإلداري الجهاز
 .بها للعاملين الوظيفي الرضا مستوى لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات
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 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
 جيدة نشا  العامل العمل باستمرار مني مكافآت

- - - - 
- - - - 
 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون لوظائف اإلدارية والفنيةا

 إجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 4 2 2 - - - 2 2 - شؤون طالب

 5 4 1 - - - - 4 1 امتحانات
 4 4 -     4 - ديوان 

 2 2 -     2 - نظم معلومات 

 2 2 -     2 - سكرتاريا عميد 

 1 1 -     1 - سكرتاريا نواب
 - - 2     - 2 مراقبة دوام 
 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 )شؤون (

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

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

 –امال عازار  –نقل من الكلية 
جهينة –زينة ابراهيم –انا العلي 
 بدعة

         

         - 4اجملموع 

 اإلداريون والفنيون بحسب المؤهل

 القسم
 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

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

 - 1 ادارة فندقية 41 30 11 4 3 15 4 10 1 1
 41 30 11 4 3 15 4 10 1 1  3 اجملموع

 التاريخ  المكان  اسم الدورة عدد وأسماء المشاركين  م

 - - ادارة املوارد البشرية - نور الديب - 1

 - - جيوغرايف - مسر العيسى - 2
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 إجراءات تحسين ظروف العمل إجراءات تحسين آلية العمل إجراءات تحسين الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

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

 والمادية  المالية الموارد 

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

 مكاتب أو غيرها(
 التكاليف الهدف

 مليون14- تطوير العملية التدريسية - مت جتهيز خمرب حاسوب يف قبو الكلية   
 شراء برنامج اماديو  و تنزيلد على اجزة املخرب و اصبي جاهزاً لالستخدام -

 و يتم العمل على جتهيز برنامج  اوبرا 
 500000- تطوير العملية التدريسية--

 800000-   - مت جتهيز مكاتب لرؤساء االقسام  - 
 

 الهدف اآللية تطوير المكتبة

 الكتب والدوريات
- - 
- - 

 التجهيزات
- - 
- - 

 - -  لية العمل
 

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

 
   البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة

 الجهات المستفيدة
االستشارات والدراسات المهنية والفنية والتطبيقية والخدمات المقدمة ألفراد 

 المجتمع وهيئاته ومؤسساته الحكومية والخاصة
عن درجة رضا الجهات الخارجية 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
   

 الجودة  وإدارة المؤسسي التقويم

 
 

 
 
 
 
 

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

نسبة  مؤشرات حتقيق اهلدف  هدف الكلية التنفيمي االسرتاتيجي كليةهدف ال
 االجناز

 املعوقات

ع تطوير دور اجلامعة كأحد مراكز اإلشعاع العلمي 1
واملعريف يف إطار نظام اجلودة الشاملة ويرؤ  ذات 

 توجد مستقبلي

األعمال ال  تقوم هبا 
 لتنفيم اهلدف : 

رفع سوية وعي الطالب  -
القانوين من خالل االطالع 
 على مجيع قوانني البالد

 اخلطوات ال  يتم حتقيقها 
 

مالحظة : تطور قدرة الطالب 
على مناقشة أفكاره القانونية 

 منطق مقبولحبرية و 

زيادة كبرية يف عدد الطالب مقارنًة مع طاقة  80%
 استيعاب الكلية 

ع تطوير الربامج األكادميية التعليمية من خالل 2
تطبيق املعايري مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اجلودة 

 والتميز يف األداء

حمف مجيع القوانني ال  
مت تعديلها من املناهج 
بشكل مستمر من قبل 

 دكتور املقرر 

قدرة الطالب على مناقشة 
مالئمة قانون للعمل بد يف الزمن 

 احلايل

 التأخر يف تعديل املقررات يف الكتاب اجلامعي 90%

ع توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة ، 3
ثقايف وصحي موجهة ومناخ جامعي اجتماعي و 

بالقيم واملبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 
 السليمة 

حماولة إشرا  اكرب عدد من 
الطالب يف املناقشات ال  

 تدور ضمن القاعات 

ارتفاع استيعاب الطالب 
 للمنهاج

قلة عدد القاعات يف الكلية مقارنًة مع أعداد  90%
 الطالب الكبرية 

زين من حيث املعارف ع تأهيل خرطني متمي4
 واملهارات املهنية واالجتماعية 

الرتكيز على أن تكون 
االسئلة يف االمتحانات 
 شاملة جلميع أجزاء املقرر

التأخر يف اصدار نتائج املقررات التحريرية  %90 ارتفاع نسبة املعدالت للطالب 
 نتيجة ارتفاع اعداد الطالب  

التمية املستدامة ع رفع كفاءة اجلامعة يف املسامهة يف 5
وخدمة اجملتمع والبيئة وتفعيل املديريات والوحدات 
ذات الطابع اخلاص وتسويق خدمات اجلامعة 
 التعليمية والبحثية واخلدمية )التطبيقية واالستثمارية (

العمل على إشرا  احملامني 
والقضاة ذوي اخلربة العملية 

 يف التدريس 

زيادة يف خربة الطالب يف 
 مليةاجللسات الع

قلة عدد اهليئة التدريسية من خارج املال   90%
 نتيجة عدم التفرغ

ع التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم 6
 املعلومات من خالل تطبيق نظم إدارة اجلودة الشاملة 

حماولة مواكبة التطورات 
على الصعيد املعلوما  
للكلية من خالل موقع 
الكرتوين خاص بالكلية 

ملعلومات اخلاصة وأمتتد ا
 بكل طالب

زيادة يف عدد زوار موقع الكلية 
االلكرتوين وتوفري عناء الطالب 
 يف متابعة أمور الكلية واملواد

عدم وجود كادر اداري خمت  مبجال  75%
 املعلوماتية يف كلية احلقوق

 الهيكل التنظيمي : - ب

 مالحظات قرار التعديل ) الرقم والتاريخ ( املربرات التعديالت الوحدات التنظيمية واإلدارات ال  مت تعديلها
  15/10/2019/و تاريخ 93قرار رقم    - مت احداثها شعبة الدراسات العليا / قسم القانون العام /

 ج ـ القيادة :

 مبررات عدم التدريب)إن وجدت( التدريب)بعد االستالم ( الموقع االداري االسم
- - - - 

    
 البشرية:الموارد -د

 اجملموع املياومون املستخدمون الوظائف االدارية والفنية القسم/الدائرة/الشعبة
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 1 - - 1 رئيس دائرة احلقوق/تعليم عام
 1 - - 1 رئيس دائرة الدراسات القانونية/تعليم مفتوح

 67 - - 7 تعليم عام-احلقوق/شعبة شؤون الطالب
 3 - - 3 تعليم موازي-احلقوق/شعبة شؤون الطالب
 7 - 1 6 تعليم عام-احلقوق/شعبة االمتحانات

-احلقوق/شعبة شؤون طالب الدراسات القانونية
 8 - 1 7 تعليم عام

تعليم -احلقوق/شعبة امتحانات الدراسات القانونية
 7 - - 7 عام

 1 - - 1 شعبة الدراسات العليا-احلقوق
 4 - 1 3 احلقوق/شعبة الديوان
 1 - - 1 مكتبة الكلية

 1 - - 1 امني مستودع اللوازم
 1 - - 1 احلقوق/شعبة مراقبة الدوام والربامج

 3 - 2 1 السكرتاريا
 1 - - 1 الماتية/شؤون العاملني
 1 - - 1 معتمد بيع الكتب

 1 - - 1 معتمد رسوم الطالب/تعليم عام
 1 - - 1 معتمد رسوم الطالب/تعليم مفتوح
 2 - 2 - مستخدمون ومراسلون وتصوير

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

 

 االداريون والفنيون بحسب المؤهل :-1
 اجملموع اخر  معهد تقاين اجازة ماجستري دكتوراه القسم/الدائرة/الشعبة
 1 - - - 1 - قسم القانون العام
 1 - - -  1 قسم القانون الدويل

 1 - - 1 - - رئيس دائرة احلقوق/تعليم عام
 1 - - 1 - - رئيس دائرة الدراسات القانونية/تعليم مفتوح

 7 1 2 4 - - تعليم عام-احلقوق/شعبة شؤون الطالب
 3 1 - 2 - - تعليم موازي-احلقوق/شعبة شؤون الطالب
 7 3 2 2 - - تعليم عام-احلقوق/شعبة االمتحانات

احلقوق/شعبة شؤون طالب الدراسات 
 تعليم عام-القانونية

- - 1 2 4 7 

-احلقوق/شعبة امتحانات الدراسات القانونية
 تعليم عام

- - 2 2 3 7 

 1 - - 1 - - شعبة الدراسات العليا-احلقوق
 4 4 - - - - احلقوق/شعبة الديوان
 1 1 - - - - مكتبة الكلية

 1 - 1 - - - امني مستودع اللوازم
 1 - - 1 - - احلقوق/شعبة مراقبة الدوام والربامج

 3 3 - - - - السكرتاريا
 1 - - 1 - - الماتية/شؤون العاملني
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 1 - 1 - - - معتمد بيع الكتب
 1 - 1 - - - معتمد رسوم الطالب/تعليم عام
 1 - 1 - - - معتمد رسوم الطالب/تعليم مفتوح
 2 2 - - - - مستخدمون ومراسلون وتصوير

 4 4 - - - - احلرا 
 1 1 - - - - مكتب فين

 57 27 12 16 1 1 اجملموع

 البرامج التدريبية:-2

 التاريخ المكان عدد المشاركين اسم الدورة
- - - - 

    
    

 االجراءات المتخذة لتحسين االداء: -3

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

على مشاكل املوظفني بشكل يومي الوقوف  شعبة االمتحانات
 ملعاجلتها

امتتة عدد من املقررات االمتحانات الغلب 
 املواد لسهولة العمل

 املطالبة بامتتة شعبة االمتحانات

متابعة شكاو  املوظفني بالنسبة لضغط  شعبة شؤون الطالب
 العمل

رفد مكتب الشؤون بعدد من املوظفني 
 وطلب عدد اضايف من اجهزة احلواسيب

ملطالبة بامتتة شعبة الشؤون واملطالبة ا
بتقسيمها اىل شعبتني منفصلتني )عام 

 وموازي(
 توفر وتطبق نظاما خاصا للحوافز والمكافات المادية والمعنوية تقديرا لجهود العاملين المميزين في الكلية. -4

 الموارد المالية والمادية : -ه

 ـ التطور في البنية التحتية :1
 التكاليف الهدف استحداث قاعات تدريسية أو مخابر أو مكاتب أو غيرها ()  القسم

 - - مل يتم أي تطوير على مستو  البنية التحتية بسبب عدم توفر االعتمادات املالية الالزمة 

 ـ التطوير في التجهيزات :2
 التكاليف الهدف مدات أو تجهيزات جديدة المكان / قاعة أو مخبر القسم

 - - تطوير أي تجهيزات لعدم توفر االعتمادات المالية الالزمةلم يتم  
 ـ تطوير المكتبة :3

 الهدف اآللية المجال
اغناء مكتبة الكلية بالكتب املتنوعة واالطالع على ما هو جديد يف  مت استالم عدد من الكتب كهدية ملكتبة الكلية ومت حضور معرض الكتاب السنوي الكتب والدوريات

 القانون 
  مل يتم تزويد املكتبة باي جتهيزات جديدة لعدم توفر القدرة املالية  التجهيزات 
يتم إعارة الكتب إىل الشخ  المي يرغب بملك بعد استيفاء كافة املعلومات   لية العمل

الالزمة عند وابالغد بالتقييد باملواعيد احملددة إلعادة الكتب ال  قام باستعارهتا حتت 
 ية طائلة املسؤول

متكني أكرب عدد من الطالب الراغبني باالستفادة من الكتب 
 املوجودة يف املكتب من احلصول على خدماهتا 

 
 المالحظات المقترحات والمتطلبات االسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

 - الكرتونيا بالشبكةتزويد املكتبة بأجهزة جديدة وربطها  عدم توفر االعتماد املايل عدم توفر أجهزة حاسوبية
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 - اغناء املكتبة مبا يتوفر من كتب جديدة يف جمال القانون  عدم توفر االعتماد املايل عدم كفاية الكتب باملكتبة
 و. المشاركة المجتمعية والمساهمة بالتنمية :

االستشارات والدراسات الفنية والمهنية والتطبيقية والخدمات المقدمة  الجهات المستفيدة 
 ألفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته الحكومية والخاصة

درجة رضا الجهات الخارجية عن الفعالية ) ترفق الوثائق 
) 

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

 لكلية التطبيقيةلالقدرة المؤسسية 
  التخطيط االستراتيجي

 هدف الكلية التنفيذي هدف الكلية
مؤشرات تحقيق 

 الهدف*
نسبة 
 اإلنجاز

 المعوقات

تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي واملعريف يف 
 إطار نظام اجلودة الشاملة وبرؤ  ذات توجد مستقبلي

رفد املؤسسات و املعامل بتقنني مميزين 
و مبستويات تعليمية متعددة مؤهلة 

قادرة على التعامل مع علمياً وعملياً 
 التقنيات احلديثة املستخدمة.

 ختريج أول دفعة 
هما العام 
2021/2022 

عدم توفر املخابر و  75%
 القاعات اخلاصة بالكلية
 و الكادر التدريسي

تطوير الربامج األكادميية التعليمية من خالل تطبيق املعايري مبا يتفق مع 
 األداءفلسفة ومبادئ اجلودة والتميز يف 

اخلطة الدرسية جلميع الكليات التطبيقية 
يف اجلامعات السورية موحدة و يشرف 
على إقرارها و تطويرها اجمللس األعلى 

 للتعليم التقين

مت إقرار اخلطط 
 الدرسية عام 

و هي ال  2013
 تزال قيد االختبار

 عدم توفر الكتب اجلامعية 100%

اجلودة، ومناخ جامعي اجتماعي توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية 
وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واملبادئ الثقافية واالجتماعية واألخالقية 

 السليمة.

    

 -----    تأهيل خرطني متميزين من حيث املعارف واملهارات املهنية واالجتماعية

 وخدمة املستدامة التنمية يف املسامهة يف البعث جامعة كفاءة رفع
 وتسويق اخلاص الطابع ذات والوحدات املديريات وتفعيل والبيئة اجملتمع
 .(واالستشارية التطبيقية) واخلدميعة والبحثيعة التعليمية اجلامععة خدمات

    

التطوير املؤسسي وبناء النظم اإلدارية ونظم املعلومات من خالل تطبيق 
 نظم إدارة اجلودة الشاملة.

ا قيد الدراسة و اإلجناز و خيضع هم
 لقرارات اجمللس األعلى للتعليم التقين

 --- -- 

 التنظيمي  الهيكل

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

   القيادة

 التدريب )إن وجدت(مبررات عدم  التدريب )بعد االستالم( الموقع اإلداري االسم
---- ---- ---- ----- 

 الموارد البشرية

 المجموع المياومون المستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية القسم/الدائرة/الشعبة
بانتظار اصدار مرسوم مال  

الكلية كون مالكها مفصول عن 
مال  اجلامعة و هلا موازنة 
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 مستقلة
     المجموع

 بحسب المؤهلاالداريون والفنيون  .13

 المجموع أخرى 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 شؤون الطالب
 2 - 1 1 - - شعبة مراقبة الدوام
 2 - 1 1 - - شعبة الديوان
 2 - 1 1 - - شعبة نظم املعلومات
 1 - - 1 - - شعبة شؤون العاملني

 1 - - 1 - - ذاتية
 1 - 1 - - - امني مستودع
 1 1 - - - - مكتب فين
 1 1 - - - - مراسل

 1 - 1 - - - مكتب النسخ
 1 - 1 - - - حماسب

 24 4 9 9 1 1 المجموع
 البرامج التدريبية .14

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين األداء .15

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

 

 توفر وتطبيق نظاماً خاصاً للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقديراً لجهود العاملين المميزين في الكلية  .16

 والمادية  الموارد المالية

 التطوير في البنية التحتية: .10
 التكاليف الهدف أو مكاتب أو غيرها استحداث قاعات تدريسية أو مخابر القسم
--- ----   

----   
 التطوير في التجهيزات .11

 التاريخ  المكان  عدد المشاركين اسم الدورة

 شؤون الطالب و االمتحانات 2 امتتة االمتحانات و شؤون الطالب

تدريب باملواكبة )مستمر( من تاريخ بدء مشروع األمتتة 
 باجلامعة من تاريخ 

 حىت تارخييد
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 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة المكان /قاعة مخبر القسم
--- ----    

   
--- ----    

   
 تطوير المكتبة .12

 الهدف اآللية المجال
  ال يوجد الكتب والدوريات

  ال يوجد التجهيزات
    لية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

    
 والمساهمة بالتنمية: المجتمعية المشاركة

 الجهات المستفيدة
االستشارات والدراسات المهنية والفنية والتطبيقية والخدمات المقدمة ألفراد 

 الحكومية والخاصةالمجتمع وهيئاته ومؤسساته 
درجة رضا الجهات الخارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 الجودة  وإدارة المؤسسي التقويم

 
 كلية العلوم الثانيةلالقدرة المؤسسية 

  والتطوير التخطيط

 هدف الكلية
هدف الكلية 

 التنفيذي
مؤشرات تحقيق 

 الهدف*
نسبة 
 المعوقات اإلنجاز

     كأحد املراكز العلمية املتميزة يف جمال التعليم العايل وإعداد الكوادر العلمية.  الكليةتطوير 

يف جمال البحث العلمعي والتععاون معع املؤسسعات واملراكعز التعليميعة والبحثيعة ومؤسسعات  الكليةتطوير 
 اجملتمع على مجيع املستويات.

    

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

 التنظيمي  الهيكل

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

 

   القيادة

 مبررات عدم التدريب التدريب )بعد االستالم( أسس االختيار األسباب التغيير
 مل يتم إقامة دورات بعد االستالم ال يوجد املؤهالت العلمية رأي القيادة العميد

 مل يتم إقامة دورات بعد االستالم ال يوجد املؤهالت العلمية رأي القيادة النائب اإلداري
 

 واألخالقيات  المصداقية
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 المبررات اإلجراء المتخذ الحالة
   ال يوجد

   )إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري( اإلداري الجهاز
 .بها للعاملين الوظيفي الرضا مستوى لتحسين الكلية التي اتخذتها القرارات

 النتائج أسس االختيار األسباب التغييرات
    ال يوجد

 

 القسم/الشعبة
 المجموع المياومون المستخدمون لوظائف اإلدارية والفنيةا

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

 2       1 1 شؤون الطالب

 1        1 الديوان

 اإلداريين أو العاملين الجدد/ أنهو الخدمة/منقولين
 1        1 شؤون الطالب

         1 اجملموع

 اإلداريون والفنيون بحسب المؤهل

 القسم
 المجموع أخرى معهد تقاني إجازة ماجستير دكتوراه

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

              

              اجملموع

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

    
    
    

 والمادية  المالية الموارد 

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

 أو غيرها(
 التكاليف الهدف

   موجودة ضمن مبىن كلية العلوم األوىلال يوجد كون الكلية  
   

    
   

 

 التاريخ المكان اسم الدورة عدد وأسماء المشاركين م

   ال يوجد  1

2     

3     
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 القسم
المكان /قاعة مخبر، 

... 
 التكاليف الهدف معدات أو تجهيزات جديدة

    ال يوجد 
 

 الهدف اآللية تطوير المكتبة
   الكتب والدوريات

   التجهيزات
    لية العمل

 
 مالحظات المقترحات لتحقيق المتطلبات األسباب المتطلبات التي لم يتم تحقيقها

    
   البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة

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

درجة رضا الجهات الخارجية عن 
 الوثائق(الفعالية )ترفق 

   ال يوجد
 الجودة  وإدارة المؤسسي التقويم

 
 كلية التربية الثانيةالقدرة المؤسسية  

 التخطيط االستراتيجي:
 2020/2021أهداف الكلية ومؤشرات حتقيقها ونسبة إجنازها للعام 

 املعوقات نسبة اإلجناز مؤشرات حتقيق اهلدف* هدف الكلية التنفيمي هدف اجلامعة االسرتاتيجي
تطوير دور جامعة البعث كأحد مراكز اإلشعاع العلمي 
واملعريف يف إطار نظام اجلودة الشاملة وبرؤ  ذات توجد 

 مستقبلي.

تفعيل وحدة ضمان اجلودة 
 يف الكلية.

 تشكيل وحدة ضمان اجلودة. -

 إعداد التقرير الما  للكلية. -

 تقومي أداء أعضاء اهليئة التدريسية. -
100 % 

 

األكادميية التعليمية من خالل تطبيق املعايري تطوير الربامج 
 مبا يتفق مع فلسفة ومبادئ اجلودة والتميز يف األداء.

تطوير اخلطط الدرسية جلميع 
 أقسام كلية الرتبية

 إعادة النظر يف اخلطط الدرسية. -

 تقدمي خطة مقرتحة إىل الوزارة. -

تطبيق نظام القبول اجلديد على قسم  -
 2020/2021معلم الصف يف العام 

100 % 

 

توفري بيئة تعليمية فاعلة و منة عالية اجلودة، ومناخ جامعي 
اجتماعي وثقايف وصحي, موجهة بالقيم واملبادئ الثقافية 

 واالجتماعية واألخالقية.

تنظيم برنامج الرتبية العملية 
 يف األقسام.

تنظيم الطالب يف جمموعات ومتابعة  -
 التزامهم.

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

100 % 

 

توعية الطالب بقواعد النظام 
 واحملافظة على مرافق الكلية.

عقد اجتماعات خمتلفة مع الطالب  -
 بالتنسيق مع احتاد الطلبة يف الكلية.

100 % 
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 املعوقات نسبة اإلجناز مؤشرات حتقيق اهلدف* هدف الكلية التنفيمي هدف اجلامعة االسرتاتيجي
رفع كفاءة اجلامعة يف اإلسهام يف التنمية املستدامة وخدمة 

والبيئة وتفعيل املديريات والوحدات ذات الطابع اجملتمع 
اخلاص وتسويق خدمات اجلامععة التعليمية والبحثيعة 

 (التطبيقية واالستشارية) واخلدميعة

إطالق مكتب ممارسة املهنة 
لربط الكلية باجملتمع وخدمة 
 مؤسسات اجملتمع األهلي.

وضع النظام الداخلي ملكتب ممارسة  -
 الرتبية.املهنة يف كلية 

إجراء بعض الدورات التدريبية يف  -
 اجملالني  الرتبوي والنفسي.

اقرتاح سلسلة من الدورات التدريبية  -
 الرتبوية والنفسية .

50 % 

عدم وجود قاعات خمصصة 
وخمابر عملية يف الكلية 
والنق  يف جتهيز قاعات 
 ممارسة التدريب والعالج.

 لهيكل التنظيمي:ا

 2020/2021الكلية للعام الوحدات المستحدثة في 

 املربرات التعديالت الوحدات التنظيمية 
 قرار التعديل 
 )الرقم والتاريخ(

 إحدا  مكتب ممارسة املهنة

 وضع النظام الداخلي ملكتب ممارسة املهنة. -

حتديد األنشطة واخلدمات ال  يعمل املكتب على  -
 تقدميها.

وضع خطة سنوية لألنشطة واخلدمات املقدمة من  -
 املكتب. قبل

خدمة اجملتمع ورفد اجلامعة  -
 والكلية مبوارد ذاتية.

 

 وضع النظام الداخلي للوحدة. - إحدا  وحدة ضمان اجلودة

 تشكيل جلان التقومي واالعتماد يف الكلية. -
  رفع مستو  األداء يف الكلية

 القيادة:

 2018/2020التغيرات في اإلدارات العلمية داخل الكلية وأسسها ومبرراتها للعام 

 أسس االختيار األسباب التغيري
 التدريب 

 )بعد االستالم(
 مربرات عدم التدريب

 اخلربة السابقة الكافية ---- النزاهة واخلربة والكفاءة العلمية تغيريات دورية نائب العميد للشؤون العلمية
 اخلربة السابقة الكافية ---- اإلداريةالنزاهة واخلربة والكفاءة  تغيريات دورية نائب العميد للشؤون اإلدارية

 المصداقية واألخالقيات:
 2020/2021األخطاء والممارسات غير العادلة وإجراءات تصحيحها للعام 

 املربرات اإلجراء املتخم احلالة
 اإلخالل بواجباهتم اإلدارية  توجيد عقوبة التنبيد عدم التزام بعض العاملني يف الكلية بأوقات الدوام الرمسي

 
 الجهاز اإلداري )إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري(:

 2020/2021الجهاز اإلداري وعدد الشعب والعاملين في الكلية للعام 

 القسم/الشعبة
 اجملموع املياومون املستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية

 إمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 5 5 - -  -  1  - 4 - شعبة االمتحانات
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 2020/2021اإلداريون والفنيون في الكلية بحسب المؤهل للعام 

 القسم/الشعبة
 اجملموع أخر  معهد تقاين إجازة ماجستري دكتوراه

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

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

 3 3 -  1 - 1  -  1 -  -  - -  -  شؤون الطالب العام
 2 2 -  -  - 1  -  1 -  -  - -  -  شؤون الطالب املوازي

 - - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  شؤون طالب الدراسات العليا

 1 1 -  -  - -  -  1 -  -  - -  -  شؤون العاملني 

 1 1 -  1 - -  -  - -  -  - -  -  الديوان
 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  جملس الكلية 

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  جملس االقسام

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

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  شعبة مراقبة الدوام 

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

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  معتمد الرسوم

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

 1 - -  -  - -  1  - -  -  - -  -  أمني املستودع
 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  أمني املخرب

 -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  املكتبة

 3 3 - -  -  1 -  2 - شؤون الطالب العام

 2 2 -  - -  -  - 2 -  شؤون الطالب  املوازي
 - - - -  -  -  -  - - شؤون طالب الدراسات العليا

 1 1 -  -  -  -  -  1 -  شؤون العاملني 

 1 1  - -  -  - -  1  - الديوان
 -  -  - -  -  - -  -  - جملس الكلية 

 -  -  - -  -  - -  -  - جملس االقسام

 -  -  - -  -  - -  -  - سكرتارية العميد

 -  -  - -  -  - -  -  - شعبة مراقبة الدوام 

 -  -  - -  -  - -  -  - معتمد الرواتب

 -  -  - -  -  - -  -  - معتمد الرسوم

 -  -  - -  -  - -  -  - مستودع الكتب 

 1  -  1 -  -  - -  -  1 أمني املستودع

 -  -  - -  -  - -  -  - أمني املخرب

 -  -  - -  -  - -  -  - املكتبة

 13  12  1 -  -  2 -  10 1 اجملموع
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 13 12 1 1 - 4 1 5 -  - -  -  - اجملموع

 2021-2020التغيرات في إدارات الشعب في الكلية للعام 
 النتائج أسس االختيار األسباب التغيريات

 دقة يف العمل وسرعة يف اإلجناز واخلربةالكفاءة  بناًء على رغبة رئيسة الشعبة وتكليف رئيس الدائرة السابق تغيري رئيس شعبة االمتحانات
 دقة يف العمل وسرعة يف اإلجناز الكفاءة واخلربة فصل شؤون املوازي عن العام. تكليف رئيس شعبة لشؤون طالب املوازي

 2021-2020التغيرات في الوظائف المختلفة اإلدارية والفنية في الكلية للعام 

 القسم/الشعبة
 اجملموع املياومون املستخدمون والفنيةالوظائف اإلدارية 

 إمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 3  3 -  -  - -  -  3 -  شعبة االمتحانات

 1  1 -  -  - -  -  1 -  شؤون الطالب العام

 1  1 -  -  - -  -  1 -  شؤون الطالب  املوازي

 -  - -  -  - -  -  - -  شؤون طالب الدراسات العليا

 -  - -  -  - -  -  - -  الديوان

 -  - -  -  - -  -  - -  جملس الكلية 

 -  - -  -  - -  -  - -  سكرتارية العميد

 -  - -  -  - -  -  - -  معتمد الرسوم

 -  - -  -  - -  -  - -  مستودع الكتب 

 -  - -  -  - -  -  - -  أمني املستودع

 -  - -  -  - -  -  - -  أمني املخرب

 -  - -  -  - -  -  - -  املكتبة

 5  5 -  -  - -  -  - -  اجملموع

 اإلداريون الجدد أو الذين أنهوا الخدمة أو المنقولون )اإلداريون الجدد(

 القسم/الشعبة
 اجملموع املياومون املستخدمون الوظائف اإلدارية والفنية

 إمجايل أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 1  1 -  - -  - -  1 -  شعبة االمتحانات

 1  - 1  - -  - -  - 1 شؤون الطالب العام

 -  - -  - -  - -  - -  شؤون الطالب  املوازي

 -  - -  - -  - -  - -  شؤون طالب الدراسات العليا

 -  - -  - -  - -  - -  الديوان

 -  - -  - -  - -  - -  جملس الكلية 

 -  - -  - -  - -  - -  سكرتارية العميد

 -  - -  - -  - -  - -  معتمد الرسوم

 -  - -  - -  - -  - -  مستودع الكتب 

 -  - -  - -  - -  - -  أمني املستودع

 -  - -  - -  - -  - -  أمني املخرب
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 2 1 1  - -  - -  - -  اجملموع
 2020/2021المشاركين فيها للعام الدورات التدريبية للعاملين وعدد 

 التاريخ  املكان  اسم الدورة عدد وأمساء املشاركني  م

   ال يوجد --- 1

   ال يوجد --- 2

   ال يوجد --- 3

 .القرارات التي اتخذتها الكلية لتحسين مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بها
 2020/2021قرارات تحسين الرضا الوظيفي وإجراءات تحسينها للعام 

 إجراءات حتسني ظروف العمل إجراءات حتسني  لية العمل إجراءات حتسني الرضا الوظيفي القسم/الشعبة

 شعبة االمتحانات
تأمني بعض متطلبات املوظفني  -

يف الشعبة من األثا  
 واملستلزمات.

إجراء بعض التغيريات يف توزيع  -
 مهام املوظفني يف الشعبة.

العاملني وتوجيههم إىل اجتماع اإلدارة مع  -
 ضرورة املتابعة والسرعة يف إجناز املهام.

تنظيم العمل ووضع جدول زمين إلصدار  -
 النتائج االمتحانية.

رفد الشعبة بعدد أكرب من املوظفني لتيسري ظروف  -
 العمل والسرعة يف إجناز املهمات املوكلة إليهم.

 شعبة شؤون الطالب العام

 العلمينيشؤون العاملني 

 تأمني بعض املستلزمات هلا.

التأكيد على تنظيم العمل وأرشفة بيانات  -
 الشعبة.
متابعة شؤون العاملني اإلداريني والعلميني  -

 لتحسني ظروف العمل.

---- 
 شؤون العاملني االداريني

 الديوان
التأكيد على تنظيم العمل وتنظيم الوثائق  - 

 بني الربيد الصادر والوارد.
إصالح  لة التصوير يف الشعبة وصيانتها وتأمني بعض  -

 املستلزمات.

 شعبة مراقبة الدوام

تفريغ العاملني يف الشعبة ملتابعة  -
سري العملية التعليمية والتزام 
 العاملني بأوقات الدوام الرمسي.

تفعيل برنامج البصمة يف تفقد العاملني  -
 وانتظام أوقات احلضور واالنصراف اليومي.

التأكيد على مراقب الدوام مبتابعة التزام  -
 املدرسني مبواعيد احملاضرات.

متابعة عمل الشعبة والتأكيد على التنسيق بينها وبني  -
األقسام العلمية يف إصدار الربامج وتنظيم برنامج الرتبية 

 العملية.
 تنظيم الزمر العملية ومتابعة سري العملية التعليمية. -

 والمادية:الموارد المالية 

 2018/2020لقاعات التدريسية أو المخابر أو المكاتب المستحدثة في الكلية للعام ا

 القسم
التطوير يف البنية التحتية )استحدا  قاعات تدريسية أو خمابر أو مكاتب أو 

 غريها(.
 التكاليف اهلدف

--- -----   

 2020/2021الكلية للعام المعدات والتجهيزات الخاصة بالقاعات وغيرها من المكاتب في 
 التكاليف اهلدف معدات أو جتهيزات جديدة املكان القسم

 شعبة االمتحانات
 مكاتب الشعبتني

طلب شراء جمموعة من اخلزن لزوم 
 االمتحانات وشؤون الطالب.

تنظيم الوثائق اخلاصة بالطالب  -
 والنتائج االمتحانية.

 جلة الشراء باجلامعة
 شعبة شؤون الطالب العام

 2020/2021إجراءات تطوير مكتبة الكلية للعام 
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 اهلدف اآللية تطوير املكتبة
 ----- ----- الكتب والدوريات

 ----- ----- التجهيزات
 ----- -----  لية العمل

 المتطلبات التي لم تتحّقق ومقترحات تحقيقها
 مالحظات املتطلباتاملقرتحات لتحقيق  األسباب املتطلبات ال  مل يتم حتقيقها

ضرورة جتهيز وهتيئة البناء اجلديد اخلاص بكلية  عدم وجود مكاتب يف البناء تأمني مكاتب إضافية ألعضاء اهليئة التعليمية واإلداريني
 الرتبية.

 البناء قيد اإلجناز
 الطلب قيد الدراسة تأمني فرش وخزن للمكاتب

 الطلب قيد الدراسة تأمني أجهزة حاسوب إضافية وطابعات جديدة
إعادة صيانة األجهزة والطابعات املوجودة وتأمني 

 أحبار مناسبة هلا.
--- 

 شراء مفتاح  جلهاز تصحيي األمتتة وأجهزة عرض إضافية
 الطلب قيد الدراسة

صيانة اجلهاز القدمي واالهتمام بنوعية الورق 
 اخلاص باالمتحانات املؤمتتة. 

--- 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة: 

 2020/2021اخلدمات املقدمة ألفراد وهيئات اجملتمع يف العام 

 اجلهات املستفيدة
االستشارات والدراسات املهنية والفنية والتطبيقية واخلدمات املقدمة ألفراد اجملتمع وهيئاتد 

 ومؤسساتد احلكومية واخلاصة
درجة رضا اجلهات اخلارجية عن 

 الفعالية )ترفق الوثائق(
-- --- --- 

 قامت الكلية بتقومي أداء أعضاء اهليئة التدريسية يف الكلية. التقويم المؤسسي وإدارة الجودة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 التعليمية الفاعلية ثانياً:
 كلية الطب البشريلالفاعلية التعليمية 

 والخريجون  الطالب -أ 

 القسم
 المطوي قيدهم )للسنوات الثالث األخيرة( األخيرة(المستنفدون )للسنوات الثالث 

 طالبات طالب طالبات طالب
 6 38 الطب البشري
 6 38 اإلمجايل

 

 القسم م.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 

  3038 944 260 55  

  315 3982 اجملموع النهائي
 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
 عدم توفر التدريب السريري املميز 56

 إضافة لظروف احلياة الشخصية للطالب
 لظروف احلياة الشخصية للطالب 8

 

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

 دعم مشاريع التخرج للمتفوقني  اليوجد
توفري فرص متكررة للنجاح يف املواد يف 

 حال التعثر املتكرر

 اليوجد

 

 األكاديمية  المعايير -ب 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات   المجال  
 املقررات   توفري مصادر التعلم

 الساليدات 
 أسئلة وأجوبة عرب جمموعات التيليغرام

 املراجع والكتب املتعددة يف املكتبة االلكرتونية
 واحملاضرات على االنرتنت واليوتيوب

   تعديل املقررات
 نتائج االمتحانات  طرق التقومي

احملاضرات املتلفزة وجلسات التعليم االلكرتوين عرب  استعمال املصورة بدقة  إدخال طرائق حديثة للتعلم
 العملي

 الدراسية  المقررات /البرامج -ج 

مرحلة  األقسام العلمية م
 البكالوريوس

 مرحلة الدراسات العليا
 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير

 إحدا  قسم الدراسات العليا يف االختصاصات الطبية املطلوبة 
 داخلية، جراحة بأنواعها، توليد، أطفال، ختدير وانعاش 

 x    

 األقسام المفتتحة أو المغلقة )خالل هذا العام( مع بيان األسباب
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 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 91.00 78.94 %73.73 الطب البشري
 

 طرائق التحقيق أسباب عدم االستيفاء نسب االستيفاء من استيفاء مخرجات التعلمالتحقق  البرامج األكاديمية
وجود السنة التحضريية ووجود الفح  الوطين بآلية  %70 النجاح باملقررات  الطب العام

 تعيق العملية التدريسية يف السنة السادسة السريرية
 النجاح باملقررات 

 
 األسباب والمقرراتتحديث البرامج  األقسام العلمية

   اليوجد
 

البرامج 
 األكاديمية

تحقيق أهداف البرامج 
 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف األكاديمية

العدد الغري منطقي للطالب بالنسبة للمدرسني واإلمكانيات  ختريج طالب مبستو  متقدم  الطب العام
 اللوجستية

منطقي مع ختفيف العدد حبيث يتناسب بشكل 
 اإلمكانات أو زيادة أعضاء اهلئية التدريسية

 الداعمة  والتسهيالت والتعلم التعليم -د 

البرامج 
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم األكاديمية

توزيع احملاضرات بشكل الكرتوين وبشكل فيديوهات  الطب البشري
 كما طري يف املهارات اجلراحيةتدريبية لألقسام العملية  

األعداد الكبرية للطالب بشكل 
 يفوق اإلمكانيات البشرية واملادية

تقسيم الطالب جملموعات صغرية ولكن مع هما 
 طالب يف كل سنة( 1000-700الصعوبة قائمة)

 

 اإلجراءات التصحيحية والتقويمالنتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم  البرامج األكاديمية
   

 التدريس  هيئة أعضاء -ه 

 القسم
 المجموع هيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

  4 0 8 2 23 3 6 0 1 3 42 8 50 

 األعضاء الجدد

              اإلمجايل 

 
 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب األكاديميةالبرامج 
 زيادة عدد الكوادر 1/995 1/102 الطب العام 

 
 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 

 اليوجد 
 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 

   اليوجد 
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   العلمية واألنشطة العلمي البحث -و 

األبحاث المنفذة المدرجة في  البرامج األكاديمية 
 الخطة البحثية

 أسباب عدم اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة

   اليوجد 
 

 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 
  اليوجد 
 

 
 القسم اسم الباحث / الباحثين المنجزة والمنشورة األبحاث

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
 اجلراحة د. فهد الشريبا   دراسة عن أشكال الطعوم اجللدية  -1

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو دولية 
 الداخلية د. فرا  زريقة الفعاليات الصحية ومشايف مدينة مح حبث عن الكورونا مشرت  مع  -1

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة
 اجلراحة د. ميشيل مسعان كتاب األورتوبيديا- 1
 األشعة د. حممد غصة باملشاركة علم األشعة والتشخي  الشعاعي يف طب األسنان -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 األكاديميةالبرامج 
 )متضمنة نظم المحاسبة والمساءلة(

 اليوجد اليوجد اليوجد الطب البشري
 

البرامج 
 األكاديمية

 الطالبإجراءات تحسين مستوى رضا  قياس مستوى رضا الطالب

 تعديل طريقة العمل يف عملي املهارات اجلراحية من تقسيم إىل جمموعات صغرية  إجراء استبيانات متفرقة يف بعض املواد كاملهارات اجلراحية الطب البشري

 
 

 القسم التاريخ والمدة مكان انعقادها األنشطة العلمية اسم الندوة/المحاضرة
  2020 كلية الطب البشري ندوة سرطان الثدي

  2020 كلية الطب البشري ندوة عن الكورونا
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 كلية طب األسنانلالفاعلية التعليمية 
 والخريجون  الطالب -ط 

 برامج التعليم العادي: -1

 

 عدد المقبولين
 )هذا العام(

 عدد الخريجين
 )هذا العام(

عدد المحولين من 
 جامعات أخرى
 )هذا العام( 

عدد المحولين إلى 
 جامعات أخرى

 )هذا العام(

 المستنفذون
)خالل السنوات 
 الثالث األخيرة(

 المطوي قيدهم
)خالل السنوات 
 موازي أساسي موازي أساسي  الثالث األخيرة(

 190 75 64 26 8 12 8 2 

     90 265 النهائياجملموع 
 برنامج التعليم المفتوح: ال يوجد برنامج تعليم مفتوح في الكلية. -2
 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي: -3

 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 
ال يوجد إشراف أكادميي بسبب أن نظام 

 ليس ساعات معتمدة التعليم فصلي و
لكل  Bإعطاء لقاحات التهاب الكبد 
 طالب السنة الرابعة و اخلامسة

تكرمي املتفوقني الثالثة من كل سنة دراسية 
 و منحهم جائزة الباسل للمتفوقني. 

مؤمترات طالبية لكل سنة و حفل 
 خترج.

 األكاديمية  المعايير -ي 

 برنامج(إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

 مراجع و مواقع تعليمية من النت معلومات حديثة توفري مصادر التعلم
  ال تعديل  تعديل املقررات
 االمتحانات و املماكرات امتحانات شاملة و مضبوطة طرق التقومي

 توفري احملاضرات على موقع الكلية  التعليم عن بعد إدخال طرائق حديثة للتعلم
 الدراسية  المقررات /البرامج -ك 

 المقررات- مرحلة البكالوريوس األقسام العلمية م
 مرحلة الدراسات العليا

ال يوجد دراسات عليا 
 يف الكلية 

 قسم العلوم األساسية 1

الفيزياء ع  -الفيزيولوجيا  -مهارات احلاسوب  –بيولوجيا )علم اخللية (  -التشريي ععع الكيمياء 
السيطرة على  -علم األحياء الدقيقة  -علم اجلنني و الوراثة  -االحصاء احليوي  –أخالقيات املهنة 

 –األمراض اجلهازية و اجللدية  –أمراض العني و األنف و األذن و احلنجرة  –علم النفس  –االنتان 
 علم املناعة –الفم واألسنان تشريي الرأ  و العنق ع فيزيولوجيا  -علم األدوية 

 قسم النسج و التشريي املرضي 2
التشريي املرضي اخلاص  -التشريي املرضي العام  -النسج اخلاص بالفم واألسنان  –علم النسج العام 
 طب األسنان الشرعي -بالفم واألسنان 

 قسم طب الفم 3
( عع علم األشعة 2 - 1أمراض الفم )الصحة العامة و الوبائيات ععع   -طب األسنان الوقائي 

 السيطرة  على اإلنتان -والتشخي  الشعاعي يف طب األسنان 

املواد  –(  4 -3 -2 -1( مداواة األسنان اللبية  )  4 -3 -2 -1مداواة األسنان الرتميمية )  قسم مداواة األسنان 4
 السنية الرتميمية

 طب الطوارئ وتدبري مرضى االحتياجات اخلاصة -( 2-1)طب أسنان األطفال  قسم طب أسنان األطفال 5
 (2-1أمراض النسج حول السنية ) قسم النسج حول السنية 6
 ( 5-4-3-2-1التعويضات السنية املتحركة )  قسم تعويضات األسنان املتحركة 7

( ع  علم االطباق ع املواد السنية 5-4-3-2-1تشريي ورسم وحنت األسنان ع التعويضات الثابتة )  قسم تعويضات األسنان الثابتة 8
(2.) 
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 2020/2021نسب نجاح مقررات الفصل األول للعام 

 
 أسماء المواد والدكاترة

   نسبة النجاح المقرر السنة 

 د. سوزانا يوسف %93.21 (3أجنبية )لغة  الثانية

 الثانية
 %98.93 تشريح ورسم ونحت األسنان

د.فاديا  -د. مهند أيوب 
 ديب

 د.محي الدين العلي  %56.39 علم الجنين الطبي  الثانية 

 نهى الوعري %94.31 اللغة العربية الثانية

 الثانية
 %93.13 (1مواد سنية )

د.جادو  -د.حازم دهمان 
د.فراس  -عفوف 
 المغربل

 احمد النجار %90.88 الثقافة القومية  الثانية

 الثالثة
 د.وليد عليوي %95.30 الجراحة الصغرى واألمراض الجراحية

 الثالثة
 د.أحمد زاهي الشواف %92.86 تشريح مرضي عام

 الثالثة
 د.محمد قصي المنجد %92.53 علم االطباق 

 الثالثة

 %99.58 ( 2مداواة األسنان المحافظة )
د.جادو  -د.حازم دهمان 

د.فراس  -عفوف 
 المغربل

 الثالثة
 د.أيهم النقري %87.50 األمراض الجهازية والجلدية

 د.يحيى الغنطاوي %96.67 علم المناعة الثالثة

 الثالثة
 %100 2تعويضات األسنان الثابتة 

د.فاديا  -د. مهند أيوب 
 ديب

 الرابعة
 د. محمد قصي المنجد %92.18 (1تقويم األسنان والفكين )

 الرابعة
 %99.42 ( 1مداواة األسنان لبية )

د.جادو  -د.حازم دهمان 
د.فراس  -عفوف 
 المغربل

 الرابعة
 د.محمد وليد العليوي %84.09 (1أمراض الفم )

 الرابعة
 د.ابراهيم تركماني %98.29 (2تعويضات األسنان المتحركة )

 الرابعة
 د.يحيى الغنطاوي %98.29 (2امراض نسج حول سنية )

 (3-2-1تقومي األسنان و الفكني ) قسم تقومي األسنان و الفكني 9

10 
قسم جراحة الفم والوجد و 

 الفكني
اجلراحة الفموية و زرع  -اجلراحة الصغر  و األمراض اجلراحية   –( 4-3-2-1التخدير و القلع )

 وجهيةجراحة فكية  –األسنان 
 األقسام المفتتحة أو المغلقة )خالل هذا العام( مع بيان األسباب

 ضم كافة أعضاء اهليئة التدريسية ضمن أقسام قسم جراحة الفم و الفكني 1
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 الرابعة
 د.وليد العليوي %96.61 طب االسنان الشرعي وأداب مزاولة المهنة

 الرابعة
 د .الياس بطرس %96.53 (1تخدير وقلع )

 الرابعة
 %91.43 (3مداواة األسنان المحافظة )

د.حازم  -د.جادو عفوف 
 دهمان

 الخامسة
 %96.63 3تخدير وقلع 

.وليد د -د.الياس بطرس 
 العليوي

 الخامسة
 د .الياس بطرس %87.78 الجراحة الفموية وزرع األسنان

 الخامسة
 %93.33 3مداواة االسنان اللبية 

د.جادو  -د.حازم دهمان 
د.فراس  -عفوف 
 المغربل

 الخامسة
 %96.81 4تعويضات ثايتة 

د.فاديا  -د. مهند أيوب 
 ديب

 الخامسة

 د .يحيى الغنطاوي %98.89 3أمراض النسج حول السنية 

 د.محمد قصي المنجد %98.94 /2طب األسنان واألطفال / الخامسة

 2020/2021نسب نجاح مقررات الفصل الثاني للعام 

 
 أسماء المواد والدكاترة

   نسبة النجاح المقرر السنة 

 د.عدنان الحموي %77.45 الكيمياء الطبية 2

 د.محمود ديب %98.91 النسج العام  2

2 
 %99.64 2مواد سنية 

د.جادو -د.حازم دهمان 
 د.فراس المغربل-عفوف 

   %98.91 4لغة أجنبية  2

   %98.53 نسج خاص بالفم واألسنان  2

2 
 %80.28 علم األحياء الدقيقة

د.وليد  -د.يحيى الغنطاوي 
 خدام

 د.فاديا ديب -د. مهند أيوب  %100 (1تعويضات األسنان الثابته ) 2

2 
 %98,23 فيزيولوجيا الفم واألسنان

د.مهند  -د.يحيى الغنطاوي 
 أيوب

2 
 %94 1مداواة األسنان المحافظة 

د.جادو  -د.حازم دهمان 
 د.فراس المغربل -عفوف 

 د.رانيا هالل %82.48 علم النفس 3

 د.يحيى الغنطاوي %99.58 السيطرة على االنتان في طب األسنان 3

   %91.53 الشعاعيعلم االشعة والتشخيص  3

 د.اياد زيد %100 طب األسنان الوقائي 3

 د.ابراهيم تركماني 100 (1تعويضات االسنان المتحركة ) 3

   %98,71 (1امراض نسج حول سنية ) 3

 د.الياس بطرس  80 الصحة العامة والوبئيات 3

   96.63 التشريح المرضي الخاص بالفم واالسنان 3

3 
 %95.47 والحنجرةأمراض العين واالنف 

د.عبد المعين  -د.طالل حبوش 
 ظاظا

   %99,42 ( 2مداواة األسنان لبية ) 4

 د.فراس البابا %99,43 (1طب  أسنان األطفال ) 4
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4 
 %94,32 (2تخدير وقلع )

د .وليد -د.الياس بطرس 
 العليوي

 د.فاديا ديب -د. مهند أيوب   98,88 (3تعويضات األسنان الثابته ) 4

 د.ابراهيم تركماني %100 (3تعويضات األسنان المتحركة ) 4

 د.محمد قصي المنجد %88,89 (2تقويم األسنان والفكين ) 4

   %96,59 طب الطوارئ في طب االسنان  4

 د.وليد العليوي %99,43 (2أمراض الفم ) 4

 د. مهند أيوب  %100 5تعويضات ثايتة  5

 د.الياس بطرس %74,73 الجراحة الفكية والوجهية 5

 د.محمد قصي المنجد %98,91 3تقويم األسنان والفكين  5

5 
 %97,75 4مداواة األسنان المحافظة 

د.حازم  -د.جادو عفوف 
 دهمان

5 
 %96,7 4مداواة االسنان اللبية 

د.جادو  -د.حازم دهمان 
 د.فراس المغربل -عفوف 

5 
 %100 4تخدير وقلع

د.وليد -د.الياس بطرس 
 العليوي

 د.ابراهيم تركماني %100 (4تعويضات األسنان المتحركة ) 5

 
 طرائق التحقيق أسباب عدم االستيفاء نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية

 نظام التدريس يف الكلية نظام فصلي و ليس ساعات معتمدة

 
 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف األكاديميةتحقيق أهداف البرامج  البرامج األكاديمية

 نظام التدريس يف الكلية نظام فصلي و ليس ساعات معتمدة
 الداعمة  والتسهيالت والتعلم التعليم -ل 

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية
 نظام فصلي و ليس ساعات معتمدةنظام التدريس يف الكلية 

 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
 نظام التدريس يف الكلية نظام فصلي و ليس ساعات معتمدة

 التدريس  هيئة أعضاء -م 

 القسم
 المجموع فنيةهيئة  معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
أن
 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر ثى

 2 - - - - - - - 1 - 1 - - قسم المداواة )نقص بسبب الوفاة( 1

 3 - - - - - - - - - 1 - 2 قسم جراحة الفم و الفكين 2

 1 - - 1 - - - - - - - - - قسم التعويضات المتحركة 3

 الجدداألعضاء 

 1 - - 1 - - - - - - - - - قسم التعويضات المتحركة 1

 1 - - 1 - - - - - - - - - اإلجمالي 

 

 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب
تعيين أعضاء هيئة تدريسية في كل  2/500 1/125

و تعيين الخريج األول إليفاده ، األقسام
  الدراسات العليالتحضير 
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 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 

 نظام التدريس يف الكلية نظام فصلي و ليس ساعات معتمدة
 

 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 
 نظام التدريس يف الكلية نظام فصلي و ليس ساعات معتمدة

   العلمية واألنشطة العلمي البحث -ن 

نسبة اإلنجاز من  األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 
 الخطة

 أسباب عدم اإلنجاز

 نظام التدريس يف الكلية نظام فصلي و ليس ساعات معتمدة
 

 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 
 نظام التدريس يف الكلية نظام فصلي و ليس ساعات معتمدة

 

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة والمنشورة
 ال يوجد

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
 ال يوجد

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو دولية 
 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 والمساءلة(

مراجعة نتائج االمتحانات و املماكرات بشكل  
 مستمر لكل املقررات

التوجيد و التصحيي املستمر ألي خلل يف العملية  حتسني العملية التعليمية و سد اخللل فيها
 التعليمية و االمتحانية.

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب مستوى رضا الطالبقياس  البرامج األكاديمية
 يتم قيا  مستو  رضا الطالب من خالل االجتماعات املستمرة مع ممثلي الطالب و مع طالب كافة السنوات نظام التدريس يف الكلية النظام الفصلي.

 
 
 
 

 القسم التاريخ والمدة مكان انعقادها األنشطة العلمية اسم الندوة/المحاضرة
 19كوفيد مل يتم أي نشا  علمي بسبب اإلجراءات االحرتازاية من جائحة  
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 كلية الصيدلةلالفاعلية التعليمية 
 الطالب والخريجون  - أ
 برامج التعليم العادي  -1

عدد الطالب المقبولين      البرنامج االكاديمي
 )هذا العام (

عدد الطالب 
الخريجين   )هذا العام 

) 

عدد المحولين من 
 جامعات أخرى

عدد المحولين الى 
 جامعات أخرى

المستنفذون 
خالل السنوات 
 الثالث االخيرة

المطوي قيدهم 
خالل السنوات 
 الثالث االخيرة

 عام الصيدلة
 

 موازي
 

 عام
 

 موازي
 

 عام
 

 موازي
 

 عام
 

 موازي
 

 عام
 

 موازي
 

 عام
 

 موازي
 

 اجملموع
394 100 318 37 89 19 38 5   42 32 

494 355 108 43 182 74 

 خطط وبرامج اجراءات الدعم الطالبي  -2

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

توزيع طالب السنة الثانية والثالثة على 
طالب  15طالب ماجستري مبعدل  70

مرحلة أوىل عند كل طالب ماجستري لكي 
يتم التواصل معهم وتمليل العقبات ال  

 يواجهوهنا

السماح للطالب من ذوي االحتياجات 
العملي يف  اخلاصة بإجراء جتارب القسم
 خمرب حمدد يف الطابق األرضي

 تكرمي األوائل
 

 تعيني اخلريج األول كمعيد

إرسال طالب الدراسات والطالب 
املتميزين إىل شركة ميديكو 
للصناعات الدوائية بالتعاون مع الغرفة 

 الفتية

إنشاء صفحة على وسائل التواصل 
االجتماعي خاصة بالدراسات العليا تنشر 
عليها األحبا  وأنشطة الكلية املهمة 
 لطالب الدراسات وربطها مع موقع الكلية 

   

إنشاء صفحة على وسائل التواصل 
االجتماعي خاصة بالصيدلية االفرتاضية 
ملساعدة الطالب يف املالزمة وقراءة 

ونشر املعلومات الطبية  الوصفات الطبية
 وربطها مع موقع الكلية

   

 األكاديمية  المعايير -ب

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

وضع كامل املقررات واحملاضرات على املوقع االلكرتوين لكلية  توفري مصادر التعلم
 PDFالصيدلة وإمكانية حتميلها بصيغة 

 

مت تطبيق اخلطة الدرسية اجلديدة على السنة الثانية والثالثة  تعديل املقررات
 واعتماد مفردات اخلطة

 

  االمتحانات العملية والنظرية ومشاريع التخرج طرق التقومي
تدريب الطالب على العمل ضمن صيدلية افرتاضية ختدم مقرر  طرائق حديثة للتعلمإدخال 

 املالزمة وتربط اجلامعة باجملتمع بشكل دوري خالل العام الدراسي
 افتتاح الصيدلية االفرتاضية ضمن الكلية
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 الخدمات الطالبية:

  لعدد من املقررات الدراسية وليس مجيعها، مثل: كتاب الدمويات توفر الكتاب اجلامعي: يتوفر الكتاب اجلامعي ضمن مكتبة كلية الصيدلة

 .1واملناعيات، الطفيليات والفطريات الطبية، االصطناع الدوائي، الكيمياء الغمائية، الكيمياء التحليلية 

 وافر من املراجع احلديثة والكتب  املكتبة ومصادر التعلم األخر : توفر املكتبة لطالب كلية الصيدلة وأعضاء اهليئة التعليمية يف الكلية عدد

 العلمية القابلة لإلعارة لفرتات حمددة.

 وحنن يف صدد أمتتة املكتبة 

 الساعات المكتبية ألعضاء الهيئة التدريسية:

 اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد االسم 

 3-9 3-9 3-11 3-9 3-11 د. وليد خدام
 - 2-12 12-10 2-12 12-10 د. هاين سليم
 - 2-12 2-12 2-12 - د. أمني سويد
 - 2-9 - 2-9 - د. عماد احلداد
 - 12-10 12-10 12-10 - د. هشام احلداد
 - 2-12 - 2-12 2-12 د. يوسف األمحد
 - 12-10 - 12-10 12-10 د. هيفاء العلي

 - 12-10 - 12-8 - د. دميا إبراهيم

 - - - 2-8 - د. سالف الوسوف

 - - 1-10 1-10 12-10 د. عال مصطفى

 2-12 2-12 - 2-12 - د. مين هالل

 2-12 2-12 - 2-12 - د. سناء األحدب

 :الخدمات المقدمة لطالب الدراسات العليا 

 ملكتبة يتمكن طالب الدراسات العليا ضمن قسمي الكيمياء الصيدلية واملراقبة الدوائية، وقسم الكيمياء احليوية واألحياء الدقيقة من استخدام ا

 ضمن كلية الصيدلة وال  حتتوي على جمموعة واسعة من املراجع العربية واألجنبية القابلة لالستعارة من املكتبة ضمن شرو  حمددة. 

  توفر كلية الصيدلة لطالب الدراسات العليا غرفة مكتب خاص هبم، ليتمكن الطالب من كال القسمني من التحضري لواجباهتم احملددة هلم من

 قبل إدارة الكلية وليكون مقراً لعقد اجتماعاهتم ونقاشاهتم العلمية.

 ختصي  كل طالب دراسات عليا بإمييل تابع للجامعة 

 ات في الكلية وتجهيزهاتوزيع المدرجات والقاع
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 شاشة عرض تقديمي إذاعة وجود لوح السعة )شخص( المكان القاعة
 يوجد يوجد يوجد 100 الطابق األرضي 3مدرج 

 يوجد يوجد يوجد 100 الطابق األرضي 4مدرج 

 يوجد يوجد يوجد 300 الطابق األول 7مدرج 

 يوجد يوجد يوجد 30 الطابق الثاين 71قاعة 

 يوجد يوجد يوجد 150 الطابق األول قاعة سيمينار

 

 الدراسية )إضافة الجداول الموجودة في التقرير الجديد( المقررات /البرامج - ج

 املختلفة. التقديرات وتوزيع املاضية السنة خالل الدراسية الربامج خمتلف يف النجاح نسبة انيوضح مرفق جدولني -

 .للتغلب عليها الكلية بد قامت وما وجدت إن الدراسية الربامج أهداف لتحقيق تنظيمية أو إدارية معوقات أي- 
 )المقرر المكتوب بالخط العريض هو من المقررات غير التخصصية(

 2020-2019مقررات السنة الثانية للعام الدراسي 

 نسب النجاح مقررات الفصل الثاني نسب النجاح مقررات الفصل األول
 %78 2صيدالنيات  %47 كيمياء فيزيائية

 %58 1عقاقري  %18 1كيمياء عضوية 
 %68 1كيمياء حيوية  %74 1صيدالنيات 

 %83 4لغة  %91 لغة عربية
 %44 2كيمياء عضوية  %96 حاسوب
 %62 1كيمياء حتليلية  %69 3لغة 
   %84 ثقافة

 2020-2019مقررات السنة الثالثة للعام الدراسي 

 نسب النجاح الفصل الثاني مقررات نسب النجاح مقررات الفصل األول
 %39 1كيمياء صيدلية  %63 2عقاقري 

 %66 حتليل  يل %66 2كيمياء حتليلية 
 %83 كيمياء عقاقري %66 تكنولوجيا صيدلية 
 %98 2فارماكولوجي  %96 1فارماكولوجي 
 % 32 إعالم وتسويق %91 2كيمياء حيوية 
 %80 2أحياء دقيقة  %62 1أحياء دقيقة 

 %44 دمويات %90 مناعة
 2020-2019مقررات السنة الرابعة للعام الدراسي 

 نسب النجاح مقررات الفصل الثاني نسب النجاح مقررات الفصل األول
 %100 كتابة وصياغة علمية %91 2كيمياء صيدلية 

 %99 كيمياء األغمية ومراقبتها %98 عقاقري تطبيقي
 %89 صيدلة فيزيائية %95 1صيدلة صناعية 
 %99 صيدلة اجملتمع %72 3فارماكولوجي 

 %100 2صيدلة صناعية  %87 مسوم
 %99 بيولوجيا جزيئية %100 اصطناع دوائي

 %93 علم األمراض  
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 %93 مسوم شرعية  

 2020-2019مقررات السنة الخامسة للعام الدراسي 

 نسب النجاح مقررات الفصل الثاني نسب النجاح مقررات الفصل األول
 %91 علم السموم الشرعي %93 بيولوجيا جزيئية
 %78 التقانة احليوية %29 مراقبة دوائية

 %  88 كيمياء غمائية %96 كيمياء حيوية سريرية
 %  98 خطة قدمية –علم األدوية اجلزيئي  %89 تغمية ومحيات
 %100 إسعاف أويل %45 كيمياء دوائية

 %85    صيدلة سريرية %79 7لغة 
   %80 املالزمة

 التدريس  هيئة أعضاء -ه

 القسم
 المجموع هيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

أن ذكر أنثى ذكر
 ثى

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 7   1  1  1  1 2  1 الكيمياء الصيدلية واملراقبة الدوائية 

 4   1  1  1 1     الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية 

 3   1    1   1   الكيمياء احليوية 

 4     1  2 1     األدوية والسموم 

 األعضاء الجدد

              الكيمياء الحيوية 

              اإلمجايل 
 

 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
فتي مسابقة لتعيني أعضاء هيئة فنية وتدريسية او  1/1000 1/200 املرحلة األوىل

السماح بتعديل الوضع الوظيفي حلملة الشهادات 
 العليا

ختفيف األعداد املقبولة يف مرحلة املاجستري ريثما   1/10 مرحلة الدراسات العليا
 يتم ختريج الدفعات األوىل

   العلمية واألنشطة العلمي البحث  -و

 القسم التاريخ والمدة مكان انعقادها األنشطة العلمية اسم الندوة/المحاضرة
 تقدمي حماضرات علمية حديثة  كلية الصيدلة األيام العلمية لكلية الصيدلة 

 بشكل دوري خالل العام الدراسي
 

تدريب الطالب على العمل ضمن صيدلية افرتاضية ختدم مقرر املالزمة  الصيدلةكلية  افتتاح الصيدلية االفرتاضية يف كلية الصيدلة
 وتربط اجلامعة باجملتمع بشكل دوري خالل العام الدراسي

 

  2021كانون الثاين  كلية الرتبية ندوة مكافحة املخدرات

   كلية الصيدلة دليل التوعية من وباء الكورونا

    الكورونامشاركة يف ندوات توعوية عن 
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 القسم األبحاث المنجزة والمنشورة اسم الباحث / اسم الباحثين

 د. مين هالل 

 د. أمني 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 
 واملراقبة الدوائية

 +  د. أمني سويد+  د. مين هالل
 ص. مريانا موسى

 2020مراقبة جودة بعض مستحضرات احلديد الليبوزومية املستوردة يف السوق السورية، جملة جامعة البعث 

 
 ص. غىن احلايك، 
 د. هاين سليم

كارنتني، -املستحضرات الصيدالنية املستخدمة كمتممات غمائية واحلاوية على: ) أرجنني، لتقييم ومراقبة بعض 
 2019، 41دي هيدرو اييب أندروستريون، كروميوم بيكولونات(، جملة جامعة البعث، اجمللد 

 ص. ماري رامز اخلوري،
 د. هاين سليم

مبشاركة سواغات حمبة للماء، جملة جامعة البعث، اجمللد دراسة احنالل اإلشباع واالحنالل الطوري لدواء الفالسارتان 
41 ،2019 

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 

Amlodipine Besylate Tablets Available in Syria under Biowaiver 

onsConditi 

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 جتانس توزع املادة الفعالة ضمن جسم التحميلة يف حتاميل األطفال حتاميل ديكلوفينا  الصوديوم أمنوذجاً 

 84-73ص  2019 عام 3العدد  2جملة جامعة محاه اجمللد 
 ص. حنان حممد

 األحمد يوسف .د
 سامر هوشة

 فيلداغلبتني كمادة دوائية أولية ومستحضر دوائي تطوير طريقة طيفية لتحديد ومراقبة
 128-113ص  2019عام  3العدد  41جملة جامعة البعث عع اجمللد 

 سالمة ص. والء
 األحمد يوسف .د
 سلوم عيسى .د

 املعّقد ثبات على اإلجهاد شرو  بعض تأثري دراسة

 الصوديوم وفالسارتان ساكوبرتيل امللحي
 138-119ص  2019عام  4العدد  41جملة جامعة البعث عع اجمللد 
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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
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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
 هشام احلداد .د

 بني األطباء يف سوريا دراسة استبيانية عن انتشار مفهوم التيقظ الدوائي
 63-37ص  2019عام  5العدد  41جملة جامعة البعث عع اجمللد 

 ص. سها النائب
 األحمد يوسف .د
 صاحل طريفي .د

 مراقبة جودة بعض مستحضرات البوفيدون اليودي املسوقة حملياً يف سورية
 28-11ص  2019عام  9العدد  41جملة جامعة البعث عع اجمللد 

 ص. هبا السليمان
 األحمد يوسف .د
 حممد هارون .د

 اللقاحات املسوقة حملياً تطوير طريقة كروماتوغرافيا غازية ملقايسة الفورم ألدهيد يف نوعني من 
 155-127ص  2020عام  4العدد  42جملة جامعة البعث عع اجمللد 

Sara  Samar Murjan,

Saeedi, Mohammad 

Reza Nabid 

 )د. مسر مرجان(

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. مسر مرجان(

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,

, Mohammad Murjan

Reza Nabid 

 )د. مسر مرجان(

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 االشرف
 احلداداملشرف :أ.د عماد 

  املشار  : د. رياض صاحل

 Na –K-Li-Ca حتديد بعض العناصر الصغر  يف مثار اجلوز االخضر

 24/10/2019      2019لعام  41جملد 

  نداء االشرف
 املشرف :أ.د عماد احلداد

  املشار : د. رياض صاحل

  النممجة الرياضية لنمو مثرة اجلوز االخضر

 11/10/2019      2019لعام  41جملد 
Matematical modeling for the growth of green walnut fruit  

 

  نداء االشرف
 املشرف :أ.د عماد احلداد

  املشار : د. رياض صاحل

  استخالص مثار اجلوز االخضر يف خالت االيتيل

 30/1/2020تاريخ  2020لعام  42جملد 

 

  نداء االشرف
 املشرف :أ.د عماد احلداد

  املشار : د. رياض صاحل

  استخالص مثار اجلوز االخضر يف الكحول

 2020لعام  42جملة جامعة البعث جملد 

 30/1/2020تاريخ 

 

 زياد نوفل
 د. علي يوسف
 أ.د. عماد احلداد

الكرفس( و دراسة  -الفجل  -حتديد نسبة اسرتات احلموض الدمسة يف زيت بمور كل من نباتات )اجلرجري
  املضادة للجراثيمخواصها 

 41/2019جملد  –جملة جامعة البعث 

 

 زياد نوفل
 د. علي يوسف

  عزل وإثبات بنية مركب بروبيل غاالت من بمور نبات اجلرجري

 2019عام  41جملة جامعة البعث جملد 
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  أ.د. عماد احلداد

أ.د. عماد +  ص. زهراء علي
 أ.د. رامز رستم +  احلداد

 االدوية العشبية املؤثرة يف اجلهاز البويل واملسوقة حملياتقييم جودة مستحضرات 

  جملة جامعة البعث

 

      ص. نريمني دمهة

  أ.د. عماد احلداد

تقييم جودة املستحضرات الصيدالنية املنحفة املنتجة حمليا املستخدمة كمتممات غمائية باملقارنة مع مستحضرات 
  عاملية

  جملة جامعة البعث

 
 

الباحث / اسم الباحثيناسم   القسم األبحاث المنجزة والمنشورة 
 د. وليد خدام
 د. روعة الكيايل
 د. حسني العيسى
 د. عبد اهلل خوري
 د. مازن سلوم

 د. صالح شحادة
 د. أمحد جدوع

Knowledge, Attitude and Practices toward COVID-19 
among Population: an Online-Based Cross-Sectional 
Study from Syria 

 الكيمياء احليوية واألحياء الدقيقة
 

 د. وليد خدام
 د. ميساء علوش

 د. عبد السالم احملمدي

Biosynthesis of Metal Nanoparticles using Microorganisms and their 
Medicinal Applications, 2021 

 د. وليد خدام
 ص. دمية القسيس

املكورات الرئوية ودراسة حساسيتها للصادات لد  مرضى حتري اإلصابة بإنتانات 
 التالسيميا يف حمافظة مح  السورية

 د. وليد خدام
 ص.  الء احلسن

عالقة الفيتامني د مع بعض املعامل املخربية الدموية لد  مرضى الداء السكري من النمط 
 الثاين غري املضبو 

 د. وليد خدام
 ص. مين خمزوم

العصيب ببعض املوجودات املخربية والسريرية لد  مرضى التهاب املفاصل  عالقة عامل النمو
 الرثياين

 د. ميساء علوش 
 )عضو هيئة فنية(

التخليق احليوي للجسيمات النانوية وتطبيقاهتا يف جمال مكافحة اآلفات الزراعية: 
2020، دراسة مرجعية  

Maysaa, T. Alloosh; 
Walid, I. Khaddam; 

Adbulsalam, K. 
Almuhammady 

 )د وليد خدام، د ميساء علوش(

Biosynthesis of metal nanoparticles using 
microorganisms and its medicinal applications, 
2021 

 

 القسم األبحاث الجارية اسم الباحث / اسم الباحثين رقم قرار التسجيل وتاريخه

 
 د. وليد خدام

 ص.  سيا اخللف 

نسبة العدالت إىل اللمفاويات كمؤشر تنبؤي حبجم 
األذية العضلية القلبية وسوء الوظيفة القلبية يف مرضى 

STEMI 
 الكيمياء احليوية واألحياء الدقيقة

  
 د. وليد خدام
 ص. بنان رجب

دراسة تغري تعداد الصفيحات الدموية والكريات البيض 
كسابانلد  املرضى املعاجلني مبضاد التخثر الريفارو   

 
 د. وليد خدام
 ص. عال خضور

عزل العنقوديات املمهبة وحتري مقاومتها للميتسلني لد  
 املرضى املراجعني للمراكز الطبية يف مدينة مح 
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 القسم األبحاث المنجزة والمنشورة اسم الباحث / اسم الباحثين

 د. أمني سويد
 د. مين هالل
 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 الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية

 د. أمني سويد
 د. هيفاء العلي
 ص. رشا املصري
 

دراسة بعض العوامل املؤثرة على شكل حبيبات أجلينات الكالسيوم احلاوية على 

  2019األموكسيسلني وكفاءة كبسلتد، جملة جامعة البعث 

 د. أمني سويد
 د. هاين سليم
 ص. ماري اخلوري
 

دراسة احنالل اإلشباع واالحنالل الطوري لدواء الفالسارتان مبشاركة سواغات حمبة للماء، 

  2019جملة جامعة البعث 

 
 

 القسم األبحاث المنجزة والمنشورة 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 األدوية والسموم

 
 

Aoula Moustapha, Sawsan 
Saad 

 )د. عال مصطفى( 

 

June 2020 

الطازجة بااليتانول املطلق و دراسة تأثريه على دراسة حمتو  مستخل  أزهار 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 

حتديد تراكيز الرصاص يف الدم الكلي للموشومني باستخدام مطيافية االمتصاص المري وفق تقانة 
 فرن الغرانيت(

GFAAS( 
 

 د. شهيد مصطفى+  د. عال مصطفى
 زينب طوبال

دراسة املركبات الكيميائية ملستخلصات أوراق شجرة لسان الطري بالكلوروفورم وتأثري مسيتد على 
 ذبابة القطن البيضاء ال  تصيب اخلضار واحملاصيل الزراعية

 د. عال مصطفى
 د. شادي الخطيب

 بعنوان )حتضري ترياق إكسري 6106براءة اخرتاع سورية رقم 
 عشيب منظف للجسم من املعادن الثقيلة( بقرار من وزارة  

 2019تاريخ  1142التجارة السورية ومحاية املستهلك رقم 

 

 

 اسم المؤلف/المؤلفين الكتب المنجزة القسم
 تأثير األدوية والسموم

 
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 هذا 
 العام 

 1 76 تشخي   خمربي ماجستري الصيدلة 
 4 112 مراقبة دوائية 

 

 إجراءات التحسين المتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية األكاديمية المقررات

وائية
 الد
راقبة
امل

 
الطرائق الدستورية لتحليل األدوية 

 واألشكال الصيدالنية اجلرعية 
 حتليل  يل وطرائق فصل
 حرائك وثبات األدوية

 الصيدالنيةضمان اجلودة يف الصناعة 
مراقبة األشكال الصيدالنية احليوية 

 والنباتية
 احصاء حيوي
 مشروع حبث
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ربي
ملخ
  ا
شخي
الت

 

 مقررات السنة األوىل :
 1اجلراثيم والفريوسات 
 1الطفيليات والفطريات 
 الكيمياء احليوية العامة
 الطرق احلديثة يف التحليل

 الدمويات
 االحصاء احليوي

 مقررات السنة الثانية:
 2اجلراثيم والفريوسات
 2الطفيليات والفطريات 
 الكيمياء احليوية السريرية

 علم املناعة
 الدمويات املناعية
 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 والمساءلة(

    
 

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
   

 
 

 كلية الهندسة المدنيةللفاعلية التعليمية ا
 الطالب والخريجون

 السنة الدراسية

 االختصاص

 هندسة وإدارة الموارد المائية الهندسة البيئية مدني عام

 موازي عام موازي عام موازي عام

 7 0 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 اخلامسة
 185 261 176 209 1130 2365 اجملموع
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 المعاييراألكاديمية

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

تأمني مراجع جديدة يف املكتبة و منافم وصول لالنرتنت  توفري مصادر التعلم
 للطالب 

 يف طور الدراسة

 درسية جديدةخطة  دمج األقسام تعديل املقررات
توزيع االستبيانات على األقسام لتنفيم املضمون و  االستبيانات الواردة من مركز ضمان اجلودة  طرق التقومي

 تقدمي تقرير شامل 
 قيد الدراسة أمتتة األسئلة االمتحانية

االنتقال يف التدريس من النمط التعليمي إىل التعلم  إدخال طرائق حديثة للتعلم
 الما  .

 قيد الدراسة

 

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي

توجيه الطالب الرتياد المكتبة و 
 االستعانة بالمراجع المتاحة

- 
تكريم المتفوقين و منحهم جوائز 

 معنوية و مادية
 الرحالت العلمية و الترفيهية 

تنظيم أوقات مراجعة الطالب 
 للمدرسين

- 
إعطاء محاضرات إضافية تعويضية 

 أيام السبت لدعم المتعثرين
 المعسكرات االنتاجية

   
دورات المعلوماتية و لقاءات 

 ثقافية متنوعة 

 المقررات الدراسية /البرامج

 

نسب  التحقق من استيفاء مخرجات التعلم األكاديميةلبرامج 
 طرائق التحقيق أسباب عدم االستيفاء االستيفاء

تطوير املقررات الدرسية الالزمة لتلبية  إجازة يف اهلندسة املدنية العامة
 احتياجات اخلريج

 التغمية الراجعة  100%
 إجازة يف هندسة إدارة املوارد املائية

 اهلندسة البيئيةإجازة يف 
 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف تحقيق أهداف البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
   حمققة إجازة يف اهلندسة املدنية العامة

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية
 صيانة و شراء توفر احلواسيب  استخدام الربجميات اهلندسية كافة الربامج

 صيانة و شراء توفر أجهزة اإلسقا  multimediaاستخدام الوسائط املتعددة 
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويمالبرامج 

 مرحلة البكالوريوس األقسام العلمية م
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
     حتديث اخلطة الدراسية املدين العام 

 األقسام المفتتحة أو المغلقة )خالل هذا العام( مع بيان األسباب
      ال يوجد                                                                       
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 األكاديمية
 مناقشة أعضاء اهليئة التدريسية و تطبيق القوانني املتعلقة بتلك املشكلة نسب جناح منخفضة 
 التفاعل مع اهليئة االدارية  الشكاوي الطالبية 

 أعضاء هيئة التدريس

 القسم
 المجموع هيئة 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 املواصالت 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 10 19 8 6 2 1 - - - 4 - 7 املوارد املائية 4
 15 8 7 7 2 1 - - 1 - - - 4 علوم أساسية 5
 28 15 13 14 4 - 1 1 1 - 3 - 4 إنشائي 6
 20 14 6 9 - - 1 2 - - 3 - 2 إدارة 7
 13 7 6 3 1 1 1 3 1 - 1 - 2 جيوتكنيك 8

 البحث العلمي واألنشطة العلمية - ز

األبحاث المنفذة المدرجة في  البرامج األكاديمية 
 الخطة البحثية

 أسباب عدم اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة

- - - - 
 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 

  حتسني وضع املخابر مجيع الربامج
  تأمني األجهزة الالزمة

 
 

 2020-2021األبحاث المنجزة والمنشورة للعام 
 م

 القسم
 البحث

 مسجل غير مسجل المجموع
 قيداالنجاز منجز قيد االنجاز منجز

 9 ععععععع ععععععع 5 4 هندسة انشائية 1
 9 ععععععع ععععععع 3 6 هندسة مواصالت ونقل 2
 ععععععع ععععععع ععععععع ععععععع ععععععع هندسة وادارة الموارد المائية 3
 1 ععععععع ععععععع 1 ععععععع الهندسة البيئية 4
 ععععععع ععععععع ععععععع ععععععع ععععععع االدارة 5
 4 ععععععع 2 2 ععععععع الهندسة الطبوغرافية 6
 2 ععععععع ععععععع ععععععع 2 الهندسة الجيوتكنيكية 7
 ععععععع ععععععع ععععععع ععععععع ععععععع علوم أساسية 8

 30 ـــــــ 2 14 14 المجموع
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 الدراسات العليا

 2020-2021الدراسات العليا خالل العام الدراسي 

 المجموع ممنوحة مسجلة قيد التسجيل الدرجة القسم م
1 

 هندسة انشائية
 19 6 13 ععععععع ماجستير
 9 4 5 ععععععع دكتوراه

2 
 هندسة مواصالت ونقل

 9 3 6 ععععععع ماجستير
 2 عععع 6 ععععععع دكتوراه

3 
 هندسة وادارة الموارد المائية

 11 7 4 ععععععع ماجستير
 4 عععع 4 ععععععع دكتوراه

4 
 الهندسة البيئية

 7 4 3 ععععععع ماجستير

 1 عععع 1 ععععععع دكتوراه
5 

 االدارة
 5 عععع 5 ععععععع ماجستير
 ععععع عععع عععععع ععععععع دكتوراه

6 
 الهندسة الطبوغرافية

 6 ععععععع 6 ععععععع ماجستير

 ععععع عععع عععععع ععععععع دكتوراه
7 

 الهندسة الجيوتكنيكية
 6 1 5 ععععععع ماجستير
 4 3 1 ععععععع دكتوراه

8 
 علوم أساسية

 ععععع عععع عععععع ععععععع ماجستير
 ععععععع ععععععع ععععععع ععععععع دكتوراه

 المجموع
 

 60 21 39 ععععععع ماجستير
 24 7 17 ععععععع دكتوراه

 
 

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

البرامج 
نتائج التقويم المستمر للفاعلية  إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية األكاديمية

 التعليمية
 إجراءات التحسين المتخذة

 )متضمنة نظم المحاسبة والمساءلة(
اللقاء املستمر مع الطالب و التواصل مع احتاد الطلبة  مجيع الربامج

 و اهليئة اإلدارية
و اختاذ  طرح كافة القضايا يف جملس الكلية 

 القرارات ملعاجلتها
  األخم مبقرتحات التغمية الراجعة

 

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
 لقاءات مستمرة مع الطالب التواصل مع اهليئة اإلدارية و احتاد الطلبة  مجيع الربامج

 جتهيز املخابر و القاعات و املكتبة و ندوة الطالب مبا حيقق رضا الطالب 
 حتديد أوقات للتواصل بني الطالب و أعضاء اهليئة التدريسية
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 كلية الهندسة المعماريةلالفاعلية التعليمية 
 الطالب والخريجون

 القسم
 الثالث األخيرة(المطوي قيدهم)للسنوات  المستنفدون)للسنوات الثالث األخيرة(

 طالبات طالب طالبات طالب
 22 20 7 9 
 22 30 3 4 
 3 4 10 8 

 21 20 90 47 اإلمجايل
 

 القسم م.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 

 2020 /2021 349 123    

 2021/ 2020اجملموع النهائي للعام 
يف كل السنوات العدد الكلي للطالب   472

 طالب 1700
 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
24  11  
26  8  

 

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي

    
 المعايير األكاديمية

 المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(إجراءات تحقيق 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

 تأمني الكتب واملقررات اجلامعية  توفري مصادر التعلم

 توجيد الطلبة على املراجع املختصة ومواقع االنرتنت 

  توفري مصادر اضافية للمادة العلمية 

  اخلربات املكتسبة من خالل احملاضرات والفعاليات
 املقامة يف اجلامعة  

  التعلم االلكرتوين 

 مت تأمني الكتب اجلامعية 

 توجيد الطلبة من خالل أعضاء هيئة التدريس 

 تأمني ملخصات اضافية للمقررات التعليمية 

  حث الطالب على حضور سيمينارات طالب الدراسات
 اجلامعة العليا وفعاليات ونشاطات 

 مل يتم تعديل املقررات  تعديل املقررات

  يتم ختصي  نسبة من بعض املقررات 

 مبا يتناسب مع املقررات املعاصرة     

  تتم االضافات من خالل اعضاء اهليئة التدريسية 

 - - طرق التقومي
 إدخال طرائق حديثة للتعلم

تدريب الطالب وخاصة طلبة الدراسات العليا على اكتساب 
و لتواصل االلكرتوين ا عرباملعرفة واملهارات بشكل فردي 

ادخال حماورتعرف و  التعلم الما  عن طريق حلقات البحث
 الطالب احلرف التقليدية الرتاثية .

تقدمي الطلبة شرح جزء من احملاضرة أو معلومة ما يقوم بتحضريها 
 مسبقاً 
 
 

 مشروع هاند   -
 

 المقررات الدراسية /البرامج
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 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 %ممتاز  83.11 71.5 % مقبول  61.31 2021/ 2020للسنة اخلامسة 
   % 65.51 2017/2018،  5-1لسنوات املرحلة اجلامعية األوىل من 

 88.16 80.16 85.69 ماجستري دراسات عليا
 86.36   ماجستري تأهيل و ختص 
 87.04   ماجستري عمارة مستدامة

 
 التحقيقطرائق  أسباب عدم االستيفاء نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية
مستو  الطالب اخلرطني بنتيجة االمتحان  الدرجة اجلامعية األوىل 

 الوطين
 زيادة أعداد أعضاء اهليئة التدريسية -1  مرضية

 زيادة أعداد املهندسني املفرزين-2
 تقليل أعداد الطالب املستجدين  -3
 النتائج االمتحانية  -4

 
 األسباب تحديث البرامج والمقررات األقسام العلمية
 تتم االضافة بالتعاون مع األقسام ومدرسو املقررات اضافة نسبة من بعض املقررات مبا يتناسب مع املقررات املعاصرة عاملياً  ماجستري دراسات عليا

 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف تحقيق أهداف البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
 تقليل عدد الطالب املقبولني االعداد الكبرية للطالب اجلدد املقبولني حتقيق بنسب ليست مرتفعة كل السنوات

 

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية
 حديثةاستخدام طرق تعلم  - املرحلة اجلامعة األوىل

 حتديث أساليب التعليم-
 التعليم االلكرتوين -

 االعداد الكبرية للطالب -
  نق  الكادر التدريسي-

- 
 

 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
- - - 
- - - 

 أعضاء هيئة التدريس

 القسم
 المجموع هيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 مرحلة البكالوريوس األقسام العلمية م
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
 - يوجد  - يوجد  يوجد قسم التصميم المعماري - 
 - - - - يوجد قسم العلوم البناء والتنفيذ - 
 -  - - - يوجد قسم التخطيط والبيئة - 
     يوجد قسم نظريات العمارة - 

 األقسام المفتتحة أو المغلقة )خالل هذا العام( مع بيان األسباب
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 31 17 14 13 4 - 1 4 4 -  - 6 التصميم المعماري 

 10 6 4 5 2  1 - 1 1 - - - التخطيط والبيئة 

 8 6 2 5 1 2 1 1 - - 1 - - علوم والبناء والتنفيذ 

 4 1 3   1 1  2     وتاريخ العمارةنظريات  

 األعضاء الجدد

 ال يوجد اإلجمالي

 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
 التدريسية والفنيةزيادة أعضاء اهليئة  طالب لكل عضو هيئة فنية 90 لكل عضو هيئة تدريسية 146 
 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
- - 
 

 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 
 زيادة أعضاء اهليئة التدريسية اليوجد رضا نتيجة الضغط الكبري ممتاز 

 البحث العلمي و األنشطة العلمية

األبحاث المنفذة المدرجة في  البرامج األكاديمية 
 الخطة البحثية

نسبة اإلنجاز من 
 الخطة

 أسباب عدم اإلنجاز

- - - - 
 

 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 
- - - 
 

 

 
 األبحاث المنجزة والمنشورة

 اسم الباحث / الباحثين
 القسم

 مصادر االستلهام من الطبيعة و تطبيقاهتا م. غنوة ثلجة 
 الدول ) جتارب و درو  مستفادة (األسس املتبعة يف تصنيف هرمية املراكز احلضرية بني  م. رزان مطانس
 أثر تطبيق منمجة معلومات املباين يف املشاريع م. ندى سمعان
 دور عمارة القرن احلادي و العشرين يف حتقيق األمن و األمان يف البناء السكين م. إيمان عسلية
 تقنيات البناء باستخدام الطابعة الثالثية األبعاد م. شذى سموع
 GRCأثر استخدام تقنيات تثبيت ألواح الع  م. تهامة جنيد

 اخلاليا الكهروضوئية و أثر تطبيقها م. يارا فرح
 منهجية لرتشيد استهال  الطاقة م. شذى حبش
 دراسة حتليلية للتقنيات املسبقة الصنع م. وجود زيدان

 دراسة تقنيات اإلنشاء املختلط م. أحمد ناصيف

 القسم التاريخ والمدة مكان انعقادها األنشطة العلمية اسم الندوة/المحاضرة
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 د. روالنا ربيع
 م. رزان مطانس

 حماور املشاة املتعددة االستعماالت يف املدن و قواعد تطويرها ) مدينة مح  مثالً ( دور

  فاق االستفادة من حاويات الشحن كمجتمعات سكنية يف مرحلة إعادة اإلعمار يف سوريا د. نضال سطوف
 أثر التطور التكنولوجي على التشكيل املعماري ملتاحف األطفال م. سناء وسوف

 الديناميكية احلركية و دورها يف حتقيق الزيادة الضمنية للفراغات السكنية التتانم. هبة 
 

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
1- -  -  

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو دولية 
1- - -  

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة
1 -   

 الدراسات العليا

 أعداد المسجلين التغييرات الدراسات العليا البرامج األكاديمية
 الدرجات الممنوحة )للسنوات الثالث األخيرة(

  طالب  60   قسم التصميم املعماري
 

نتيجة قياس  إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
 المتخذةإجراءات التحسين  رضا الطالب

 تطوير املادة العلمية بتنويع املصادر عن السنة ال  سبقتها  جيد تطوير مصادر التعليم السنة التحضريية مواد

  توجيد اعضاء اهليئة التدريسية بالبحث عن مواد علمية
 حديثة وتقدميها للطالب

 توفري االجهزة الالزمة للعملية التعليمية  -  جيد تطوير اساليب التعليم - قسم التصميم املعماري

 توجيد الطالب بتقدمي جزء من 

  احملاضرة لالستفادة القصو  وافادة زمالئهم 
 
 
 

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 )متضمنة نظم المحاسبة والمساءلة(

- - - - 
- - - - 
 
 

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
- - - 
- - - 
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 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائيةلالفاعلية التعليمية 
 الطالب والخريجون: - أ

 التعليم العادي:برامج  .1

 القسم م.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازي أساسي  إضافة لألساسي والموازي

 أساسي
 & الموازي

 من الطلبة العرب  2 189 98 189 قسم هندسة التصميم واإلنتاج 1

2 
  96 77 71 المعادنقسم هندسة 

3 
 مسجلين مفاضالت خاصةطالب  2 81 66 102 القوى الميكانيكيةقسم هندسة 

 من الطلبة العرب 3

 طالب مسجلين مفاضالت خاصة 4 105 98 135 قسم هندسة الطاقة الكهربائية  4

5 
 مسجلين مفاضالت خاصةطالب  6 66 74 171 قسم هندسة الميكاترونيك 

 من الطلبة العرب 2

6 
 طالب مسجلين مفاضالت خاصة  17 151 110 225 قسم هندسة اإللكترون واالتصاالت 

 من الطلبة العرب 1

7 
 طالب مسجلين مفاضالت خاصة 4 119 118 186 قسم هندسة التحكم اآللي والحواسيب 

 من الطلبة العرب 5

  807 641 1079 المجموع النهائي

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي: .2

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  األكاديمياإلرشاد 

    
 المعايير األكاديمية: - ب

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 
 ربط التعليم بسوق العمل افتتاح وتفعيل خمرب االتصاالت  السلكية والالسلكية  إدخال طرائق حديثة للتعلم

   

   

 البرامج/المقررات الدراسية: - ت

 األقسام العلمية م
مرحلة 

 البكالوريوس
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
 ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  قسم هندسة التصميم واإلنتاج 

 
 ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  قسم هندسة المعادن

 
 ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  قسم هندسة القوى الميكانيكية

 
 ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  قسم هندسة الطاقة الكهربائية 

 
 ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  قسم هندسة الميكاترونيك 

 
 ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  قسم هندسة اإللكترون واالتصاالت 
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 أعلى معدل متوسط معدل التخرج متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 %84.9 %81.4  هندسة التصميم واإلنتاج قسم

 %85.05 %80.95  المعادنقسم هندسة 

 %80.5 %79.5  القوى الميكانيكيةقسم هندسة 

 %81.9 %77.55  قسم هندسة الطاقة الكهربائية 

 %84.66 %81.74  قسم هندسة الميكاترونيك 

 %89.43 %83.5  قسم هندسة اإللكترون واالتصاالت 

 %86.41 %80.33  قسم هندسة التحكم اآللي والحواسيب 

 

 األسباب تحديث البرامج والمقررات األقسام العلمية
 عدم وجود توصيف سابق للمقررات. 2021للعام  NARSتوصيف املقررات وفق املعايري الوطنية  قسم هندسة التصميم واإلنتاج

 لربنامج هندسة املعادن NARSاقرتاح وثيقة معايري وطنية  املعادنقسم هندسة 

 2021للعام  NARSتوصيف املقررات وفق املعايري الوطنية 
عدم وجود وثيقة معايري وطنية للربنامج وتوصيف سابق 

 للمقررات.
 عدم وجود توصيف سابق للمقررات. 2021للعام  NARSتوصيف املقررات وفق املعايري الوطنية  القو  امليكانيكيةقسم هندسة 

 عدم وجود توصيف سابق للمقررات. 2021للعام  NARSتوصيف املقررات وفق املعايري الوطنية  قسم هندسة الطاقة الكهربائية 
 لربنامج هندسة املعادن NARSاقرتاح وثيقة معايري وطنية  قسم هندسة امليكاترونيك 

 2021للعام  NARSتوصيف املقررات وفق املعايري الوطنية 
معايري وطنية للربنامج وتوصيف سابق عدم وجود وثيقة 

 للمقررات.
 عدم وجود توصيف سابق للمقررات. 2021للعام  NARSتوصيف املقررات وفق املعايري الوطنية  قسم هندسة اإللكرتون واالتصاالت 
 وصيف سابق للمقررات.عدم وجود ت 2021للعام  NARSتوصيف املقررات وفق املعايري الوطنية  قسم هندسة التحكم اآليل واحلواسيب 

 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف تحقيق أهداف البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
    

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة:
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية

 وضع احملاضرات على موقع الكلية. العمل بسبب وباء كورونا العمل على افتتاح قسم اهلندسة الطبية اإلجازةبرامج مرحلة 
مشكالت ىتأمني مكونات  تطوير برامج الدراسات العليا يف األقسام. برنامج الدراسات العليا

 التجارب املطلوبة.
االستعاضة عنها حالياً بالنممجة 

 واحملاكاة.
 التدريس:أعضاء هيئة 

 القسم
 المجموع هيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
اإلجمال

 ي
    3 19 ؟ ؟ 3 3 - 7 - 1 قسم هندسة التصميم واإلنتاج 1

2 
 12 5 7 3 3 2 3 - - - 1 - - املعادنقسم هندسة 

3 
 امليكانيكيةالقو  قسم هندسة 

5 - 2 - 8 - 2 - 8 1 25 1 26 

 
 ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  ال يوجد تغيير  قسم هندسة التحكم اآللي والحواسيب 
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4 
 قسم هندسة الطاقة الكهربائية 

7 - 4 - 4 - 2 - 6 3 23 3 26 

    - 2 ؟ ؟ - 4 - - - - قسم هندسة امليكاترونيك  5

 قسم هندسة اإللكرتون واالتصاالت  6
6 - 2 - 2 1 1 4 8 6 19 11 30 

 قسم هندسة التحكم اآليل واحلواسيب  7
2 - 2 1 2 - 2 2 4 3 12 6 18 

 العلوم األساسية  8
1 - 3 - 3 1 - - 1 1 8 2 10 

 األعضاء الجدد

              اإلمجايل 

 

 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
    

 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 2019دورة الشبكات المكية يف قربص عام  الطاقة الكهربائية

 

تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 
 التدريس 

 إجراءات االستفادة من النتائج

    
 

 

 واألنشطة العلمية:لبحث العلمي ا

األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة  البرامج األكاديمية 
 البحثية

 أسباب عدم اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة

    قسم هندسة التصميم واإلنتاج
    املعادنقسم هندسة 
    القو  امليكانيكيةقسم هندسة 

    قسم هندسة الطاقة الكهربائية 
    قسم هندسة امليكاترونيك 

    قسم هندسة اإللكرتون واالتصاالت 
    قسم هندسة التحكم اآليل واحلواسيب 

 

 القسم مكان انعقادها األنشطة العلمية اسم الندوة/المحاضرة
ندوة: رؤ  جديدة لالستثمار األمثل للطاقات املتجددة يف مرحلة 

 (2020) 4إعادة اإلعمار 
 مركز الطاقات املتجددة كلية اهلمك
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 القسم اسم الباحث / الباحثين والمنشورةاألبحاث المنجزة 
Improvement of flat surfaces quality of aluminum alloy 

6061-O by a proposed trajectory of ball burnishing tool   
 د. املهند مكي –د. ربا الغزول 

(2019) 
املعادن & 
 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 
(2021) 

 الطاقة الكهربائية

Effect of modulation index on the performance of three 
phase modular multi-level converters  

 د. سامر الربيع –د. رامي موسى 
(2021) 

 الطاقة الكهربائية

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
   

 

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة

   
 

 رقم القرار اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو وطنية
   

 الدراسات العليا:

 التغييرات الدراسات العليا البرامج األكاديمية
 أعداد المسجلين

 )للسنوات الثالث األخيرة(
الدرجات 
 الممنوحة
2020 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 3 10 15 15  املاجستري قسم هندسة التصميم واإلنتاج
 - 3 1 4  الدكتوراه

 - - - - - املاجستري املعادنقسم هندسة 

 - - - - - الدكتوراه
  23 19 36   القو  امليكانيكيةقسم هندسة 

 3 9 13 19  املاجستري
 1 - 2 3  الدكتوراه

 1 7 10 16  املاجستري قسم هندسة الطاقة الكهربائية

ورشة عمل: الشبكات المكية ودجمها يف الطاقات املتجددة 
(2020) 

 مركز الطاقات املتجددة كلية اهلمك

 (2020)ورشة عمل: التجارة اإللكرتونية يف الشبكات المكية 
 )باملشاركة مع األردن(

 مركز الطاقات املتجددة On lineكلية اهلمك)باملشاركة مع األردن( 

 مركز الطاقات املتجددة On lineكلية اهلمك )باملشاركة مع األردن(  IREC 2021املؤمتر الدويل 
 مركز الطاقات املتجددة كلية اهلمك )باملشاركة مع جامعة دمشق( ATSGIRES (2021)ورشة عمل: التعريف مبنصة 

  كلية اهلمك  2021ملتقى الصناعات البالستيكية 
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 1 2 - 1  الدكتوراه
 - - - - - املاجستري قسم هندسة امليكاترونيك

 - - - - - الدكتوراه
 1 17 15 19  املاجستري قسم هندسة اإللكرتون واالتصاالت

 - 6 2 1  الدكتوراه
 3 7 9 13  املاجستري قسم هندسة التحكم اآليل واحلواسيب 

 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 المستوى قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
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 والكيميائيةكلية الهندسة البترولية لالفاعلية التعليمية 
 والخريجون  الطالب

 2020/2021الطالب المستنفذون والمطوي قيدهم في األقسام المختلفة في العام 

 القسم
 المطوي قيدهم )للسنوات الثالث األخيرة( المستنفدون )للسنوات الثالث األخيرة(

 طالب
 

 طالب
 

  180 قسم اهلندسة البرتولية
 107 قسم اهلندسة الكيميائية

 74 اهلندسة الغمائية قسم
 53 قسم هندسة الغزل والنسيج

 168 414 اإلمجايل
 2020/2021الطالب المقبولون والخريجون في األقسام المختلفة في العام 

 القسم م.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 

 ال يوجد  125 107 347 هندسة برتول 1

 ال يوجد  121 93 182 كيميائيةهندسة   2

 ال يوجد  110 88 174 هندسة غمائية 3

 ال يوجد  55 67 67 هندسة غزل ونسيج 4

  117 1125 اجملموع النهائي
 2020/2021الطالب المحولون والوافدون في األقسام المختلفة في العام 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
أبناء احملافظات الشرقية وذلك كوهنم  25

 لقرب الكلية من أماكن سكنهم
  

 2020/2021خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي في العام 
 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي

 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 
الطالبية عقد اجتماعات مع اهليئة 

 وتكليفهم مبهام طالبية تنظيمية.
االحتفال باملتفوقني وتكرمي الطالب - 

األوائل يف كل سنة من سنوات أقسام 
 الكلية وبراجمها.

اقرتاح القيام برحل طالبية إىل -
 القطاعات اإلنتاجية.

اجتماع اإلدارة يف لقاءات إرشادية 
 مع طالب السنوات األوىل.

اخلرطني األوائل االحتفال وتكرمي - 
 يف كّل برنامج من برامج الكلية.

اقرتاح بعض الرحالت العلمية -
إىل بعض املعامل والشركات 
 املرتبطة بالبحث العلمي

 

 األكاديمية المعايير

 2020/2021إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )لكل برنامج( في العام 

 برنامج(إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 
 توظيف اجلزء العملي ببعض املقررات تفعيل خمرب التقنيات وخمرب احلاسوب توفري مصادر التعلم



122 

 حتديد مؤشرات األداء الالزمة لتحقيق معايري تعديل املقررات
NARS يف مجيع املقررات 

وإعادة النظر يف التوصيف توصيف مجيع مقررات الربامج 
 السابق وتطويره

 حماضرة بعنوان القيا  والتقومي يف التعليم العايل اعتماد طرائق تقومي علمية حديثة طرق التقومي
  القيام بدورة تدريبية خاصة بطرائق التدريس احلديثة الرتكيز على طرائق التدريس التفاعلية إدخال طرائق حديثة للتعلم

 

 الدراسية  المقررات /البرامج
 2020/2021األقسام العلمية والبرامج وما طرأ عليها من تغيير في العام 

 نسبة النجاح في مختلف البرامج الدراسية خالل السنة الماضية وتوزيع التقديرات المختلفة
 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 %85,48 %67 %65 قسم اهلندسة البرتولية
 %85,44 %69 %65 قسم اهلندسة الكيميائية
 %88,42 %72 %70 قسم اهلندسة الغمائية

 %89,20 %73 %69 قسم هندسة الغزل والنسيج
 إجراءات تحديث البرامج والمقررات

 األسباب تحديث البرامج والمقررات األقسام العلمية
 قسم اهلندسة البرتولية
 قسم اهلندسة الكيميائية

جلميع املقررات إعادة النظر يف اخلطة الدرسية وإصدار التوصيف اجلديد -
 وحتديد مفرداهتا بدقة

 عدم وجود توصيف علمي دقيق لبعض املقررات.-
 ضرورة توحيد اخلطط الدرسية بني الكليات املرتبطة علمياً -

 قسم اهلندسة الغمائية
 قسم هندسة الغزل والنسيج

إعادة النظر يف اخلطة الدرسية وإصدار التوصيف اجلديد جلميع املقررات -
 اهتا بدقةوحتديد مفرد

 توحيد اخلطط الدرسية بني الكليات املرتبطة علمياً -

 

 الداعمة  والتسهيالت والتعلم التعليم

 إجراءات تطوير استراتيجيات وطرائق التعلم
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية
 استخدام طرائق التدريس التفاعلية احلديثة.التأكيد على  - برامج مرحلة اإلجازة

تقسيم الطالب يف زمر وجمموعات صغرية مناسبة لتنفيم اجللسات  -
 العملية.

األعداد الكبرية -
امج للطالب يف مجيع الرب 

 واألقسام.

خفض أعداد القبول للطالب اجلدد -
 يف الربامج

تأمني بعض املستلزمات والتجهيزات  -

 مرحلة البكالوريوس األقسام العلمية
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير

  قسم اهلندسة البرتولية
 هندسة احلفر

 هنسة استكشاف النفط والغاز
 هندسة خمزون

 اليوجد 
 هندسة احلفر

 هنسة استكشاف النفط والغاز
 هندسة خمزون

 اليوجد

  قسم اهلندسة الكيميائية
 هنسة العمليات 

 هندسة التلو  ومحاية البيئة
 هندسة مكاثري

 اليوجد
 هنسة العمليات

 هندسة التلو  ومحاية البيئة

 هندسة مكاثري
 اليوجد

  قسم اهلندسة الغمائية
 األغميةهندسة حفظ وختزين 
 هندسة التقانة احليوية

 
 اليوجد

 هندسة حفظ وختزين األغمية
 هندسة التقانة احليوية

 اليوجد

  قسم هندسة الغزل والنسيج
 هندسة النسيج ومعاجلاتد
 اليوجد هندسة األلياف وغزهلا

 هندسة النسيج ومعاجلاتد

 اليوجد هندسة األلياف وغزهلا

 2020/2021إغالقها يف العام ال يوجد أقسام مفتتحة أو أخر  مت 



123 

 تطوير برنامج التعليم وإيصال املعلومة. -

 استخدام الوسائل التعليمية املتطورة يف العملية التعليمية كأجهزة العرض. -
النق  يف جتهيزات -

املخابر واحلاجة إلصالح 
 األجهزة 

 الالزمة

التأكيد على تفعيل اجلزء العملي اخلاص مبقررات السنة األوىل - برنامج الدراسات العليا
 )ماجستري(.

طرائق البحث واالستقصاء واستخدام املصادر املفتوحة وقواعد استخدام  -
 البيانات.

إلزام طالب مرحلة األطروحة حبضور جلسات املدارسة )السمنار( -
 لالستفادة من املالحظات بشكل مباشر.

النق  يف أعداد -
الكتب املتخصصة  يف 

 مكتبة الكلية

توجيد الطالب إىل مكتبات متخصصة  -
 كمكتبة األسد

عدة الطالب على  البحث عن مسا-
 املراجع املتخصصة عرب االنرتنت

 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
   
 التدريس  هيئة أعضاء

 2020/2021أعضاء الهيئة التعليمية القدامى والجدد في العام 

 القسم
 المجموع هيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 قسم هندسة البرتول 1
7 1 6 .... 5 .... 10 1 11 5 39 7 46 

 قسم اهلندسة الكيميائية 2
14 .... 9 2 5 1 3 3 5 10 36 16 52 

 قسم اهلندسة الغمائية 3
3 ... 1 .... 1 3 .... 2 2 20 7 25 32 

 قسم هندسة الغزل 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 اإلمجايل 

 2020/2021نسبة أعداد الهيئة التعليمية والطالب في األقسام للعام 

 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب األكاديميةالبرامج 
توسيع املال  ألعضاء اهليئة العمل على  0.009 0.007 اهلندسة البرتول

الفنية والتدريسية و تعيني محلة شهادة 
الدكتوراه من أعضاء اهليئة الفنية أعضاء 

 تدريسيةهيئة 

 0.008 0.002 اهلندسة الكيميائية
 0.0185 0.005 اهلندسة الغمائية

 0.035 0.017 هندسة الغزل والنسيج
 2020/2021األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس للعام 

 ال يوجد ال يوجد

 2020/2021األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس للعام 
تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 

 التدريس 
 إجراءات االستفادة من النتائج

 قسم هندسة البرتول
 قسم اهلندسة الكيميائية
 قسم اهلندسة الغمائية

من خالل استبيان إجراء تقييم األداء ألعضاء اهليئة التدريسية  -
 شفوي )مباشر( من وجهة نظر الطالب.

 تطبيق مقيا  التقييم الما  على أعضاء اهليئة التدريسية. -

يتم العمل على حتليل نتائج  .............
التقييم لالستفادة يف تطوير األداء 

 وحتقيق الرضا.
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 قسم هندسة الغزل والنسيج
   العلمية واألنشطة العلمي البحث

 2020/2021البحثية للعام األبحاث المنجزة وفق الخطة 
 أسباب عدم اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 
ضعف متويل البحو  العلمية, وأعباء  %40 2 قسم اهلندسة البرتولية

 %30 3 قسم اهلندسة الكيميائية التدريس واإلشراف على الدراسات العليا
 %60 5 قسم اهلندسة الغمائية

 %50 4 قسم هندسة الغزل والنسيج
 2020/2021الندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات للعام 

 2020/2021األبحاث المنجزة والمنشورة للعام 
 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة والمنشورة

األقمشة القطنية باستخدام طاقة املكروويف ومقارنتها تطبيق  األصبغة الفعالة على -1
 بالطرق التقليدية

 الغزل والنسيج د.زياد سفور

 الغزل والنسيج د. حممد تركاوي دراسة اخلواص املورفولوجية أللياف الصوف السورية

 والنسيجالغزل  د. غزل طهماز إظهار القطن الطيب باألشعة فوق السينية باستخدام األلياف النانوية

 الكيميائية د. حسني اجلوهري دراسة عملية تبييض زيت بمور القطن"
 الكيميائية األستاذ الدكتور رياض كاسوحة، والسيد الدكتور لطفي العثمان، -"احلصول على كربيتات األمونيوم من الفوسفوجبس السوري"

 األساسية د. حممد ظهري الصباغ التشفري باستخدام مصفوفة فيثاغورثية
 األساسية د. حممد ظهري الصباغ بناء على أربعة أرقام أولية كبرية RSAتشفري الصور باستخدام 

 الغمائية د.نسرين البيطار، م. هبة شتور دراسة تأثري الطريقة الباردة والساخنة على مدة حفظ اخلشافات
 الغمائية د.نسرين البيطار، م.ميسون عبا  اخلامدراسة تأثري األشعة امليكروية على احلمولة البكتريية للحليب 

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية
تنقية محض الفوسفور السوري برتسيبد من حماليلد املشوبة اعتمادًا على خمططات -1

 p2H5-H2o االحناللية يف اجلملة
 الكيميائية د.عصام ابراهيم

 
 2020/2021الكتب المنجزة والمنشورة للعام 

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة

د.حسني اجلوهري،د. نسرين البيطار،م. سوسن  )اجلزء العملي( 1-العمليات واألجهزة 
 بوطة

 الغمائية

 

   العليا الدراسات -ز

 التغييرات التي طرأت على برامج الدراسات العليا
البرامج 
 التغييرات الدراسات العليا األكاديمية

 الدرجات الممنوحة
2018/2019 2019/2020 2020/2021  

 مكان انعقادها األنشطة العلمية اسم الندوة/المحاضرة
 

 القسم
   الغزل والنسيجقسم هندسة  كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية مؤمتر تكنولوجيا النانو وتطوراهتا

 قسم اهلندسة الكيميائية وقسم اهلندسة الغمائية كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية دورة يف طرق معاجلة املياه  
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 8 27 17 12  املاجستري هندسة البرتول
 2 0 0 2  الدكتوراه

اهلندسة 
 الكيميائية

 7 13 10 12  دبلوم التأهيل
 11 28 17 9  املاجستري
 1 3 2 2  الدكتوراه

 9 0 16 0  املاجستري اهلندسة الغمائية
 4 1 1 0  الدكتوراه

هندسة الغزل 
 والنسيج

 11 9 19 22  املاجستري
 7 3 4 4  الدكتوراه

 ** أسباب التطور يف أعداد املسجلني للدراسات العليا:
 إقبال الطالب على الدراسات العليا يف كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية جبامعة البعث واجلامعات األخر . -
 وإمكانية اإلشراف على عدد أكرب من الطالب. تطور أعداد األساتمة يف الكلية  -
 فاعلية برامج الدراسات العليا يف الكلية وكفاءة األساتمة يف تنمية مهارات البحث العلمي. -

 إجراءات تحسين العملية التعليمية
 المتخذةإجراءات التحسين  نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
 قسم هندسة البرتول

 قسم اهلندسة الكيميائية

 قسم اهلندسة الغمائية

 قسم هندسة الغزل والنسيج

 إعادة النظر يف خطط الدراسات العليا.-

 اقرتاح خطة دراسية جديدة.-

اقرتاح خطة لتطوير إجراءات التسجيل واإلهناء يف مرحل  املاجستري -
 والدكتوراه. 

أساليب التقومي مبا يتناسب مع طبيعة مرحلة إعادة النظر يف -
 الدراسات العليا وفلسفتها.

 النتائج مرضية جداً.-

الدرجات يف مرحل  -
 املاجستري والدكتوراه جيدة.

 

تزويد طالب الدراسات العليا -
)مرحلة األطروحة( مبعايري إعداد 
البحث العلمي واألدلة التوجيهية 

 لتحقيق املعايري

 

 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 والمساءلة(
برامج املرحلة 
 وىلاجلامعية األ

متابعة سري العملية التعليمية يف الربامج واألقسام -
 العلمية املختلفة.

التأكيد على إطاد  ليات صحيحة يف التعليم -
والتقومي لتحسني مستو   النجاح  واملخرجات يف 

 الربامج املختلفة للكلية.

متابعة التزام أعضاء اهليئة التعليمية يف تنفيم -
 التعليمية.متطلبات العلمية 

توجيد أعضاء اهليئة التعليمية إىل استخدام طرائق -
 التدريس التفاعلية احلديثة.

تنبيد أعضاء اهليئة التعليمية إىل ضرورة مراعاة -
 الفروق الفردية بني املتعلمني.

تأكيد االهتمام بالقسم العملي والعمل على -
 تنمية املهارات العملية للدارسني.

 التعّلم. حتّسن مستو  خمرجات-

ارتقاء نسب النجاح يف املقررات -
 الدراسية بدرجة معقولة.

التزام أعضاء اهليئة التعليمية مبتطلبات -
 جناح العملية التعليمية.

حتّقق الرضا لد  معظم الطالب يف -
الربامج املختلفة للكلية وفق ما أظهرت 
نتائج تقييم الطالب ألعضاء اهليئة 

 التعليمية

ق النتائج االمتحانية يف الكلية من تشكيل جلان تدقي-
 أعضاء اهليئة التعليمية ذوي اخلربة والكفاءة.

تشكيل جلان لإلشراف على حسن سري العملية -
 التعليمية بإشراف النائب اإلداري.

تشكيل جلان مراقبة النتائج االمتحانية احملوسبة -
 بإشراف النائب العلمي.

ة مهمتها تشكيل جلان من أعضاء اهليئة التعليمي-
مساءلة من خيالف ضوابط العملية التعليمية واالمتحانية 
ورفع تقارير موضوعية إىل اجملالس املختصة قس الكلية 

 واجلامعة.
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برامج الدراسات 
 العليا

تكليف متخّصصني بتدريس مقررات الدراسات -
 العليا.

التأكيد على النهوض بسوية طلية الدراسات -
 املختلفة.العليا يف الربامج 

توزيع معظم املقررات على أكثر من عضو من -
أعضاء اهليئة التعليمية لضمان املشاركة الفعالية 

 والتنوّع يف األداء.

حتديد املشرف واملوضوع المي سيعمل عليد -
الطالب منم السنة األوىل يف برامج الدراسات 

 العليا.

 التحّسن النسيب يف خمرجات التعلم.-

بل معظم الطالب عن حتقق الرضا من ق-
 النتائج االمتحانية.

منّو فاعلية مشاركة الطلبة يف حلقات -
 املدارسة واملناقشات العلمية.

وضوح الرؤية لد  الطلبة فيما خيّ  -
 حبوثهم املستقبلية.

اقرتاح قبول عدد أقّل من طلبة الدراسات العليا يف -
 العام القادم.

التعليمية  تشكيل جلنة لرصد املخالفات يف العملية-
 واالمتحانية.

االستعانة مبشرفني متخّصصني من اجلامعات األخر  -
 يف اإلشراف ويف جلان املناقشة.

 إحالة بعض املخالفات إىل اجلامعة للبت فيها.-

توزيع اإلشراف بشكل عادل على أعضاء اهليئة -
 التعليمية يف القسم املختّ  مع مراعاة املرتبة العلمية.

 ب وإجراءات تحسينهمستوى رضا الطال
 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية

 عن طريق التواصل املباشر واملستمر للطالب وممثلي احتاد الطلبة مع األقسام وعمادة الكلية

 
 

 كلية الهندسة الزراعيةلالفاعلية التعليمية  
 الطالب والخريجون

 العادي:برامج التعليم  .1

البرنامج 
 األكاديمي

عدد المقبولين 
 )هذا العام(

 عدد الخريجين
 )هذا العام(

عدد المحولين من 
جامعات أخرى )هذا 

 العام(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرى )هذا 

 العام(

المستنفذون )خالل 
السنوات الثالث 

 األخيرة(

المطوي قيدهم 
)خالل السنوات 
 موازي أساسي موازي أساسي  الثالث األخيرة(

 96 1125 130 47 85 206 187 87 االجازة اجلامعية

 96 1125 130 47 291 274 اجملموع
 برامج التعليم المفتوح: .2

 البرنامج األكاديمي

عدد 
المقبولين 
 )هذا العام(

عدد 
 الخريجين
 )هذا العام(

عدد المحولين من 
جامعات أخرى )هذا 

 العام(

عدد المحولين 
جامعات إلى 

أخرى )هذا 
 العام(

المستنفذون )خالل 
 السنوات الثالث األخيرة(

المطوي قيدهم 
)خالل السنوات 
 الثالث األخيرة(

هندسة استصالح األراضي يف 
 املناطق اجلافة وشبد اجلافة

- 33 - - 4491 - 

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي .3

 األنشطة الطالبية المتفوقين ودعم المتعثرينرعاية  الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي
تشجيع الطالب على التفوق 

 والعمل على حل مشاكلهم
 تكرمي االوائل ومنحهم مكافات مالية - -

 تعيني اخلريج االول معيدا يف الكلية -
 

 

 المعايير األكاديمية

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج( -
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

حث اعضاء اهليئة التدريسية على التأليف وتوفري الكتاب اجلامعي واملراجع يف املكتبة وشبكة  توفري مصادر التعلم



127 

 املادة العلمية االنرتنيت
 - - تعديل املقررات
الشفهية والكتابية واعتماد مناذج اجراء االختبارات  اتباع مناذج اسئلة متنوعة طرق التقومي

 االسئلة املؤمتتة وغريها يف التقومي.
توفري وسائل العرض وجتهيز القاعات واملدرجات  استخدام طرائق العرض احلديثة إدخال طرائق حديثة للتعلم

 هبا
 المقررات لدراسية /البرامج

 
 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية
 % 82حنو  % 72حنو  %50حنو    االجازة اجلامعية االوىل

 %92 % 83حنو  % 80حنو  املاجستري
 % 94.8 % 89 %75حنو  الدكتوراه
 

 طرائق التحقيق أسباب عدم االستيفاء نسب االستيفاء استيفاء مخرجات التعلمالتحقق من  البرامج األكاديمية
 مراجعة السجالت وحماورة الطالب تعثر بعض الطالب % 80 جيدة  االجازة اجلامعية االوىل

 مراجعة السجالت وحماورة الطالب تعثر بعض الطالب %85 جيدة املاجستري
 مراجعة السجالت وحماورة الطالب تعثر بعض الطالب % 85 جيدة الدكتوراه

 
 أسباب التحديث تحديث البرامج األكاديمية و/أو المقررات المؤول عن تدريسها األقسام العلمية

- - - 
   
 

تحقيق أهداف البرامج  البرامج األكاديمية
 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف األكاديمية

 األقسام العلمية م
مرحلة 

 مرحلة الدراسات العليا البكالوريوس

 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير+ دكتوراه مفتوح عام 
   22/6/2003تاريخ  81قرار م ت عايل الرتبة واستصالح األراضي  عام الرتبة واستصالح األراضي 1

   22/6/2003تاريخ  81قرار م ت عايل االقتصاد الزراعي    عام االقتصاد الزراعي 2

   22/6/2003تاريخ  81قرار م ت عايل اإلنتاج احليواين  عام اإلنتاج احليواين 3

   22/6/2003تاريخ  81قرار م ت عايل احملاصيل احلقلية  عام احملاصيل احلقلية 4

   22/6/2003تاريخ  81قرار م ت عايل البساتني  عام البساتني 5

   22/6/2003تاريخ  81قرار م ت عايل وقاية النبات  عام وقاية النبات 6

   22/6/2003تاريخ  81قرار م ت عايل اهلندسة الريفية  عام اهلندسة الريفية     7

   22/6/2003تاريخ  81قرار م ت عايل علوم األغمية  عام علوم األغمية 8
   - -  عام احلراج والبيئة 9

   - -  عام العلوم األساسية 10
 هما العام( مع بيان األسباباألقسام ال  افتتحت أو أغلقت )خالل 

 -      
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االجازة اجلامعية 
 االوىل

زيادة عدد الطالب وزيادة عدد املؤسسات  حققت
 احلكومية ال  تشاركنا مبىن الكلية

 التشعيب واستثمار املكان بشكلد االمثل وتطوير االداء

التشدد والتدقيق عند قبول الطالب اضافة اىل اطاد الية جيدة  عدم جدية بعض الطالب حققت املاجستري
 للمتابعة

التشدد والتدقيق عند قبول الطالب اضافة اىل اطاد الية جيدة  الطالبعدم جدية بعض  حققت الدكتوراه
 للمتابعة

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية
 العمل على تمليلها ضعف حضور الطالب يف النظري العلمية استخدام وسائل العرض احلديثة والزيارات االجازة اجلامعية االوىل

 - - استخدام وسائل العرض احلديثة والزيارات العلمية الدراسات العليا
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
- - - 
- - - 

 التدريسأعضاء هيئة 

 المجموع هيئة 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 احليواين

 12 5  1 1 5 احملاصيل احلقلية

 16 7 3 3 1 2 البساتني

 13 4  3 3 3 وقاية النبات

 11 3 3 2 1 2 علوم األغمية

 11 5 1 2 1 2 احلراج والبيئة

 8 2  3 1 2 العلوم األساسية

 5 2  - 2 1 اهلندسة الريفية

 األعضاء الجدد

    3    

    3   اإلمجايل 

 
 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
تعيني وايفاد معيدين اضافة اىل طلب  1/83 1/58 املرحلة اجلامعية االوىل

 اعضاء هيئة تدريسية من خارج املال 
 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 الدراسات العليااالشراف على  –اقامة ندوات ومؤمترات  –دورات تدريبية  االجازة اجلامعية االوىل

 االشراف املشرت  على الدراسات العليا –اقامة ندوات ومؤمترات  –دورات تدريبية  الدراسات العليا
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 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 
 - جيد جيد االجازة اجلامعية 
 - جيد جيد الدراسات العليا

 البحث العلمي واألنشطة العلمية

األبحاث المنفذة المدرجة في  القسم 
 الخطة البحثية

األبحاث من خارج  أسباب عدم اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة
 الخطة البحثية

 - تسجيل حديث  %10 1 هندسة ريفية
  جاري تنفيم األحبا  %50 4 احلراج و البيئة

     

 
 اسم الباحث/ الباحثين  األبحاث المنجزة والمنشورة  القسم 
 د. طلعت سفر، د. أمحد زليطة،  م. حسام حممد " إدارة ري حمصول الفول السوداين لرفع كفارة استخدام املياة...."  -1 هندسة ريفية
إدارة املياه يف مسقط وادي عرو   احلراج و البيئة - 

خمتلفة من اليوريا يف مواصفات الكمبوست املنتج من  تأثري إضافة معدالت
 خملفات تقليم أشجار الزيتون.

تأثري زراعة خماليط الشعري و البيقية يف اإلنتاجية النباتية و الرتكيب - 
 الكيميائي للعلف يف املنطقة الوسطى يف سوريا.

 و البيقية تأثري الزراعة احلافظة والزراعة املختلطة يف إنتاجية حمصويل الشعري -
 حتت ظروف الزراعة املطرية.

تقدير اإلنتاجية العلفية لبعض الشجريات الرعوية املزروعة على خطو   -
 ضمن الشعري حتت ظروف منطقة االستقرار الثالثة.

 د. أنور رمضان
 م. حممد العلي

 
 
 

 

 م. عدي حسن
 
 

 م. عدي حسن
 
 

 م. عدي حسن
 

 القسم  األبحاث الجارية الباحث/الباحثيناسم  رقم قرار التسجيل وتاريخه
20/1/2021ب تاريخ  9 دراسة تأثري أبعاد منو نباتات حمصول الشوندر السكري وحيد " -1 د. عبد اهلادي كاخيا 

 اجلنني ضمن خطو  الزراعة يف بعض املؤشرات االنتاجية  

 

 هندسة ريفية

 احلراج و البيئة   
 

األبحاث المشتركة مع هيئات  الباحث/الباحثيناسم  رقم قرار التسجيل وتاريخه
 محلية أو دولية

 القسم

- - - - 
 

 القسم الكتب المنجزة) هذا العام( اسم المؤلف/المؤلفين
- - - 

 

 القسم تطور البنى التحتية للبحث العلمي إجراءات دعم الباحثين
- - - 
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 القسم الندوة المحاضرةاألنشطة العلمية/ اسم  مكان انعقادها التاريخ والمدة

- - - - 
 الدراسات العليا

الدرجة العلمية  القسم
 التخصص )ماجستير/ دكتوراه(

 أعداد المسجلين
 )للسنوات الثالث األخيرة(

 عدد الدرجات الممنوحة
 )هذا العام(

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 1 2 14 31 واستصالح األراضيالرتبة  ماجستري/ دكتوراه الرتبة واستصالح األراضي

 4 2 6 16 االقتصاد الزراعي ماجستري/ دكتوراه االقتصاد الزراعي
 - - 8 16 البساتني ماجستري/ دكتوراه البساتني

 - 2 4 24 اإلنتاج احليواين ماجستري/ دكتوراه اإلنتاج احليواين
 - 2 22 25 احملاصيل احلقلية ماجستري/ دكتوراه احملاصيل احلقلية
 - - 2 8 اهلندسة الريفية ماجستري/ دكتوراه اهلندسة الريفية
 1 - 2 16 علوم األغمية ماجستري/ دكتوراه علوم األغمية
 1 2 8 16 وقاية النبات ماجستري/ دكتوراه وقاية النبات
 - - - - - - احلراج والبيئة

 - - - - - - العلوم األساسية
 

 إجراءات تحسين المتخذة في العملية اإلنتاجية نتيجة قياس رضا الطالب اللوائح الداخليةالتغيرات في  البرامج األكاديمية
   - االجازة اجلامعية 
   - الدراسات العليا

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة التعليميةنتائج التقويم المستمر للفاعلية  إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 )متضمنة نظم المحاسبة والمساءلة(

إجراء سرب بعد االمتحانات لتدقيق عدد من مناذج   االجازة اجلامعية
 األسئلة ومتثيلها للمقرر وتدقيق سالمل التصحيي

  

    الدراسات العليا
 

 مستوى رضا الطالبإجراءات تحسين  قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
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 كلية الهندسة المعلوماتيةلالفاعلية التعليمية 
 الطالب الخريجون: . أ

 برامج التعليم العادي: -1

عدد املقبولني هما  الربنامج األكادميي
 العام

عدد اخلرطني هما 
 العام

عدد احملولني 
من 

جامعات 
أخر  هما 

 العام

عدد احملولني 
إىل 

جامعات 
أخر  هما 

 العام

املستنفمون 
)خالل 
السنوات 
الثال  
 األخرية(

املطوي 
قيدهم 
)خالل 
السنوات 
الثال  
 األخرية(

 116 212 120 6 موازي أساسي موازي أساسي 
 521 217 35 11     

 116 212 120 6  738 اجملموع النهائي
 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي: -2

 األنشطة الطالبية املتفوقني ودعم املتعثرينرعاية  الرعاية الصحية اإلرشاد األكادميي
    
 لمعايير األكاديمية: . ب

 إجراءات حتقيق املعايري األكادميية )لكل برنامج(
 اإلجراء متطلبات املعايري املرتبطة باملقررات اجملال
   

 المقررات الدراسية: /ج. البرامج

مرحلة البكالوريو   األقسام العلمية م
 )عام(

 الدراسات العليامرحلة 
 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستري

       
       

 األسباب األقسام ال  أفتتحت أو أغلقت مع بيان
       

 
 أعلى معدل متوسط معدل التخرج متوسط نسبة النجاح الربامج األكادميية

    
 

التحقق من استيفاء  الربامج األكادميية
 التعليمخمرجات 

 طرائق التحقق أسباب عدم االستيفاء نسب االستيفاء

     
 

 أسباب التحديث أو املقررات املسؤول عن تدريسيها/حتديث الربامج األكادميية و األقسام العليمة
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 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات حتقيق األهداف حتقيق الربامج األكادميية الربامج األكادميية
    

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة:د. 
 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور اسرتتيجيات وطرق التعليم الربامج األكادميية

    
 

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

 التدريس:هـ. أعضاء هيئة 
 اجملموع هيئة فنية معيد مدر  أستاذ مساعد أستاذ القسم

 16 7 4 3 3 1 هندسة شبكات
 35 17 7 5 - 6 هندسة برجميات

 األعضاء اجلدد
       

  24 11 8 3 7 اإلمجايل
 
نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس لعدد  الربامج األكادميية

 الطالب
 نسبة عدد أعضاء اهليئة الفنية لعدد

 الطالب
 إجراءات التحسني عند اللزوم

 1/75 1/91  
 

 الربامج األكادميية األنشطة املنفمة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 
  

تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة  إجراءات االستفادة من املني
 التدريس

 الربامج األكادميية تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس

    

 العلمي واألتشطة العلمية:و. البحث 

األحبا  املنفمة املدرجة يف اخلطة  القسم
 البحثية

نسبة اإلجناز من 
 اخلطة

األحبا  من خارج اخلطة  أسباب عدم اإلجناز
 البحثية 

     
 

 الباحثني/اسم الباحث األحبا  املنجزة واملنشورة القسم
 باستخدام خوارزميةتدريب شبكة حسية عصبونية متعددة الطبقات  البرمجيات

 2021مجلة جامعة البعث  -النحل لتصنيف زهرة السوسن 
 م.ملى العلي، د. ناصر أبو صاحل

مجلة -تطبيق االختبارات المؤتمتة على النظم البرمجية المقادة باألحداث  البرمجيات

 2020جامعة البعث 
 م. سايل جركس، د. ناصر أبو صاحل

 د. أليدا اسرب
 DESIGN AND IMPLEMENT AN AUTOMATED RESTFUL البرمجيات

API TESTING FRAMEWORK Alley-science 2020 

 م. سايل جركس، د. ناصر أبو صاحل
 د. أليدا اسرب

 م. سارة سليمان، د. حمسن عبودمجلة  -تحقيق بنى انترنت أشياء موزعة وآمنة عبر تقنية البلوكتشين  الشبكات
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 2020جامعة البعث 

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

 م. سارة سليمان، د. حمسن عبود

دراسة مقارنة تحليلية لتقنيات التقطيع واكتشاف المواضيع في البيانات النصية  البرمجيات

 2020 مجلة جامعة البعث
و ، د. مهند رجب، د. وسيم م. جمد طن
 رمضان

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

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

تحقيق ومقارنة أداء تقنيات إعادة االرسال التلقائي والمتماثل الجمعي  الشبكات

 2019مجلة جامعة البعث  - LTEعلى الوصلة الهابطة في شبكات 
م. حسام وسوف، د. أكرم املرعي، د.ناصر أبو 

 صاحل
باستخدام  تقنيات إعادة   LTEتحسين أداء الوصلة الهابطة في شبكات ال الشبكات

 2019مجلة جامعة البعث  -االرسال المتماثل الجمعي وبالحشو المتزايد 

م. حسام وسوف، د. أكرم املرعي، د.ناصر أبو 
 صاحل

حقيق خوارزمية فّعالة لموازنة الحمل في الحوسبة الضبابية وتضمينها  الشبكات

 2020 مجلة جامعة البعث - Ifogsim-Loadbalancer في محاكي
 م. هد  شتور، د. حمسن عبود

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

 2020 اإللكترونية للعلوم المتحدة في روسيا

 م. هد  شتور، د. حمسن عبود

مجلة  -البرمجيات ومجاالت استخدامها دراسة ومقارنة منهجيات تطوير  البرمجيات

 2020جامعة البعث 
 م. دانة مدور، د. اليدا اسرب

لمجلة العربية للنشر DevOps أيهما أفضل منهجيات التطوير السريعة أم البرمجيات 

 2020العلمي 

 م. دانة مدور، د. اليدا اسرب

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

 م. دانة مدور، د. اليدا اسرب

توليد حاالت اختبار لتطبيقات واجهات المستخدم الرسومية باستخدام  البرمجيات

 2020مجلة جامعة البعث  -الصنعية  خوارزمية النحل
 م. بشر  غزالة، د. يسر األتاسي

البيانات في الشبكات تصميم وتحقيق بروتوكول توجيه جديد يحّسن تبادل  الشبكات

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

تقييم أداء بروتوكوالت التوجيه متعددة المسارات في الشبكات الالسلكية  الشبكات

 2020مجلة جامعة البعث  -المخصصة النقالة 
 م. معاذ الشيخ، د. أكرم املرعي

مجلة -دراسة تحليلية لطرق التعرف على بعض األمراض الجلدية  البرمجيات

 2020جامعة البعث 
 م. انا  األبرش، د. يسر األتاسي

مجلة -كشف األحرف العربية باستخدام الشبكات العصبونية التالفيفية البرمجيات

 2020جامعة البعث 
 م. هزار جنم، د. يسر األتاسي

التقطير في انترنت  أداء التحسينات على خوارزميةتقييم ومقارنة  الشبكات

 2021مجلة جامعة البعث -األشياء
 م. منال العمر، د. حمسن عبود

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

 ،المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث2021

 السبي ، د. حمسن عبودم. وسيم 

توليد حاالت اختبار لتطبيقات واجهات المستخدم الرسومية باستخدام  البرمجيات

 2021مجلة جامعة البعث  -خوارزمية النحل الصنعة
 م. بشر  غزالة، د. يسر األتاسي

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

 م. حسني أمحد، د. زينب خلوف

 

األحبا  املشرتكة مع هيئات حملية  القسم
 أو دولية

 رقم قرار التسجيل وتارخيد الباحثني/اسم الباحث

    
 

 املؤلفني/اسم املؤلف الكتب املنجزة )هما العام( القسم
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 إجراءات دعم الباحثني التحتية للبحث العلميتطوير البىن  القسم
   

 

 التاريي واملدة مكان انعقادها اسم الندوة أو احملاضرة /األنشطة العلمية  القسم
    

 ز. الدراسات العليا:

 القسم
 -الدرجة العلمية )ماجستري 

 دكتوراه(
 التخص 

أعداد املسجلني )للسنوات 
 الثال  األخرية(

املمنوحة عدد الدرجات 
 هما العام

 شبكات
 ماجستري

هندسة الشبكات 
 والنظم احلاسوبية

 (26مقررات )
 11 (23رسالة )

 برجميات
هندسة الربجميات 
 ونظم املعلومات

 (26مقررات)
 16 (31رسالة)

 شبكات
 دكتوراة

هندسة الشبكات 
 1 6 والنظم احلاسوبية

 برجميات
هندسة الربجميات 
 1 16 ونظم املعلومات

 

إجراءات التحسني يف العملية  نتيجة قيا  رضا الطالب التغريات يف اللوائي الداخلية الربامج األكادميية
 اإلنتاجية

    
 ح. التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:

إجراءات التقومي املستمر للفاعلية  الربامج األكادميية
 العلمية

نتائج التقومي املستمر للفاعلية 
 التعليمية

 إجراءات التحسني املتخمة

    
 

 إجراءات حتسني مستو  رضا الطالب قيا  مستو  رضا الطالب الربامج األكادميية
   

 االستجابة للتوصيات يف حتسني الفاعلية التعليمية نتائج املراجعات والتقرير السنوي
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 الصحية كلية العلوملالفاعلية التعليمية 
 الطالب والخريجون -أ 

 القسم
 المطوي قيدهم )للسنوات الثالث األخيرة( المستنفدون )للسنوات الثالث األخيرة(

 طالبات طالب طالبات طالب
 5 6 14 15 السنة الثانية 
 0 0 13 11 السنة الثالثة 
 0 0 11 10 السنة الرابعة 

     اإلجمالي
 
 

 القسم م.
 الخريجينعدد  عدد المقبولين

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 

 
 321 163 138 85 

 
 

 

  243 484 المجموع النهائي
 
 

 أعضاء هيئة التدريس -ب 

 

 القسم
 المجموع هيئة فنية معيد مدرس مساعدأستاذ  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       مخابر 

 10 6 4   6 4       معالجة  
 األعضاء الجدد

               
              اإلجمالي 
 

 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية

  %1.3 %1.3 التغذية 

  0 %0 المخابر

  0 %0 المعالجة 
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 كلية العلوملالفاعلية التعليمية 
 والخريجون  الطالب -أ 

 . برامج التعليم العادي1

البرنامج 
 األكاديمي

عدد المقبولين 
 )هذا العام(

عدد الخريجين 
 )هذا العام(

عدد المحولين من 
جامعات أخرى 

 )هذا العام(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرى )هذا 

 العام(

المستنفذون )خالل 
السنوات الثالثة 

 األخيرة( 

المطوي قيدهم 
)خالل السنوات 
 موازي أساسي موازي أساسي  الثالثة األخيرة( 

 62 62 12 12 87 154 60 250 الرياضيات

 30 30 6 6 32 130 96 203 الفيزياء

 38 38 20 20 69 173 183 215 الكيمياء

 18 18 1 1 11 31 15 33 االحصاء

 12 12 4 4 17 61 110 148 علم حياة

 6 6 1 1 14 31 17 28 جيولوجيا

 166 166   230 580 481 876 اجملموع النهائي

 

  . برامج التعليم المفتوح2

البرنامج 
 األكاديمي

عدد 
المقبولين 
 )هذا العام(

عدد 
الخريجين 
 )هذا العام(

عدد المحولين من جامعات 
 أخرى )هذا العام(

المحولين إلى عدد 
جامعات أخرى )هذا 

 العام(

المستنفذون 
)خالل السنوات 
 الثالثة األخيرة( 

المطوي قيدهم )خالل 
 السنوات الثالثة األخيرة( 

- - - - - - - 

 - - - - - - اجملموع النهائي
 

 . خطط وبرامج و إجراءات الدعم الطالبي 3
 األنشطة الطالبية المتفوقين ودعم المتعثرينرعاية  الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

ارشاد اعضاء اهليئة التعليمية للطالب 
وتقدمي النصي خالل الساعات 

 املكتبية

  جائزة الباسل للتفوق الدراسي ال يوجد

  مرسوم خاص باملستنفمين  
 

 األكاديمية  المعايير -ب 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

تسجيل حماضرات صوتية خالل فرتة ايقاف الدوام بسبب  NARSمجيع املقررات حمققة للمعايري االكادميية  الرياضيات
 الوباء ونشرها للطالب

  NARSمجيع املقررات حمققة للمعايري االكادميية  الفيزياء 
  NARSمجيع املقررات حمققة للمعايري االكادميية  الكيمياء
  NARSمجيع املقررات حمققة للمعايري االكادميية  اإلحصاء
  NARSمجيع املقررات حمققة للمعايري االكادميية  البيولوجيا 
  NARSمجيع املقررات حمققة للمعايري االكادميية  اجليولوجيا
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 الدراسية  المقررات /البرامج -ج 

 
 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 88,3 %72 %32 الرياضيات
 86,64 %75 %30 الكيمياء
 89,87 %73 %45 االحصاء
 87,28 %70 %31 الفيزياء 
 83,78 %68 %33 اجليولوجيا
 91,09 %67 %27 علم احلياة

 

أسباب عدم  نسب االستيفاء مخرجات التعلمالتحقق من استيفاء  البرامج األكاديمية
 االستيفاء 

 طرائق التحقق

     
 

 أسباب التحديث تحديث البرامج األكاديمية  و/أو المقررات المسؤول عن تدريسها األقسام العلمية
   
 

 عليهااإلجراءات للتغلب  معوقات تحقيق األهداف تحقيق أهداف البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
    

 الداعمة  والتسهيالت والتعلم التعليم -د 

 (.امتالك الكلية موقع الكتروني بعدة لغات يحوي على )دليل الطالب, الخطط, توصيف المقررات, المواد المقررة, المحاضرات, الكتاب الجامعي -
 معها إجراءات التعامل مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية

    
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
   

 التدريس  هيئة أعضاء -ه 

 المجموع هيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 37 9 1 6 5 16 الرياضيات

 36 11 - 7 5 13 الفيزياء

 59 13 1 9 24 12 الكيمياء

 م
األقسام 
 العلمية

مرحلة 
 مرحلة الدراسات العليا البكالوريوس

تاريخ  ماجستير مفتوح عام
 تاريخ االفتتاح دكتوراه االفتتاح

  افتتاح درجة الدكتوراه يف الفيزياء النظرية وااللكرتونيات    الفيزياء 

 األقسام التي افتتحت أو اغلقت  هذا العام مع بيان األسباب
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 7 1 1 3 1 1 االحصاء

 10 1 - 4 1 4 علم احلياة

 3 1 - - 1 1 اجليولوجيا

 األعضاء اجلدد

 152 36 3 29 37 47 اإلمجايل
 

 اللزومإجراءات التحسني عند  نسبة أعضاء اهليئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب الربامج األكادميية
  1/200 1/75 الرياضيات
  1/150 1/66 الفيزياء
  1/195 1/60 الكيمياء
  1/167 1/66 االحصاء
  1/435 1/96 علم احلياة
  1/360 1/180 اجليولوجيا

 
 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 يف مركز ضمان اجلودة اجلامعيدورة مهارات التعليم  مجيع االختصاصات

 
 إجراءات االستفادة من المنح تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 

    

   العلمية واألنشطة العلمي البحث -و 

 األبحاث من خارج الخطة البحثية أسباب عدم اإلنجاز اإلنجاز من الخطةنسبة  األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 

    17 الرياضيات
    10 الكيمياء
    13 الفيزياء

    3 علم احلياة 
    1 اجليولوجيا

 
 اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة والمنشورة 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 

عبري السو  ، د. عبد اإللد الشيخ محود  اصطناع مشتقان جديدان للتيمول مع بعض املركبات االمينية الكيمياء
 ، د. علي يوسف

د. عبد اهلل رستناوي ، د. سليمان ديبو ،  معادلة حتليلية عامة لتدفق احلزمة النيوترونية العابرة لعينة ذات أبعاد كبرية ءالفيزيا
 علي الدود

أ.د. علي يوسف ، د. ثناء شريتي ،  اكريالت فينيل بروبان  4ثنائي  2،2اصطناع وتوصيف بويل  الكيمياء
 سهري علي

املتوافقة مع احلالة الديناميكية جلسم  Nowackiاملقاربية لكمونات  Sommerfeldشرو   الرياضيات
Koiter mindlin اخلاضع حلمول حجمية متغرية توافقيا مع الزمن 

 أ.د. منتجب احلسن ، حسام شقوف

 اميان حسني ، د. سامي العرجد بتةدراسة استقرار حل مجلة معادالت تكاملية تفاضلية من مرتبة كسرية باستخدام مربهنة باناخ للنقطة الثا الرياضيات
تعميم طريقة متجد تشيفر يف حل مسائل احلالة املستوية األوىل النفعاالت اجلسم الصلب املرن اخلاضع  الرياضيات

 حلرارة
 د. منتجب احلسن ، علي لولو

، د. رياض العبداهلل ، د. أمين كسييب  cdseدراسة اخلصائ  الضوئية ألفالم رقيقة من  الفيزياء
 أجنيال عوض

 د. سالف ابراهيم ، د. ديب باكري دراسة االرجاع الكهركيميائي للنيمسواليد يف الوسط املعتدل على مستو  الغرافيت الزجاجي الكيمياء
 Nillاصطناع ودراسة طيفية ملشتق ثنائي فينيل هيدرازون ومعقداتيد املعدنية مع بعض العناصر االنتقالية  الكيمياء

Cull Znll 

بيان الكيالين ، د. ثناء شريتي ، د, 
 حممد مضر اخلضر

وفاء الرحال ، د, جورج غندور ، د.  دراسة الرتكيب الكميائي والفيزيائي ونشا  أنزمي الدياستاز يف بعض أنواع العسل املنتج يف حمافظة مح  علم احلياة
 حممد بكداش

 د. ناصر سعد الدين ، عمار حممد  خليط أكاسيد الزنك والنيكل بطريقة البخ احلراري دراسة اخلصائ  البنيوية ألفالم رقيقة حمضرة من الفيزياء
حامد برهوم ، د. عبد اهلل رستناوي ، د.  دراسة نظرية الحتمال تشتت الفوتون على االلكرتون كتابع لزاوية التشتت الفيزياء

 سليمان ديبو
 نبال عبد الرمحان ، د. حممد مضر اخلضر  حتضري وتوصيف معقدات جديدة ألسس شيف ثنائية السن غري املتماثلة  الكيمياء
 د. منتجب احلسن ، ميس علي بالشكل التنسوري الناطق يف نظام احداثي منحين كيفي   N Sمانع  الرياضيات
كسا ديازول فينول ومعقداهتا مع بعض العناصر أو  4 3 1اصطناع ودراسة طيفية ملرتبطة جديدة ملركبتو  الكيمياء

 االنتقالية 
 رزان زكريا ، د, عبد اهلادي دلد

صفاء امساعيل ، د. ديب باكري ، رمي  دراسة السلو  الكهركيميائي للكيتوبروفن على مسر  المهب  الكيمياء
 طليمات 

 منر ايبو ، د. حمسن شيحة بني فضاءات كيلري املكافئية اهلولومورفية االسقاطيةالتشوهات اهلولومورفية االسقاطية الالمتناهية يف الصغر  الرياضيات
 د. باسل العرنو  استخدام التحويل التنسوري يف التشفري الرياضيات
 د. منري خملوف Wدراسة التقارب املطلق ملتسلسلة معامالت فورييد _ ها ر املضاعفة يف صف معمم  الرياضيات
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 مصطفى رزوق ،ع د. حممد عامر ميان ستلجس املضاعفة تكامالت ر  الرياضيات
عال السباعي ، د. وليد صهيوين ، د.  تأثري تغري درجة التأين على تابع توزع طاقة االلكرتون لبالزما االرغون الفيزياء

 محزة الرحية 
غريبة ، د.  لؤي صاحلة ، د. طالب مسلمات الفصل يف الفضاءات النرتوسوفكية اهلشة الثنائية الرياضيات

 رياض احلميدو
 عبد اهلل تركماين ، د. حممد خالد يزبك تقييم غضاريات األوليغوسني امليوسني من اجلزء الشمايل من منطقة تدمر لتطبيقات صناعة السرياميك اجليولوجيا
 نا غطا  ، د. ند  حمفوضجوا على بعض اجلراثيم املمرضة   saccharomyces cerevisiaeالفعالية احليوية خلمرية  علم احلياة
سليمان عبدو ، د. ديب باكري ، د. مها  دراسة عملية الرتسيب الكهركيميائي ملعدن الكوبالت بوجود الباراسيتامول الكيمياء

 احلسن
 عامرغىن اهلامشي ، د. حممد  قابلية  مجع املتسلسالت املتعامدة املضاعفة بالطريقة املصفوفية املضاعفة املطلقة  الرياضيات
 د. أمحد اجلاعور دراسة مسألة التحريك احلدية األوىل لنظرية املرونة الرياضية  الرياضيات
معادالت احلالتني املستويتني النفعاالت جسم استقطايب ترموديناميكي مرن ذي توجهات مقيدة  الرياضيات

 باالزاحات
 خضر الصاحل ، د. منتجب احلسن

 ياره بركات ، د. ابراهيم اسعد امساعيل بطريقة الرتسيب املشرت  ودراسة خصائصها البنيوية   cdo cr2o3 اصطناع اجلملة الثنائية الكيمياء
د. اميان اخلوجة، د. محزة حاكمي، جمد  املودوالت الثنائية شبد احمللية الرياضيات

 فاخوري
 عمر نتوف ، د. حممد عامر تقريب الدوال باستخدام كثريات حدود هرميت وكثريات حدود تشتبتشف هرميت  الرياضيات
 د. أمحد اجلاعور دراسة ترافق املعادالت التفاضلية اخلطية العادية بوجود نقا  شاذة  الرياضيات
 حمفوض د. ند   Escherichia coliالكوليسني املنتج من عزوالت سريرية لل  علم احلياة
نسرين األسعد ، د. حممد العلي ، د.  دراسة استقرار املنظومات الديناميكية املتزاوجة  الرياضيات

 عبد الباسط اخلطيب
 د. حممد شعيب العلي معامالت ليابونوف االسية املوضعية الرياضيات
 د. مصطفى ديلو si feتطبيقات مفعول ميوسباور لدراسة ديناميكية الشبكات الفرعية خلالئط  الفيزياء
مروة الناصر ، د. ديب باكري ، د. رمي  دراسة االرجاع الكهركيميائي لالسربين على مسر  الكربون الزجاجي الكيمياء

 طليمات
 

اسم الباحث /  األبحاث الجارية القسم
 الباحثين

 رقم قرار التسجيل وتاريخه

 13/7/2021تاريخ  92رقم  د. حممد عامر نيورلند باناخ املطلقةقابلية مجع املتسلسالت املتعامدة بطريقة  الرياضيات
 13/7/2021تاريخ  93رقم  د. حممد شرابا  وجود احلل املستمر ملعادلة مونج  _ أمبري العقدية من أجل قيا  حيقق بعض الشرو  الرياضيات
 7/9/2021تاريخ  126 د. أمحد اجلاعور باستخدام تكامل ديرخليدوحدانية حل مسألة حدية يف نظرية اإلجهاد املزدوج للمرونة  الرياضيات
 12/7/2021تاريخ  د. عادل املخلال  DFTدراسة بعض الثوابت الطيفية لبعض جزيئات ثنائية المرة باستخدام نظرية تابعية الكثافة  الفيزياء

 7/11/2021تاريخ  14 د. هيفاء احلسني نات املعادن االنتقالية دراسة طيفية ألسا  شيف املشتق من الدايون ومعقداتد مع بعض أيو  الكيمياء
  د. ند  حمفوض مقارنة بني االشريكية الكولونية املعزولة من حاالت خمتلفة مع تلك املعزولة من اخلروج علم احلياة
د. حممد بكداش و  كورونادراسة عالقة الزمر الدموية الثانوية بتشكيل األضداد عند االشخاص متلقي لقاح   علم احلياة 

 د.طلة امللي
 

 
 رقم قرار التسجيل وتاريخه اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو دولية القسم
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 اسم المؤلف / المؤلفين الكتب المنجزة )هذا العام( القسم
 د. منري خملوف حتليل عقدي لطالب سنة ثالثة احصاء  الرياضيات
 د. باسل العرنو  و د. خالد العبدهلل اهلندسة التحليلية  الرياضيات

 
 إجراءات دعم الباحثين تطوير البنى التحتية للبحث العلمي القسم

______________ ______________________ _____________________ 
 

 

   العليا الدراسات -ز 

الدرجة  العلمية )ماجستير  القسم
 أعداد المسجلين التخصص / دكتوراه(

 )للسنوات الثالث األخيرة(
عدد الدرجات الممنوحة )هذا 

 العام(
   
 
 الرياضيات  

 8 49 ميكانيك رياضي ماجستري      
 1 6 ميكانيك رياضي دكتوراه     

 4 46 حبتة ماجستري      
 2 23 حبتة دكتوراه     

 2 6 معلوماتية وبرجمة دكتوراه     

 
 

 الفيزياء       

 3 45 فيزياء نظرية ماجستري      
 - 2 فيزياء نظرية دكتوراه     
 1 3 اشعاعية ماجستري      
 1 4 اشعاعية دكتوراه     
 4 50 مادة كثيفة ماجستري      
 - 4 مادة كثيفة دكتوراه     

 5 44 كيمياء عضوية ماجستري       الكيمياء
 4 20 كيمياء عضوية دكتوراه     
 7 35 كيمياء العضوية ماجستري      

 2 16 كيمياء العضوية دكتوراه     
 7 43 كيمياء فيزيائية ماجستري      
 3 6 كيمياء فيزيائية دكتوراه     

 5 51 تقانة حيوية ماجستري      علم احلياة
 

 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 التقويم المستمر للفاعلية التعليميةإجراءات  البرامج األكاديمية
 

 والمدةالتاريخ  مكان انعقادها األنشطة العلمية / اسم الندوة  المحاضرة القسم

_____ ________________________ _____________ ___________ 
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 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
   
 

 التعليمية االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية نتائج المراجعات أو التقرير السنوي

  

 
 كلية التربيةلالفاعلية التعليمية 

 الطالب والخريجون:

 2020/2021الطالب المستنفذون والمطوي قيدهم في األقسام المختلفة في العام 

 القسم
 المطوي قيدهم )للسنوات الثالث األخيرة( المستنفدون )للسنوات الثالث األخيرة(

 طالبات طالب طالبات طالب
 121 33 1725 29 كل االقسام

 2020/2021الطالب المقبولون والخريجون في األقسام المختلفة في العام 

 القسم م
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 

 ---- 179 406 209 1838 كل االقسام -

 2020/2021الطالب المحولون والوافدون في األقسام المختلفة في العام 
 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 

 18 انتقال مكان السكن واإلقامة 25
 القرب من مكان سكن الطالب

 والرغبة يف إمتام الدراسة يف جامعة البعث.

 2020/2021خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي في العام 
 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي

 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين  الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي

عقد اجتماعات مع اهليئة الطالبية وتكليفهم مبهام 
االحتفال باملتفوقني وتكرمي الطالب األوائل يف كل  --- طالبية تنظيمية.

   - سنة من سنوات أقسام الكلية وبراجمها.

اجتماع اإلدارة يف لقاءات إرشادية مع طالب   -
االحتفال وتكرمي اخلرطني األوائل يف كّل برنامج من   - --- األوىل.السنوات 

 برامج الكلية.

اقرتاح بعض الرحالت 
العلمية إىل بعض 
املؤسسات الرتبوية والنفسية 

 واملراكز البحثية.
 المعايير األكاديمية:

 2020/2021إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )لكل برنامج( في العام 
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 



143 

 توظيف اجلزء العملي ببعض املقررات. تفعيل خمرب التقنيات وخمرب احلاسوب. توفير مصادر التعلم

 NARSحتديد مؤشرات األداء الالزمة لتحقيق معايري  تعديل المقررات
 يف مجيع املقررات.

يف التوصيف توصيف مجيع مقررات الربامج وإعادة النظر 
 السابق وتطويره.

 حماضرة بعنوان القيا  والتقومي يف التعليم العايل اعتماد طرائق تقومي علمية حديثة طرائق التقويم

 القيام بدورة تدريبية خاصة بطرائق التدريس احلديثة  الرتكيز على طرائق التدريس التفاعلية إدخال طرائق حديثة للتعلم
 الدراسية:البرامج/المقررات 

 2020/2021األقسام العلمية والبرامج وما طرأ عليها من تغيير في العام 

 مرحلة االجازة األقسام العلمية م
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير

 املناهج وطرائق التدريس 1
 املناهج )التخطيط و االدارة الرتبوية(

 ال تغيري املناهج وطرائق التدريس تغيريال  املناهج وطرائق التدريس
 املناهج )تقنيات التعليم(

 ال تغيري اإلرشاد النفسي ال تغيري اإلرشاد النفسي اإلرشاد النفسي اإلرشاد النفسي 2

 تربية الطفل 3
 معلم الصف

 ال تغيري تربية الطفل ال تغيري تربية الطفل
 رياض األطفال

 ---- ---- ---- ---- النفسعلم  علم النفس 4
 ---- ---- ---- ---- دبلوم تأهيل تربوي دبلوم تأهيل تربوي 5

 األقسام المفتتحة أو المغلقة )خالل هذا العام( مع بيان األسباب

 2020/2021ال يوجد أقسام مفتتحة أو أخر  مت إغالقها يف العام 

 الماضية وتوزيع التقديرات المختلفة نسبة النجاح في مختلف البرامج الدراسية خالل السنة

 متوسط نسبة النجاح  البرامج األكاديمية
 )في السنوات جميعها(

 أعلى معدل متوسط معدل التخرج

 املناهج وطرائق التدريس
 %79.63 %67 % 53 مناهج تقنيات التعليم
 %85.64 %66 % 57 ختطيط وإدارة تربوية

  %65 % 53 اإلرشاد النفسي

 الطفلتربية 
  %64 % 60 معلم الصف
  %65 % 62 رياض األطفال

 مفتتي حديثاً مل يتخرج أي من طالب القسم بعد %40 علم النفس
 %87 %69 %72 دبلوم التأهيل الرتبوي

 

 إجراءات تحديث البرامج والمقررات

 األسباب تحديث البرامج والمقررات األقسام العلمية

إعادة النظر يف اخلطة الدرسية وإصدار التوصيف اجلديد جلميع املقررات وحتديد  - املناهج وطرائق التدريس
 مفرداهتا بدقة

 عدم وجود توصيف علمي دقيق لبعض املقررات. -
 ضرورة توحيد اخلطط الدرسية بني كليات الرتبية. -
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 اإلرشاد النفسي

اجلديد جلميع املقررات وحتديد إعادة النظر يف اخلطة الدرسية وإصدار التوصيف  - تربية الطفل
 مفرداهتا بدقة.

 ضرورة توحيد اخلطط الدرسية بني كليات الرتبية. -

 ---- إصدار التوصيف اجلديد جلميع املقررات وحتديد مفرداهتا بدقة علم النفس
 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة:

 إجراءات تطوير استراتيجيات وطرائق التعلم

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرائق التعلم األكاديميةالبرامج 

 برامج مرحلة اإلجازة

 التأكيد على استخدام طرائق التدريس التفاعلية احلديثة. -
تقسععيم الطععالب يف زمععر وجمموعععات صععغرية مناسععبة لتنفيععم  -

 اجللسات العملية.
 والتدريب امليداين.تطوير برنامج الرتبية العملية  -
اسعععتخدام الوسعععائل التعليميعععة املتطعععورة يف العمليعععة التعليميعععة   -

كعععععأجهزة الععععععرض والزيعععععارات امليدانيعععععة إىل املعععععدار  والريعععععاض 
 ومراكز ذوي االحتياجات اخلاصة.

األعععععععععداد الكبععععععععرية للطععععععععالب يف  -
 مجيع الربامج واألقسام.

الععععععنق  يف جتهيععععععزات القاعععععععات  -
 الدرسية واملخابر.

قلععععة عععععدد املععععدار  والريععععاض يف  -
مدينعععععععة محععععععع  ممّعععععععا يععععععععوق تنفيعععععععم 
برنعععععامج الرتبيعععععة العمليعععععة والتعععععدريب 

 امليداين على النحو املنشود.

خفععععععععععععض أعععععععععععععداد القبععععععععععععول  -
 للطالب اجلدد يف الربامج.

تعععععععأمني بععععععععض املسعععععععتلزمات  -
 والتجهيزات الالزمة.

التنسععععيق مععععع مديريععععة الرتبيععععة  -
لتوجيععععععععععععد املععععععععععععدار  والريععععععععععععاض 

 تقبال الطالب.الس

برنامج الدراسات 
 العليا

التأكيععد علععى تفعيععل اجلععزء العملععي اخلععاص مبقععررات السععنة  -
 األوىل )ماجستري(.

اسععتخدام طرائععق البحععث واالستقصععاء واسععتخدام املصععادر  -
 املفتوحة وقواعد البيانات.

إلعععزام طعععالب مرحلعععة األطروحعععة حبضعععور جلسعععات املدارسعععة  -
 املالحظات بشكل مباشر. )السمنار( لالستفادة من

قلععععععععة مصععععععععادر الععععععععتعّلم وقواعععععععععد  -
البيانات املفتوحعة يف اجملعال الرتبعوي 

 والنفسي.
العععععععععععععنق  يف أععععععععععععععداد املراجعععععععععععععع  -

 املتخصصة يف مكتبة الكلية.

توجيد الطالب إىل مكتبات  -
متخصصعععععععععة كمكتبعععععععععة األسعععععععععد 
 ومكتبة كلية الرتبية يف دمشق.

مسعععععععععاعدة الطعععععععععالب علعععععععععى  -
ع املتخصصة البحث عن املراج
 عرب اإلنرتنت.

 أعضاء هيئة التدريس:

 2020/2021أعضاء الهيئة التعليمية القدامى والجدد في العام 

 القسم
 المجموع هيئة فنية 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 املناهج 1

 19 14 5 - - 3 - 11 3 - 2 - - اإلرشاد النفسي 2

 24 20 4 3 1 10 1 6 - - 1 1 1 تربية الطفل 3

 5 2 3 - 1 1 - - 1 1 1 - - علم النفس 4

 80 60 20 6 5 25 1 25 6 2 4 2 4 اإلجمالي

 2020/2021نسبة أعداد الهيئة التعليمية والطالب في األقسام للعام 

 األكاديميةالبرامج 
 نسبة أعضاء هيئة التدريس 

 لعدد الطالب
 نسبة أعضاء الهيئة الفنية 

 لعدد الطالب
 إجراءات التحسين إن يلزم
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 زيادة أعضاء اهليئة التعليمية ( طالباً وطالبة277كل عضو يقابلد ) ( طالباً وطالبة104كل عضو يقابلد ) املناهج وطرائق التدريس

 زيادة أعضاء اهليئة التعليمية عضو هيئة فنية واحد يف القسم ( طالباً وطالبة129يقابلد )كل عضو  اإلرشاد النفسي

 زيادة أعضاء اهليئة التدريسية والفنية ( طالباً وطالبة1584كل عضو يقابلد ) ( طالباً وطالبة396كل عضو يقابلد ) تربية الطفل

 زيادة أعضاء اهليئة التدريسية والفنية 1300ابل عضو واحد مق عضو هيئة تدريسية واحد يف القسم علم النفس

 2020/2021األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس للعام 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
 بأعضاء اهليئة التعليمية اجلدد مع مديرية اجلودة يف اجلامعة.املشاركة يف دورات طرائق التدريس احلديثة اخلاصة  املناهج وطرائق التدريس
 ----- اإلرشاد النفسي

 ----- تربية الطفل

 ----- علم النفس

 2020/2021األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس للعام 

 البرامج األكاديمية
 تقييم األداء

 ألعضاء هيئة التدريس
 تقييم الرضا الوظيفي
 ألعضاء هيئة التدريس

 إجراءات االستفادة من النتائج

إجراء تقييم األداء ألعضاء اهليئة  - املناهج وطرائق التدريس
 التدريسية من وجهة نظر الطالب.

تطبيق مقيا  التقييم الما  على أعضاء  -
 اهليئة التدريسية.

----- 
يتم العمل على حتليل نتائج التقييم لالستفادة 

 األداء وحتقيق الرضا.يف تطوير 
 اإلرشاد النفسي
 تربية الطفل
 علم النفس

 البحث العلمي واألنشطة العلمية:

 2020/2021األبحاث المنجزة وفق الخطة البحثية للعام 
 أسباب عدم اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 
ضعف متويل البحو  الرتبوية  % 40  2 املناهج وطرائق التدريس

والنفسية، وأعباء التدريس واإلشراف 
 على الدراسات العليا.

 % 30  1 تربية الطفل
 % 50  5 اإلرشاد النفسي
 - - - علم النفس

 
 

 2020/2021الندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات للعام 
 القسم التاريخ والمدة مكان انعقادها الندوة/المحاضرةاألنشطة العلمية اسم 

 مديرية التأهيل والتدريب مخسة أيام كلية الزراعة ورشة عمل يف كفايات اللغة العلمية 

 مخسة أيام كلية الزراعة دورة يف طرائق التدريس احلديثة
مديرية اجلودة بالتعاون مع 
 مديرية التأهيل والتدريب

 2020/2021والمنشورة حتى العام األبحاث المنجزة 
  القسم الباحث/الباحثون األبحاث المنجزة والمنشورة
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/ لععد  طلبععة كليععة الرتبيععة Kolbاألسععاليب التعليميععة يف ضععوء منععوذج كولععب /
منجعععععز يف جامععععععة البععععععث  تربية الطفل د.هبة سعد الدين جبامعة البعث وعالقتها ببعض املتغريات

2018/2019 
مهعععارات العععتعلم العععما  لعععد  طلبعععة الدراسعععات العليعععا يف جامععععة معععد  تعععوافر 
املنعععععععععععععععععععععاهج وطرائعععععععععععععععععععععق  د.رمي ديب البعث

 التدريس
 قيد االجناز

درجععة تععوفر املفععاهيم العلميععة يف كتععب العلععوم يف مرحلععة التعلععيم االساسععي يف 
املنعععععععععععععععععععععاهج وطرائعععععععععععععععععععععق  ا.سامر محدان /Timssضوء متطلبات اختبار /

 التدريس
جامععععععععععة منجعععععععععز يف جملعععععععععة 

 2018/2019البعث 
مستو  االداء التدريسي وعالقتد مبهارات التواصل اللغوي اد  طالب دبلوم 

املنعععععععععععععععععععععاهج وطرائعععععععععععععععععععععق  د.حامت البصي  التأهيل الرتبوي يف برنامج الرتبية العملية
 التدريس

منجعععععععععز يف جملعععععععععة جامععععععععععة 
 2018/2019البعث 

ضععوء مهععارات  حتليعل حمتععو  معنهج الرياضععيات للصععف الثعامن االساسععي علعى
املنعععععععععععععععععععععاهج وطرائعععععععععععععععععععععق  د.هناء احملرز التفكري البصري

 التدريس
منجعععععععععز يف جملعععععععععة جامععععععععععة 

 2017/2018البعث 
املفاهيم العلمية املتضمنة يف حمتو  منهعاج العلعوم للصعفني اخلعامس والسعاد  
مععن منهععاج الفئععة /أ/ واملسععتو  الثالععث مععن منهععاج الفئععة /ب/ ملرحلععة التعلععيم 

 اجلمهورية العربية السورية وفق املعايري الوطنيةاالساسي يف 
املنعععععععععععععععععععععاهج وطرائعععععععععععععععععععععق  د.ربا التامر

 التدريس

منجعععععععععز يف جملعععععععععة جامععععععععععة 
 2018/2019البعث 

تقعععومي اسعععئلة الرياضعععيات العامعععة للصعععف التاسعععع يف احملافظعععات السعععورية وفعععق 
املنعععععععععععععععععععععاهج وطرائعععععععععععععععععععععق  د.رويدا الونو  املعاير الوطنية 

 التدريس
 قيد االجناز

توافر الكفايات االلكرتونية لد  معلمي التعليم االساسي يف مدينة  مد 
املناهج وطرائق  د.رمي ديب مح 

 التدريس
منشور البعث 

2018/2019 

د.سوسن الشيخ  المكاء الوجداين وعالقتد بالتوافق املهين لد  موظفي جامعة البعث
منجز يف جملة جامعة  االرشاد النفسي حممود

 2017/2018البعث 

 2020/2021الكتب المنجزة والمنشورة حتى العام 

 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة م
 تربية الطفل/معلم الصف د.حامت البصي  /2اللغة العربية وطرائق تدريسها/ 1
 تربية الطفل/رياض أطفال د.رازان عز الدين الصحة النفسية 2
 تربية الطفل/رياض أطفال املرعيد.منال مرسي، د.نوف  متحف الطفل ومكتبتد 3
 تربية الطفل/رياض أطفال د.حممد إمساعيل، هبة سعد الدين املناهج يف رياض األطفال 4
 اإلرشاد النفسي د.حنان لطوف نظريات اإلرشاد النفسي 5

 الدراسات العليا:

 1/6/2021التغييرات التي طرأت على برامج الدراسات العليا حتى تاريخ 

البرامج 
 األكاديمية

الدراسات 
 العليا

أعداد المسجلين )للسنوات  التغييرات
 2020/ 2019الدرجات الممنوحة للعام  الثالث األخيرة(

املناهج وطرائق 
 التدريس

 -  - - دبلوم التأهيل
 9 مستجدين 12 مسجلني 23 –رسالة  13 - املاجستري 
 10  دكتوراه 19 - الدكتوراة



147 

 تربية الطفل
 22 مستجدين 13 مسجلني 76 –رسالة  20 - املاجستري
 10  دكتوراه 31 - الدكتوراة

 اإلرشاد النفسي
 6 مستجدين 11 مسجلني 14 –رسالة  22 - املاجستري
 4  دكتوراه 9 - الدكتوراة

 61  ---- -- -- المجموع

 ** أسباب التطور في أعداد المسجلين للدراسات العليا:
 الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة البعث واجلامعات األخر .إقبال الطالب على  -
 تطور أعداد األساتمة يف كلية الرتبية وإمكانية اإلشراف على عدد أكرب من الطالب. -
 فاعلية برامج الدراسات العليا يف الكلية وكفاءة األساتمة يف تنمية مهارات البحث العلمي الرتبوي والنفسي. -
  إعداد الكوادر العلمية يف التخصصات الرتبوية والنفسية نظراً لقلة أعداد املختصني يف الرتبية.احلاجة إىل -

 إجراءات تحسين العملية التعليمية
 إجراءات التحسين المتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
 يف خطط الدراسات العليا. إعادة النظر - املناهج وطرائق التدريس

 اقرتاح خطة دراسية جديدة. -
اقرتاح خطة لتطوير إجراءات التسجيل واإلهناء يف  -

 مرحل  املاجستري والدكتوراة. 

إعادة النظر يف أساليب التقومي مبا يتناسب مع  -
 طبيعة مرحلة الدراسات العليا وفلسفتها.

 النتائج مرضية جداً. -
الدرجات يف مرحل  املاجستري  -

 والدكتوراة جيدة.

تزويد طالب الدراسات العليا  -
األطروحة( مبعايري إعداد  مرحلة)

البحث العلمي واألدلة التوجيهية 
 لتحقيق املعايري

 تربية الطفل

 اإلرشاد النفسي

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:

 إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية البرامج األكاديمية
 )متضمنة نظم المحاسبة والمساءلة(

برامج املرحلة 
 اجلامعية األوىل

متابعة سري العملية التعليمية يف الربامج واألقسام  -
 العلمية املختلفة.

 ليات صحيحة يف التعليم التأكيد على إطاد  -
والتقومي لتحسني مستو   النجاح  واملخرجات 

 يف الربامج املختلفة للكلية.

متابعة التزام أعضاء اهليئة التعليمية يف تنفيم  -
 متطلبات العلمية التعليمية.

توجيد أعضاء اهليئة التعليمية إىل استخدام  -
 طرائق التدريس التفاعلية احلديثة.

اهليئة التعليمية إىل ضرورة مراعاة تنبيد أعضاء  -
 الفروق الفردية بني املتعلمني.

تأكيد االهتمام بالقسم العملي والعمل على  -
 تنمية املهارات العملية للدارسني.

 حتّسن مستو  خمرجات التعّلم. -

ارتقاء نسب النجاح يف املقررات  -
 الدراسية بدرجة معقولة.

 التزام أعضاء اهليئة التعليمية مبتطلبات -
 جناح العملية التعليمية.

حتّقق الرضا لد  معظم الطالب يف  -
الربامج املختلفة للكلية وفق ما أظهرت 
نتائج تقييم الطالب ألعضاء اهليئة 

 التعليمية

تشكيل جلان تدقيق النتائج االمتحانية يف الكلية  -
 من أعضاء اهليئة التعليمية ذوي اخلربة والكفاءة.

سري العملية تشكيل جلان لإلشراف على حسن  -
 التعليمية بإشراف النائب اإلداري.

تشكيل جلان مراقبة النتائج االمتحانية احملوسبة  -
 بإشراف النائب العلمي.

تشكيل جلان من أعضاء اهليئة التعليمية مهمتها  -
مساءلة من خيالف ضوبط العملية التعليمية 
واالمتحانية ورفع تقارير موضوعية إىل اجملالس 

 ة واجلامعة.املختصة قس الكلي

 
 

تكليف متخّصصني بتدريس مقررات الدراسات  -
 العليا.

 التحّسن النسيب يف خمرجات التعلم. -

حتقق الرضا من قبل معظم الطالب  -
اقرتاح قبول عدد أقّل من طلبة الدراسات العليا يف  -

 العام القادم.
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برامج الدراسات 
 العليا

التأكيد على النهوض بسوية طلبة الدراسات  -
 العليا يف الربامج املختلفة.

توزيع معظم املقررات على أكثر من عضو من  -
أعضاء اهليئة التعليمية لضمان املشاركة الفعالية 

 ء.والتنوّع يف األدا

حتديد املشرف واملوضوع المي سيعمل عليد  -
الطالب منم السنة األوىل يف برامج الدراسات 

 العليا.

 عن النتائج االمتحانية.

منّو فاعلية مشاركة الطلبة يف حلقات  -
 املدارسة واملناقشات العلمية.

الطلبة فيما خيّ   وضوح الرؤية لد  -
 حبوثهم املستقبلية.

تشكيل جلنة لرصد املخالفات يف العملية التعليمية  -
 واالمتحانية.

االستعانة مبشرفني متخّصصني من اجلامعات  -
 األخر  يف اإلشراف ويف جلان املناقشة.

 ىل اجلامعة للبت فيها.إحالة بعض املخالفات إ -

توزيع اإلشراف بشكل عادل على أعضاء اهليئة  -
التعليمية يف القسم املختّ  مع مراعاة املرتبة 

 العلمية.

 مستوى رضا الطالب وإجراءات تحسينه

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
 علمي مقنن ألن جتربة التقرير الما  هلما العام هي األوىلمل يتّم قيا  رضا الطالب بشكل 

 والكلية تقوم بإعداد مقاييس مناسبة للوقوف على مستو  رضا الطالب يف الربامج املختلفة يف الكلية متهيداً لتنفيمها يف العام املقبل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



149 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية كليةلالفاعلية التعليمية 
 كما يلي: اآلداب والعلوم اإلنسانيةبلغ عد طالب كلية  الطالب :

 العدد القسم

 6000 اللغة العربية

 6000 اللغة االنكليزية

 3300 اللغة الفرنسية

 200 اللغة الفارسية

 4500 قسم التاريخ

 200 قسم الفلسفة

 20200 المجموع

 
 المعايير األكاديمية:

ات في هذا الجزء تذكر الكلية اإلجراءات التي اتخذتها للوفاء بمتطلبات المعايير األكاديمية )توفير مصادر التعلم الالزمة وتعديل المقرر    
دخال طرق حديثة للتعلم، وغيرها  .)خالل السنة الماضية (وطرق التقويم، وا 

 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(

 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  جال الم

 تأمين الكتب والمقررات الجامعية  توفير مصادر التعلم
  توجيه الطلبة على المراجع المختصة ومواقع

 االنترنت
  توفير مصادر إضافية للمادة العلمية 
  الخبرات المكتسبة من خالل المحاضرات

 والفعاليات المقامة في الجامعة 

  تأمين الكتب الجامعيةتم 
 توجيه الطلبة من خالل أعضاء هيئة التدريس 
 تأمين ملخصات إضافية للمقررات التعليمية 
  حث الطالب على حضور سيمينارات طالب

 الدراسات العليا 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 الهيئة التدريسية 

 - - طرق التقويم
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تدريب الطالب وخاصة طلبة الدراسات العليا على  إدخال طرائق حديثة للتعلم
 اكتساب المعرفة والمهارات بشكل فردي 

تقديم الطلبة شرح جزء من المحاضرة أو معلومة ما 
 يقوم بتحضيرها مسبقاً 

 
 : والدراسات العليا العلمي والتعليمي الجانب

لطالب كلية اآلداب, أما بالنسبة لعدد األبحاث  المقرراتتدريس بتغطية  اآلداب والعلوم اإلنسانيةيقوم أعضاء الهيئة التدريسية في كلية    
 العلمية المسجلة وعدد رسائل الماجستير والدكتوراه في كل قسم فهو كما يلي:

 

 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 30 50 3 15 المجموع

 أسباب التطور في أعداد المسجلين للدراسات العليا:
 بجامعة البعث والجامعات األخرى. اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية إقبال الطالب على الدراسات العليا في  -
مكانية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية تطور أعداد األساتذة في  -  اإلشراف على عدد أكبر من الطالب. وا 
 فاعلية برامج الدراسات العليا في الكلية وكفاءة األساتذة في تنمية مهارات البحث العلمي. -
 الحاجة إلى إعداد الكوادر العلمية في التخصصات األدبية والتاريخ واللغات نظرًا لقلة أعداد المختصين في هذه المجاالت. -

 

 على الشكل التالي: اآلداب والعلوم اإلنسانيةيتوزع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية 

 على رأس العمل بحكم المستقيل تقاعد إجازة بال أجر اإلعارة العدد الكلي القسم

 30 - 2 - 1 33 اللغة العربية

 9 11 - - 2 22 اللغة االنكليزية 
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 6 - - - - 6 اللغة الفرنسية 

 5 1 - - - 6 اللغة الفارسية 

 9 - - - - 9 قسم التاريخ

 1 - - - - 1 قسم الفلسفة

 61 12 2 - 3 70 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 الجامعة لمدة عام 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 العاملين اإلداريين في كلية اآلداب في كافة الشعب كما يلي :الجانب اإلداري 

 على رأس العمل بحكم المستقيل ندب إجازة بال أجر مفرغ العدد الكلي الفئة

 14 - - - - 14 األولى

 65 - 1 1 3 66 الثانية

 38 - - - - 38 الثالثة والرابعة والخامسة

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:
 إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

 البرامج األكاديمية
إجراءات التقويم المستمر للفاعلية 

 التعليمية
نتائج التقويم المستمر للفاعلية 

 التعليمية

 إجراءات التحسين المتخذة

 )متضمنة نظم المحاسبة والمساءلة(



152 

برامج المرحلة 
 الجامعية األولى

متابعة سير العملية التعليمية في  -
 البرامج واألقسام العلمية المختلفة.

آليات صحيحة في التأكيد على إيجاد  -
التعليم والتقويم لتحسين مستوى  
النجاح  والمخرجات في البرامج 

 المختلفة للكلية.
متابعة التزام أعضاء الهيئة التعليمية  -

 في تنفيذ متطلبات العلمية التعليمية.
توجيه أعضاء الهيئة التعليمية إلى  -

استخدام طرائق التدريس التفاعلية 
 الحديثة.

الهيئة التعليمية إلى تنبيه أعضاء  -
ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين 

 المتعلمين.
تأكيد االهتمام بالقسم العملي والعمل  -

 على تنمية المهارات العملية للدارسين.

 تحّسن مستوى مخرجات التعّلم. -
ارتقاء نسب النجاح في  -

المقررات الدراسية بدرجة 
 معقولة.

التزام أعضاء الهيئة التعليمية  -
نجاح العملية  بمتطلبات
 التعليمية.

تحّقق الرضا لدى معظم  -
الطالب في البرامج المختلفة 
للكلية وفق ما أظهرت نتائج 
تقييم الطالب ألعضاء الهيئة 

 التعليمية

تشكيل لجان تدقيق النتائج االمتحانية في  -
الكلية من أعضاء الهيئة التعليمية ذوي 

 الخبرة والكفاءة.
سير تشكيل لجان لإلشراف على حسن  -

 العملية التعليمية بإشراف النائب اإلداري.
تشكيل لجان مراقبة النتائج االمتحانية  -

 المحوسبة بإشراف النائب العلمي.
تشكيل لجان من أعضاء الهيئة التعليمية  -

مهمتها مساءلة من يخالف ضوبط 
العملية التعليمية واالمتحانية ورفع تقارير 
موضوعية إلى المجالس المختصة قس 

 ة والجامعة.الكلي

تكليف متخّصصين بتدريس مقررات  - 
 الدراسات العليا.

التأكيد على النهوض بسوية طلية  -
 الدراسات العليا في البرامج المختلفة.

توزيع معظم المقررات على أكثر من  -
عضو من أعضاء الهيئة التعليمية 
لضمان المشاركة الفعالية والتنّوع في 

 األداء.
لذي تحديد المشرف والموضوع ا -

سيعمل عليه الطالب منذ السنة األولى 
 في برامج الدراسات العليا.

التحّسن النسبي في مخرجات  -
 التعلم.

تحقق الرضا من قبل معظم  -
 الطالب عن النتائج االمتحانية.

نمّو فاعلية مشاركة الطلبة في  -
حلقات المدارسة والمناقشات 

 العلمية.
وضوح الرؤية لدى الطلبة فيما  -

 لمستقبلية.يخّص بحوثهم ا

اقتراح قبول عدد أقّل من طلبة الدراسات  -
 العليا في العام القادم.

تشكيل لجنة لرصد المخالفات في العملية  -
 التعليمية واالمتحانية.

االستعانة بمشرفين متخّصصين من  -
الجامعات األخرى في اإلشراف وفي 

 لجان المناقشة.
إحالة بعض المخالفات إلى الجامعة للبت  -

 فيها.
توزيع اإلشراف بشكل عادل على أعضاء  -

الهيئة التعليمية في القسم المختّص مع 
 مراعاة المرتبة العلمية.

 
 

جراءات تحسينه  مستوى رضا الطالب وا 

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية

 التقرير الذاتي لهذا العام هي األولىلم يتّم قياس رضا الطالب بشكل علمي مقنن ألن تجربة 

 والكلية تقوم بإعداد مقاييس مناسبة للوقوف على مستوى رضا الطالب في البرامج المختلفة في الكلية تمهيدًا لتنفيذها في العام المقبل.
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 كلية االقتصادلالفاعلية التعليمية 
 والخريجون  الطالب -أ 

 . برامج التعليم العادي1

البرنامج 
 األكاديمي

عدد المقبولين 
 )هذا العام(

عدد الخريجين 
 )هذا العام(

عدد المحولين من 
جامعات أخرى )هذا 

 العام(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرى )هذا 

 العام(

المستنفذون )خالل 
السنوات الثالثة 

 األخيرة( 

المطوي قيدهم )خالل 
السنوات الثالثة 

 موازي أساسي موازي أساسي  األخيرة( 
         

       اجملموع النهائي

  . برامج التعليم المفتوح2

 البرنامج األكاديمي
عدد المقبولين )هذا 

 العام(

عدد 
الخريجين 
 )هذا العام(

عدد المحولين من جامعات 
 أخرى )هذا العام(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرى 

 )هذا العام(

المستنفذون 
)خالل السنوات 
 الثالثة األخيرة( 

المطوي قيدهم 
)خالل السنوات 
 الثالثة األخيرة( 

       

       اجملموع النهائي

 . خطط وبرامج و إجراءات الدعم الطالبي 3
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

    

 األكاديمية  المعايير -ب 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

   
 الدراسية  المقررات /البرامج -ج 

 
 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

    
 التحققطرائق  أسباب عدم االستيفاء  نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية

     
 

 أسباب التحديث تحديث البرامج األكاديمية  و/أو المقررات المسؤول عن تدريسها األقسام العلمية
   
 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف تحقيق أهداف البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
    
 

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس األقسام العلمية م
 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير مفتوح عام

       

 األقسام التي افتتحت أو اغلقت  هذا العام مع بيان األسباب
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 الداعمة  والتسهيالت والتعلم التعليم -د 

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم األكاديميةالبرامج 
    
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
   

 التدريس  هيئة أعضاء -ه 

 المجموع هيئة فنية مشرف ع األعمال  مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 46 - 10 14 12 10 استاذ

 األعضاء الجدد

       

       اإلمجايل

 

 إجراءات التحسين عند اللزوم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
    
 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
  
 

 إجراءات االستفادة من المنح تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 
    

   العلمية واألنشطة العلمي البحث -و 

نسبة اإلنجاز من  في الخطة البحثية األبحاث المنفذة المدرجة البرامج األكاديمية 
 الخطة

 األبحاث من خارج الخطة البحثية أسباب عدم اإلنجاز

     
 

 اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة والمنشورة القسم
   
 

 رقم قرار التسجيل وتاريخه اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية القسم
    
 

 رقم قرار التسجيل وتاريخه اسم الباحث / الباحثين مع هيئات محلية أو دوليةاألبحاث المشتركة  القسم
    
 

 اسم المؤلف / المؤلفين الكتب المنجزة )هذا العام( القسم
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 إجراءات دعم الباحثين تطوير البنى التحتية للبحث العلمي القسم

   
 

   العليا الدراسات -ز 

 أعداد المسجلين التخصص الدرجة  العلمية )ماجستير / دكتوراه( القسم
 )للسنوات الثالث األخيرة(

عدد الدرجات الممنوحة )هذا 
 العام(

     
 

 تحسين في العلمية اإلنتاجيةإجراءات  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 مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
   
   
 
 

 االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية التعليمية نتائج المراجعات أو التقرير السنوي

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ والمدة انعقادهامكان  األنشطة العلمية / اسم الندوة  المحاضرة القسم
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 التربة الموسيقيةكلية لالفاعلية التعليمية 

 والخريجون الطالب -أ 

 . برامج التعليم العادي1
البرنامج 
 األكاديمي

عدد المحولين من  عدد الخريجين )هذا العام( )هذا العام( عدد المقبولين
جامعات أخرى 

 )هذا العام(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرى 

 )هذا العام(

المستنفذون )خالل 
 السنوات الثالثة األخيرة( 

المطوي قيدهم 
)خالل السنوات 
 موازي أساسي موازي أساسي  الثالثة األخيرة( 

 

2020/2021 
63 

2020/2021 
32 

2020/2021 
26 

2020/2019 
1 

--- 

--- 2019/2020 
40 

11 

2018/2019 
52 

2017/2018 
79 

 11 171   27 95 اجملموع النهائي

 

 . برامج التعليم المفتوح2
 ال يوجد برنامج تعليم مفتوح في الكلية

 . خطط وبرامج و إجراءات الدعم الطالبي 3
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  األكاديمياإلرشاد 

    
 

 المعاييراألكاديمية -ب 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

   
 

 الدراسية المقررات /البرامج -ج 

 
 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

    
 

 طرائق التحقق أسباب عدم االستيفاء  نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية
     

 
 أسباب التحديث تدريسهاتحديث البرامج األكاديمية  و/أو المقررات المسؤول عن  األقسام العلمية

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس العلميةاألقسام  م
 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير مفتوح عام

  ال يوجد  ال يوجد ✔ قسم األداء املوسيقي 1
  ال يوجد  ال يوجد ✔ قسم نظريات املوسيقا 2

 األقسام التي افتتحتأو اغلقت  هذا العام مع بيان األسباب
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 اإلجراءاتللتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف تحقيق أهداف البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
    

 الداعمة والتسهيالت والتعلم اتعليم -د 

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية
    
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
   

 أعضاءهيئةالتدريس -ه 

 المجموع هيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

 17 14 3 ال يوجد ال يوجد ال يوجد القسمني

 األعضاء الجدد

       

       اإلمجايل

 

 إجراءات التحسينعند اللزوم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
 ---- 5.3   
 

 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 
  
 

 إجراءات االستفادة من المنح تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  هيئة التدريستقييم األداء ألعضاء  البرامج األكاديمية 
    

 لعلمية واألنشطةا العلمي البحث -و 

نسبة اإلنجاز من  األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية البرامج األكاديمية 
 الخطة

 األبحاث من خارج الخطة البحثية أسباب عدم اإلنجاز

     
 

 اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة والمنشورة القسم
   
 

 رقم قرار التسجيل وتاريخه اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية القسم
    
 

 رقم قرار التسجيل وتاريخه اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو دولية القسم
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 اسم المؤلف / المؤلفين )هذا العام(الكتبالمنجزة  القسم
   
 

 إجراءات دعم الباحثين تطوير البنى التحتية للبحث العلمي القسم
   
 

 العليا الدراسات -ز 

 المسجلين أعداد التخصص الدرجة  العلمية )ماجستير / دكتوراه( القسم
 عدد الدرجات الممنوحة )هذا العام( )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 نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية المستمر للفاعلية التعليمية إجراءات التقويم البرامج األكاديمية
    
 

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
   
   
 

 التعليميةاالستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية  نتائج المراجعات أو التقرير السنوي

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ والمدة مكان انعقادها األنشطة العلمية / اسم الندوة  المحاضرة القسم
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 كلية السياحةلالفاعلية التعليمية 
 والخريجون  الطالب -أ 

 القسم
 المطوي قيدهم )للسنوات الثالث األخيرة( المستنفدون )للسنوات الثالث األخيرة(

 طالبات طالب طالبات طالب
 23 27 114 201 السياحة+ االدارة الفندقية

 

 القسم م.
 الخريجينعدد  عدد المقبولين

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 

 - 10 19 27 75 السياحة + االدارة الفندقية 
 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
 - ال يوجد- - 3
- - - - 

 

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية ودعم المتعثرينرعاية المتفوقين  الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

- - - - 
 

 األكاديمية  المعايير -ب 
 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(

 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 
 - متوفرة توفري مصادر التعلم
 - اعطاء مقررات باللغة االنكليزية - تعديل املقررات

 - املقارنة التقوميطرق 
برنامج power point - بور بوينت  إدخال طرائق حديثة للتعلم

 برنامج اوبرا  –اماديو  
- 

 

 الدراسية  المقررات /البرامج -ج 

 
 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

 %83 %75 %50 ادارة فندقية
 %84 %75 %50 سياحة -
 
 

 مرحلة البكالوريوس األقسام العلمية م
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
 - - 2017-2016 م م ادارة فندقية 
 - - 2017-2016 م م سياحة  

 األقسام المفتتحة أو المغلقة )خالل هذا العام( مع بيان األسباب
 - - - - - - 
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 طرائق التحقيق أسباب عدم االستيفاء نسب االستيفاء استيفاء مخرجات التعلمالتحقق من  البرامج األكاديمية

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

 
 األسباب تحديث البرامج والمقررات األقسام العلمية

- - - 
 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف تحقيق أهداف البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
- - - - 

 الداعمة  والتسهيالت والتعلم التعليم -د 

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية
- - - - 
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
- - - 

 التدريس  هيئة أعضاء -ه 

 القسم
 المجموع هيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 17 7 10 2 6 5 2 - 1 - - - 1 ادارة فندقية 

 14 10 4 1 - 9 1 - 2 - - - 1 سياحة 

 األعضاء الجدد

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

 31 17 14 3 6 14 3 - 3 - - - 2 اإلمجايل 

 

 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
 زيادة عدد اعضاء اهليئة التدريسية - 1/40 1/40 ادارة فندقية
 - 1/40 1/40 سياحة

 
 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 

- - 
 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 

 - جيد جيد ادارة فندقية
 - جيد جيد سياحة

  العلمية واألنشطة العلمي البحث -و 

األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة  البرامج األكاديمية 
 البحثية

 أسباب عدم اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة
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- - - - 
 إجراءات دعم الباحثين  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي  البرامج األكاديمية 

- - - 
 

 
 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة والمنشورة

1----- --- --- 
 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية

1---- --- --- 
 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو دولية 

1---- --- --- 
 القسم اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة

 سياحة د. حسن مشرقي مبادئ االدارة– 1
 ادارة فندقية د. منمر الناصر مبادئ االقتصاد -2
 

   العليا الدراسات -ز 

 أعداد المسجلين التغييرات الدراسات العليا البرامج األكاديمية
 الممنوحةالدرجات  )للسنوات الثالث األخيرة(

 ال يوجد 25 - - إدارة فندقية
 ال يوجد 24 - - سياحة

 

 إجراءات التحسين المتخذة نتيجة قياس رضا الطالب إجراءات تحسين العملية التعليمية البرامج األكاديمية
- - - - 

 التعليمية  للفاعلية المستمر التقويم -ح 

 إجراءات التحسين المتخذة نتائج التقويم المستمر للفاعلية التعليمية التعليمية إجراءات التقويم المستمر للفاعلية البرامج األكاديمية
 )متضمنة نظم المحاسبة والمساءلة(

- - - - 
- - - - 
 

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
- - - 
- - - 

 

 القسم التاريخ والمدة انعقادهامكان  األنشطة العلمية اسم الندوة/المحاضرة
 سياحة 5/4/2017 جامعة البعث االصالح االداري

 االدارة الفندقية 2018 جامعة احلواش القطاع السياحي

 - - شعبة احلزب الثانية - ندوة اختاذ القرار -

 - 30/4/2019- كلية السياحة - ندوة النهوض يف القطاع السياحي يف ظل اعادة االعمار -

 - 30/4/2019-- كلية السياحة  - معرض لالعمال االثرية -
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 كلية الحقوقلالفاعلية التعليمية 
 الطالب والخريجون  –أ 
 ـ برامج التعليم العادي :1

البرنامج 
 االكاديمي

 عدد المقبولين
 ) هذا العام (

 عدد الخريجين
 ) هذا العام (

عدد المحولين من 
 جامعات اخرى
 ) هذا العام (

عدد المحولين إلى 
 جامعات اخرى
 ) هذا العام (

 المستنفذون
)خالل السنوات 
 الثالث األخيرة (

 قيدهمالمطوي 
) خالل السنوات الثالث 

 االخيرة (
 موازي اساسي موازي أساسي 

 246 - - - - - 303 764 االولى
 - - 117 35 - - 347 559 الثانية
 - - - 10 - - 325 134 الثالثة
 - -  1 135 301 181 409 الرابعة

المجموع 
 النهائي

3022 436 46 117 - 246 

 المفتوح :ـ برامج التعليم 2

البرنامج 
 االكاديمي

 عدد المقبولين
 ) هذا العام (

 عدد الخريجين
 ) هذا العام (

عدد المحولين من 
 جامعات اخرى
 ) هذا العام (

عدد المحولين إلى 
 جامعات اخرى
 ) هذا العام (

 المستنفذون
)خالل السنوات 
 الثالث األخيرة (

 المطوي قيدهم
) خالل السنوات الثالث 

 االخيرة (
 - 2027 االولى

- 
 2017/2018للعام  ال يوجد 53 24

34 
 - 946 الثانية

- 
  2018/2019للعام  ال يوجد 31 15

31 
 - 688 الثالثة

- 
 2019/2020 ال يوجد 12 -

31 
 - ال يوجد - - 159 824 الرابعة

المجموع 
 النهائي

 96 ال يوجد 96 39 159 4485

 :ـ خطط وبرامج واجراءات الدعم الطالبي 3

 االنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية االرشاد االكاديمي
تم عقد عدد من المحاضرات 
القانونية التي تختص بالقضايا 

 القانونية المعاصرة

تم التوجيه للطالب بااللتزام 
بإجراء الوقاية وتم تفعيل حملة 

 دعائية لذلك

 تم منح المتفوقين مكافآت مالية وشهادات تقدير 
وأما المتعثرين فقد تم االجتماع بهم من قبل عميد 
الكلية لتحفيزهم على متابعة المنهاج واالنشطة من 

 جديد في العملية االمتحانية 

لم يتم القيام باي نشاط 
بسبب تعليمات وزارة 
الصحة بعدم االختالط 

 لتفشي وباء
 (16) كوفيد 

 المعايير االكاديمية : –ب 

 اجراءات تحقيق المعاير االكاديمية ) تذكر لكل برنامج (
 االجراء متطلبات المعايير المرتبطة / المقررات المجال
حاجة الكلية للمزيد من كتب المقررات الالزمة  الكتب

للعملية التدريسية وتم تعويض عن الكتب الناقصة 
 ببعض النوط المعتمدة من ادارة الكلية 

 توفير احتياجات الكلية من الكتب الالزمة
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 البرامج / المقررات الدراسية : -ج

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس االقسام العلمية
تاريخ  دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير مفتوح عام  

 االفتتاح
   2019/2020 سنة اولى  - - -

 االقسام التي افتتحت او اغلقت هذا العام مع بيان االسباب 
- - - - - - - 

 
 اعلى معدل متوسط معدل التخرج متوسط نسبة النجاح البرامج االكاديمية
 90.14 81.44 %75 تعليم عام حقوق

 81.25 63.47 %140.4 دراسات قانونية / تعليم مفتوح
 

التحقق من استيفاء مخرجات  البرامج االكاديمية
 التعليم

 طرق التحقيق أسباب عدم االستيفاء نسب االستيفاء 

تم االلتزام بالخطة الدراسية  تعليم عام حقوق
واالهداف والرؤية التي اعتمدتها 

 الكلية

تم تحقيق عدد من 
ضمن  االهداف

 االمكانيات المتوفرة

قلة الكادر التدريسي والكادر 
االداري وقلة التجهيزات الالزمة 

لحين سير العملية التعليمية 
وعدم وجود مدرجات خاصة 

 بطالب كلية الحقوق

االسراع في تنفيذ المبنى 
المخصص بكلية الحقوق وزيادة 

عدد أعضاء الهيئة التدريسية 
ويد وعدد العاملين اإلداريين وتز 

الكلية بأجهزة حاسوبية حديثة 
تساهم في حسن العملية 

 التدريسية

 دراسات قانونية / تعليم مفتوح

 
 اسباب التحديث تحديث البرامج االكاديمية و/ أو المقررات المسؤول عن تدريسها االقسام العلمية

- - - 

- - - 

 
 االجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق االهداف تحقيق اهداف البرامج االكاديمية البرامج االكاديمية
تخرج عدد من الطالب المؤهلين قانونياً  تعليم عام حقوق

 إلغناء سوق العمل
عدم وجود بناء خاص بكلية 

الحقوق فيما ينعكس سلبا على 
نسبة حضور الطالب وسلبا على 

 مستوى التعليم

المطالبة باإلسراع بتجهيز المبنى 
 الخاص بكلية الحقوق

حاجة الكلية لتطوير المناهج   تخرج دراسات قانونية / تعليم مفتوح
 والقاعات ونسبة الهيئة التدريسية

 د. التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة :

 اجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج االكاديمية
التدريب العملي الموازي زيادة االعتماد على  تعليم عام حقوق

للمنهاج النظري في الكلية والتوجه نحو اعتماد 
 الكتب االلكترونية

قلة توفر بعض الكتب وعدم 
وجود قاعات للمحاكم 
السورية لزيادة التدريب 

 العملي في الكلية

التوجه نحو اعتماد الكتب 
االلكترونية وبعض النوط المعتمدة من 

ب ادارة الكلية ومحاولة اخذ الطال
في جوالت علمية إلى المحاكم 

 المتواجدة في المحافظة
    دراسات قانونية / تعليم مفتوح
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 االجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم  البرامج االكاديمية
مخرجات العملية التعليمية وال تواكب الخطة الدرسية قديمة جدا وتؤثر سلبا على  تعليم عام حقوق

سوق العمل نظرا للتطور الكبير الذي شهده المجتمع كما أن الكتاب الجامعي 
اصبح قديما نوعا ما واصبح بحاجة للتطوير نظرا لتحديث عدد كبير من القوانين 

 دون تحديث الكتاب الجامعي

تعديل الخطة الدرسية بما يتالئم  
مع متطلبات سوق العمل 

 لتطورات في المجتمعوا
القيام بتكليف أعضاء الهيئة 

التدريسية بتأليف عدد من الكتب 
الجامعية بما يواكب التحديثات في 

 القوانين الناظمة للمجتمع 

 دراسات قانونية / تعليم مفتوح

 ه. اعضاء هيئة التدريس : 
 المجموع هيئة فنية معيد مدرس استاذ مساعد استاذ القسم
  1 - 3 1 1 عام
  1 - 1 - - دولي
   3 4 - - خاص

 االعضاء الجدد
       

       االجمالي
 

نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد  البرامج االكاديمية
 الطالب

مشكالت التعليم نسبة أعضاء 
 الهيئة الفنية لعدد الطالب

 اجراءات التحسين عند اللزوم

االعالن عن مسابقة لرفد الكلية بعدد من أعضاء  2/3.22 11/3.22 تعليم عام حقوق
الهيئة التدريسية والمطالبة بتخفيض نسبة القبول 
للطالب المستجدين في الكلية لعدم استيعاب 
الكلية والكادر التدريسي لهذا الكم الهائل من 

 الطالب 
 تطويريةالعمل على االفتتاح + الخطة ال 2/4485 10/4485 دراسات قانونية / تعليم مفتوح

 
 االنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البرامج االكاديمية

- - 
- - 

 
تقييم الرضا الوظيفي  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس  البرامج االكاديمية

 ألعضاء هيئة التدريس
 اجراءات االستفادة من المنح

ألعضاء هيئة تم اعتماد تقرير اداء الزامي  تعليم عام حقوق
التدريس لتعزيز مناطق القوة وتجنب 

 المعوقات

يشتكي أعضاء الهيئة 
التدريسية لعدم توافر 
مكاتب مخصصة لهم 

 ضمن مبنى الكلية

- 
 دراسات قانونية / تعليم مفتوح

 البحث العلمي واالنشطة العلمية : -و
 االبحاث من خارج الخطة البحثية أسباب عدم االنجاز االنجاز من الخطةنسبة  االبحاث المنفذة المدرجة في الخطة البحثية القسم 

  - - قيد التنفيذ -
- - - - - 
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 اسم الباحث / الباحثين االبحاث المنجزة والمنشورة  القسم
 - قيد التنفيذ -

- - - 

 
 رقم قرار التسجيل وتاريخه اسم الباحث / الباحثين االبحاث الجارية القسم 

 - - التنفيذقيد  -
 

 رقم قرار التسجيل وتاريخه اسم الباحث / الباحثين االبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو دولية القسم 
 - - قيد التنفيذ -

 
 اسم المؤلف / المؤلفين الكتب المنجزة ) هذا العام ( القسم

 - قيد التنفيذ -

 
 اجراءات دعم الباحثين  تطوير البنى التحتية للبحث العلمي القسم 

 - قيد التنفيذ -
 

 التاريخ والمدة مكان انعقادها االنشطة العلمية / اسم الندوة المحاضرة  القسم 
- - - - 

 الدراسات العليا : -ز
 الدرجة العلمية القسم

 /ماجستير / دكتوراه 
الممنوحة عدد الدرجات  اعداد المسجلين ) السنوات الثالث االخيرة ( التخصص

 ) هذا العام (
 ال يوجد 13 قانون عام ماجستير العام

 
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

تم أخذ عدة نماذج من االسئلة  تعليم عام حقوق
االمتحانية بشكل عشوائي للتأكد 
من مطابقتها وشموليتها للمنهاج 

 المقرر

كانت العينات متوافقة مع 
الخطة الدرسية الموضوعة من 

 قبل الكلية 

االستجابة لكافة االعتراضات الواردة 
للكلية بالنسبة للنتائج االمتحانية 

ودراستها من قبل اللجنة المختصة 
 واصدار القرارات بالسرعة الممكنة 

 دراسات قانونية / تعليم مفتوح
 

 اجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب  البرامج االكاديمية
كان هناك تواجد مباشر مع الطلبة لبحث  التعليم العام

المشاكل التي تعترض العملية التعليمية للوقوف 
 على جميع هذه المشكالت

تم االستجابة لعدد من المطالب من الكلية لتحويل 
 بعض االمتحانات من نظام تحريري إلى نظام االتمتة 

 

 االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية التعليمية  نتائج المراجعات أو التقرير السنوي
- - 
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 لكلية التطبيقيةلالفاعلية التعليمية 
 والخريجون  الطالب -أ 

 العادي. برامج التعليم 1

البرنامج 
 األكاديمي

عدد المقبولين )هذا 
 العام(

عدد الخريجين )هذا 
 العام(

عدد المحولين من 
جامعات أخرى 

 )هذا العام(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرى 

 )هذا العام(

المستنفذون 
)خالل السنوات 
 الثالثة األخيرة( 

المطوي قيدهم 
)خالل السنوات 
 موازي أساسي موازي أساسي  الثالثة األخيرة( 

2020-2021 
 تقنيات حاسوب

89 31 --- --- 
12 

 
15 

13 12 

2020-2021  
  تكييف و تبريد تدفئة و

38 20 -- -- -- 
2 7 4 

 16 20 17 12 ------- 178 المجموع النهائي

 

  . برامج التعليم المفتوح2

البرنامج 
 األكاديمي

عدد المقبولين 
 )هذا العام(

عدد الخريجين 
 )هذا العام(

عدد المحولين من 
جامعات أخرى )هذا 

 العام(

عدد المحولين إلى 
جامعات أخرى )هذا 

 العام(

المستنفذون )خالل 
السنوات الثالثة 

 األخيرة( 

المطوي قيدهم )خالل 
السنوات الثالثة 

 األخيرة( 
       ال يوجد

       اجملموع النهائي

 الطالبي. خطط وبرامج و إجراءات الدعم  3
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

ختضع لرعاية اجلامعة و يضاف اليها  لقاءات مع االدارة
 االعتماد على املشفى اجلامعي

  

 األكاديمية  المعايير -ب 

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء  متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات  المجال 

----   
 

 الدراسية المقررات /البرامج -ج 

 
 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

  ---- ---- التدفئة و التكييف و التربيد
  ---- ---- تقانات احلاسوب

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس األقسام العلمية م
 تاريخ االفتتاح دكتوراه تاريخ االفتتاح ماجستير مفتوح عام

 التدفئة و التكييف 
 و التربيد 

 إجازة ..
 8/10/2017تاريخ 

     

        تقانات احلاسوب 
 األقسام التي افتتحت أو اغلقت  هذا العام مع بيان األسباب

       ال يوجد 
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 طرائق التحقق أسباب عدم االستيفاء  نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية
     

 
 أسباب التحديث تحديث البرامج األكاديمية  و/أو المقررات المسؤول عن تدريسها األقسام العلمية

   
 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف تحقيق أهداف البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية
    

 الداعمة  والتسهيالت والتعلم التعليم -د 

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية
متوفرة نسخ الكرتونية على موقع 

 الكلية
االعتماد على خمابر الكليات األخر  )العلوم ، املعلوماتية 

 و اهلمك(.
تسعى الكلية لتأمني خمابر و قاعات  

 درسية خاصة هبا
    
 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
   

 التدريس  هيئة أعضاء -ه 

 المجموع هيئة فنية معيد مدرس أستاذ مساعد أستاذ القسم

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

 األعضاء الجدد

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
       اإلجمالي

 

 إجراءات التحسين عند اللزوم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
---- ---- ---- ---- 

 
 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 

---- ---- 

 
 إجراءات االستفادة من المنح تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 

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

   العلمية واألنشطة العلمي البحث -و 

األبحاث المنفذة المدرجة في الخطة  البرامج األكاديمية 
 البحثية

 األبحاث من خارج الخطة البحثية أسباب عدم اإلنجاز نسبة اإلنجاز من الخطة

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

 اسم الباحث / الباحثين األبحاث المنجزة والمنشورة القسم
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---- ---- --- 
 

 رقم قرار التسجيل وتاريخه اسم الباحث / الباحثين األبحاث الجارية القسم
---- ---- ---- --- 

 
 رقم قرار التسجيل وتاريخه اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو دولية القسم
---- ---- ---- --- 

 
 اسم المؤلف / المؤلفين الكتب المنجزة )هذا العام( القسم
---- ---- ---- 

 
 إجراءات دعم الباحثين تطوير البنى التحتية للبحث العلمي القسم
---- ---- ---- 

 

   العليا الدراسات -ز 

 أعداد المسجلين التخصص الدرجة  العلمية )ماجستير / دكتوراه( القسم
 )للسنوات الثالث األخيرة(

عدد الدرجات الممنوحة )هذا 
 العام(

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

 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 مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية
   
 
 

 االستجابة للتوصيات في تحسين الفاعلية التعليمية السنوينتائج المراجعات أو التقرير 

  
  

 

 
 

 التاريخ والمدة مكان انعقادها األنشطة العلمية / اسم الندوة  المحاضرة القسم

---- ---- ---- ---- 
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 تدمر –كلية العلوم الثانية لالفاعلية التعليمية 
 والخريجون  الطالب

 القسم
 المطوي قيدهم )للسنوات الثالث األخيرة( المستنفدون )للسنوات الثالث األخيرة(

 طالبات طالب طالبات طالب
 2 2 68 56 2017/2018الرياضيات 
 1 2 41 10 2018/2019الرياضيات 
 1    2019/2020الرياضيات 
 - 1   2017/2018الكيميعععععععععععععاء 
 -    2018/2019الكيميعععععععععععععاء 
 - 1   2019/2020الكيميعععععععععععاء 

 1 3   اإلمجايل
 

 القسم م.
 عدد الخريجين عدد المقبولين

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 

      الرياضيات 1

      الكيمياء 2

    اجملموع النهائي
 

 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب المحولين 
    الرياضيات
    الكيمياء

 

 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي
 األنشطة الطالبية رعاية المتفوقين ودعم المتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكاديمي 

   يتم التنسيق مع كلية العلوم الرياضيات
    الكيمياء

 األكاديمية  المعايير

 إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )تذكر لكل برنامج(
 اإلجراء متطلبات المعايير المرتبطة /المقررات المجال

لربط اجلزء النظري مع اجلزء بدل كافة اجلهود لتأمني متطلبات املخابر  توفري مصادر التعلم
 العملي

 تأمني املواد الكيميائية

  توحيد اخلطة الدرسية مع الكلية األم تعديل املقررات
  االختبارات الدوية للجزء العملي والفصلية للجزء النظري طرق التقومي

  مل يتم ادخال طرائق حديثة لعدم توفر مقر دائم للكلية إدخال طرائق حديثة للتعلم
 
 
 
 

 الدراسية  المقررات /البرامج

 مرحلة البكالوريوس األقسام العلمية م
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستير
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 أعلى معدل متوسط معدل التخرج  متوسط نسبة النجاح البرامج األكاديمية

    الرياضيات
    الكيمياء
 

 طرائق التحقيق االستيفاءأسباب عدم  نسب االستيفاء التحقق من استيفاء مخرجات التعلم البرامج األكاديمية
   %100 مل نتلق أي سلبيات عند عمل اخلرجني الرياضيات
   %100 مل نتلق أي سلبيات عند عمل اخلرجني الكيمياء

 
 األسباب تحديث البرامج والمقررات األقسام العلمية

  ال يوجد الرياضيات
  ال يوجد الكيمياء

 

 اإلجراءات للتغلب عليها معوقات تحقيق األهداف األكاديمية تحقيق أهداف البرامج البرامج األكاديمية
 خماطبة رئاسة اجلامعة لتأمينها نق  بالتجهيزات املخربية مت حتقيق معظم األهداف  الرياضيات
 خماطبة رئاسة اجلامعة لتأمينها نق  بالتجهيزات املخربية مت حتقيق معظم األهداف  الكيمياء

 

 الداعمة  والتسهيالت والتعلم التعليم

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور استراتيجيات وطرق التعلم البرامج األكاديمية
عدم وجود كادر تعليمي ووظيفي كاف   زيادة الكادر التعليمي وتأمني األجهزة املخربية احلديثة الرياضيات

 وجتهيزات مكتبية وخمربية كافية
 خماطبة رئاسة اجلامعة

عدم وجود كادر تعليمي ووظيفي كاف   زيادة الكادر التعليمي وتأمني األجهزة املخربية احلديثة الكيمياء
 وجتهيزات مكتبية وخمربية كافية

 خماطبة رئاسة اجلامعة

 

 اإلجراءات التصحيحية النتائج السلبية للتدقيق وتقويم الطالب المرتبطة بنظم التعليم والتقويم البرامج األكاديمية
 ال يوجد ال يوجد الرياضيات
 ال يوجد ال يوجد الكيمياء

 التدريس  هيئة أعضاء

 القسم
 المجموع هيئة فنية معيد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

              الرياضيات 1

  2 1     1  1    الكيمياء 2

 الجدد األعضاء

  1 1     1 1     الرياضيات 

   1      1     الكيمياء 

  1 2     2 2 1    اإلجمالي 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2010/2011مفتتي منم  الرياضيات 1
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد   2010/2011مفتتي منم  الكيمياء 2

 األقسام المفتتحة أو المغلقة )خالل هذا العام( مع بيان األسباب
      ال يوجد 
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 إجراءات التحسين إن يلزم نسبة أعضاء الهيئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب البرامج األكاديمية
 ايفاد معدين 0 30 الرياضيات
 ايفاد معدين 0 28 الكيمياء

 
 األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  البرامج األكاديمية 

 املشاركة مبؤمترات وندوات حملية وعربية الرياضيات
 املشاركة مبؤمترات وندوات حملية وعربية الكيمياء

 
 إجراءات االستفادة من النتائج تقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس البرامج األكاديمية 

 مطالبة بزيادة املال  جيد ممتاز الراضيات
 مطالبة بزيادة املال  جيد ممتاز الكيمياء

   العلمية واألنشطة العلمي البحث

األبحاث المنفذة المدرجة في  البرامج األكاديمية 
 الخطة البحثية

 أسباب عدم اإلنجاز اإلنجاز من الخطةنسبة 

   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 والمنشورة
 كيمياء د. ثناء شريتي الليل أوكسي فنيل( ميتان[ -4اصطناع وتوصيف بويل ]ثنائي ) -1
 كيمياء د. ثناء شريتي أكريالت فينيل( بروبان[ -4ثنائي ) 2,2-  اصطناع وتوصيف بويل] -2
على منو بعض  Eruca sativa تأثري بعض املستخلصات العضوية لنبات اجلرجري املزروع  -3

 العزوالت اجلرثومية املسببة النتانات املسالك البولية
 كيمياء د. ثناء شريتي

 كيمياء د. ثناء شريتي ذديهدروبريمييدين انطالقا من الثيويوريا مع الفانيلني-اصطناع مشتق جديد بريوسني -4

 FNMHنرتو فينيل أليدين مالونو هيدرازيد  4-اصطناع و دراسة طيفية لع فورانيل ,  -5
 [ +Co2+, Cu2 ]ومعقداهتا املعدنية مع أيونات املعادن اإلنتقالية 

 كيمياء د. ثناء شريتي

6- Synthesis of New ligand of Schiff bases كيمياء د. ثناء شريتي 

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 شريتي

8- Synthesis of new derivative 1-Diphenylamine Enamine 
Ascorbic, andStudy of itsbiologicalactivity.       

 كيمياء د. ثناء شريتي

 FNMHنرتو فينيل أليدين مالونو هيدرازيد  4-اصطناع و دراسة طيفية لع فورانيل , -9
 [ +Fe3+, Cu2]ومعقداهتا املعدنية مع أيونات املعادن اإلنتقالية 

 كيمياء د. ثناء شريتي

 القسم التاريخ والمدة مكان انعقادها األنشطة العلمية اسم الندوة/المحاضرة
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ثنائي) متلني أزيد( البنزن مع -4,1اصطناع مشتق جديد لثنائي اينامني كيتون بتفاعل  -10
 .البنزال استوفينون

 كيمياء د. ثناء شريتي

11- synthesis of new   enaminoketone ligand via the 1,3-
dipolar  cycloaddition reaction of  benzyl azide with  
benzylidine  acetophenone. 

 كيمياء د. ثناء شريتي

12-Synthesis of new ligand of 2-(5-marcapto-1,3,4-
oxadiazol) phenol 

 كيمياء د. ثناء شريتي

 كيمياء د. ثناء شريتي اصطناع مشتق إيناميين جديد  انطالقاً من محض االسكوربيك و ثنائي إيثيل أمني-13

14-Synthesis and characterization of new 
enamine's derivatives of Carbohydrates, 

 كيمياء د. ثناء شريتي

 القسم الباحث / الباحثيناسم  األبحاث الجارية
 كيمياء د. ثناء شريتي اصطناع وتوصيف مشتق جديد آلزو أسيكلوفري بنزو أوكساديازول -1
 كيمياء د. ثناء شريتي اصطناع أوكسا ديازول فينول ثيول نانوي ودراسة تطبيقاتد -2

 القسم اسم الباحث / الباحثين األبحاث المشتركة مع هيئات محلية أو دولية 
كيمياء+ هيئة  د. ثناء شريتي+ د. زاهر بركة+ د. لينا النداف التخليق احليوي للجسيمات النانونية املفيدة باستخدام مستخلصات بمور حبة الربكة -1

 الطاقة المرية
 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 والمساءلة(

 الرياضيات

  قيا  رضا اهليئة التعليمة، وحثهم على البحث العلمي
 والنشاطات االجتماعية والعالقة املميزة مع الطالب.

 اهليئة التدريسية  قيا  رضا الطالب على أداء أعضاء
 ومفردات املقررات واألجهزة املخربية.

حتسن مستمر يف تطوير العملية 
 التعليمة.

يتم املطالبة بتطوير األجهزة املخربية 
ومفردات املقررات، وتأمني احتياجات 
أعضاء اهليئة التعليمية وزيادة عددهم. 
 وقيا  رضا الطالب على العملية التعليمية.

 الكيمياء

   رضا اهليئة التعليمة، وحثهم على البحث العلمي قيا
 والنشاطات االجتماعية والعالقة املميزة مع الطالب.

  قيا  رضا الطالب على أداء أعضاء اهليئة التدريسية
 ومفردات املقررات واألجهزة املخربية.

حتسن مستمر يف تطوير العملية 
 التعليمة.

يتم املطالبة بتطوير األجهزة املخربية 
دات املقررات، وتأمني احتياجات ومفر 

أعضاء اهليئة التعليمية وزيادة عددهم. 
 وقيا  رضا الطالب على العملية التعليمية.

 

 إجراءات تحسين مستوى رضا الطالب قياس مستوى رضا الطالب البرامج األكاديمية

 الرياضيات
تعبئة استبيان قيا  الرضا من قبل 

 الطالب.
 إليد الطالب يف استبياهنم وحماولة ختطيدمناقشة اخللل المي أشار 
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 الكيمياء
تعبئة استبيان قيا  الرضا من قبل 

 الطالب.
 مناقشة اخللل المي أشار إليد الطالب يف استبياهنم وحماولة ختطيد

 
 

 تدمر –كلية التربية الثانية لالفاعلية التعليمية 
 الطالب والخريجون:

 2020/2021األقسام المختلفة في العام الطالب المقبولون والخريجون في 

 القسم م
 عدد اخلرطني عدد املقبولني

 مالحظات
 موازي أساسي موازي أساسي 

 ---- 1 7 50 125 معلم صف 1

 ---- - 18 9  56 دبلوم تأهيل تربوي 2

 ---- 26 240 اجملموع النهائي

 2018/2020 الطالب المحولون والوافدون في األقسام المختلفة في العام
 األسباب الطالب الوافدين  األسباب الطالب احملولني 

  30 انتقال مكان السكن واإلقامة 7
 القرب من مكان سكن الطالب

 والرغبة يف إمتام الدراسة يف جامعة البعث.

 2020/2021خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطالبي في العام 
 خطط وبرامج وإجراءات الدعم الطاليب

 األنشطة الطالبية رعاية املتفوقني ودعم املتعثرين الرعاية الصحية  اإلرشاد األكادميي

عقد اجتماعات مع الهيئة الطالبية وتكليفهم  
 بمهام طالبية تنظيمية.

--- 
االحتفال بالمتفوقين وتكريم الطالب األوائل  

في كل سنة من سنوات أقسام الكلية 
 وبرامجها.

 القيام برحلة طالبية إلى مدينة الساحل السوري. 

اجتماع اإلدارة في لقاءات إرشادية مع طالب  
 السنوات األولى.

--- 
االحتفال وتكريم الخريجين األوائل في كّل  

 برنامج من برامج الكلية.
اقتراح بعض الرحالت العلمية إلى بعض  

 المؤسسات التربوية والنفسية والمراكز البحثية.

 المعايير األكاديمية:

 2020/2021إجراءات تحقيق المعايير األكاديمية )لكل برنامج( في العام 
 اإلجراء  متطلبات املعايري املرتبطة /املقررات  اجملال 

 توظيف الجزء العملي ببعض المقررات. تفعيل مخبر التقنيات ومخبر الحاسوب. توفير مصادر التعلم

 تعديل المقررات
تحديد مؤشرات األداء الالزمة لتحقيق معايير 

NARS .في جميع المقررات 
توصيف جميع مقررات البرامج وإعادة النظر في التوصيف 

 السابق وتطويره.

 محاضرة بعنوان القياس والتقويم في التعليم العالي اعتماد طرائق تقويم علمية حديثة طرائق التقويم

 القيام بدورة تدريبية خاصة بطرائق التدريس الحديثة  يز على طرائق التدريس التفاعليةالترك إدخال طرائق حديثة للتعلم

 

 البرامج/المقررات الدراسية:

 2021-2020األقسام العلمية والبرامج وما طرأ عليها من تغيير في العام 

 مرحلة البكالوريو  األقسام العلمية م
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستري

 ال تغيري ال يوجد ال تغيري ال يوجد معلم الصف تربية الطفل 3
 األقسام املفتتحة أو املغلقة )خالل هما العام( مع بيان األسباب
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 مرحلة البكالوريو  األقسام العلمية م
 مرحلة الدراسات العليا

 التاريخ دكتوراه التاريخ ماجستري
 2021-2020ال يوجد أقسام مفتتحة أو أخر  مت إغالقها يف العام 

 وتوزيع التقديرات المختلفةنسبة النجاح في مختلف البرامج الدراسية خالل السنة الماضية 
 أعلى معدل متوسط معدل التخرج متوسط نسبة النجاح )يف السنوات مجيعها( الربامج األكادميية
 % 84.52  %65 % 65 معلم الصف تربية الطفل

 % 74.33 % 64 %72 دبلوم التأهيل الرتبوي

 إجراءات تحديث البرامج والمقررات
 األسباب واملقرراتحتديث الربامج  األقسام العلمية

 تربية الطفل
إعادة النظر يف اخلطة الدرسية وإصدار التوصيف اجلديد جلميع  -

 املقررات وحتديد مفرداهتا بدقة.
 ضرورة توحيد اخلطط الدرسية بني كليات الرتبية. -

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة:
 إجراءات تطوير استراتيجيات وطرائق التعلم

 إجراءات التعامل معها مشكالت التعليم تطور اسرتاتيجيات وطرائق التعلم األكادمييةالربامج 

 برامج مرحلة اإلجازة

 التأكيد على استخدام طرائق التدريس التفاعلية احلديثة. -
تقسيم الطالب يف زمر وجمموعات صغرية مناسبة لتنفيم  -

 اجللسات العملية.
 والتدريب امليداين.تطوير برنامج الرتبية العملية  -
استخدام الوسائل التعليمية املتطورة يف العملية التعليمية   -

كأجهزة العرض والزيارات امليدانية إىل املدار  والرياض ومراكز 
 ذوي االحتياجات اخلاصة.

األعداد الكبرية للطالب يف مجيع  -
 الربامج واألقسام.

النق  يف جتهيزات القاعات الدرسية  -
 واملخابر.

قلة عدد املدار  والرياض يف مدينة  -
مح  ممّا يعوق تنفيم برنامج الرتبية 
العملية والتدريب امليداين على النحو 

 املنشود.

خفض أعداد القبول للطالب  -
 اجلدد يف الربامج.

تأمني بعض املستلزمات  -
 والتجهيزات الالزمة.

التنسيق مع مديرية الرتبية  -
تقبال لتوجيد املدار  والرياض الس

 الطالب.

 أعضاء هيئة التدريس:

 2020/2021أعضاء الهيئة التعليمية القدامى والجدد في العام 

 القسم
 اجملموع هيئة فنية معيد مدر  أستاذ مساعد أستاذ

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

 2 - - - - - - - - - - - 2 تربية الطفل 3

 2 - - - - - - - - - - - 2 اإلمجايل

 
 

 2021-2020نسبة أعداد الهيئة التعليمية والطالب في األقسام للعام
 إجراءات التحسني إن يلزم نسبة أعضاء اهليئة الفنية لعدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب الربامج األكادميية
 زيادة أعضاء اهليئة التدريسية والفنية عضو هيئة فنية فنية واحد  اهليئة التدريسية يتم تقسيم املقابلة بني عضوي تربية الطفل

 2020/2021األنشطة المنفذة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس للعام 
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 األنشطة املنفمة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  الربامج األكادميية 
 ----- تربية الطفل

 2020/2021قدرات أعضاء هيئة التدريس للعام  األنشطة المنفذة لتنمية
الربامج 
 األكادميية

 تقييم األداء
 ألعضاء هيئة التدريس

 تقييم الرضا الوظيفي
 ألعضاء هيئة التدريس

 إجراءات االستفادة من النتائج

 تربية الطفل
 إجراء تقييم األداء ألعضاء اهليئة التدريسية من وجهة نظر الطالب. -
 التقييم الما  على أعضاء اهليئة التدريسية.تطبيق مقيا   -

----- 
يتم العمل على حتليل نتائج التقييم 

 لالستفادة يف تطوير األداء وحتقيق الرضا.

 البحث العلمي واألنشطة العلمية:

 2020/2021األبحاث المنجزة وفق الخطة البحثية للعام 
 أسباب عدم اإلجناز نسبة اإلجناز من اخلطة اخلطة البحثيةاألحبا  املنفمة املدرجة يف  الربامج األكادميية 

    

 2018/2020الندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات للعام 
 القسم التاريخ واملدة مكان انعقادها األنشطة العلمية اسم الندوة/احملاضرة

    

 2018/2020األبحاث المنجزة والمنشورة للعام 
 مكان النشر القسم الباحث/الباحثون واملنشورةاألحبا  املنجزة 

    

 2018/2020الكتب المنجزة والمنشورة للعام 
 القسم اسم املؤلف/ املؤلفني الكتب املنجزة م
1    

 الدراسات العليا:

 التغييرات التي طرأت على برامج الدراسات العليا

الربامج 
 األكادميية

الدراسات 
 العليا

 التغيريات
 املسجلني )للسنوات الثال  األخرية(أعداد 

 الدرجات املمنوحة
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2020 

        

 إجراءات تحسين العملية التعليمية
 إجراءات التحسني املتخمة نتيجة قيا  رضا الطالب إجراءات حتسني العملية التعليمية الربامج األكادميية

 تربية الطفل
 اخلطة الدراسيةتطوير  -
اقرتاح خطة لتطوير وتفعيل طرائق التدريس  -

 وأساليب  التقومي

 النتائج مرضية.
 

 

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:
 إجراءات التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

 للفاعلية التعليميةنتائج التقومي املستمر  إجراءات التقومي املستمر للفاعلية التعليمية الربامج األكادميية
 إجراءات التحسني املتخمة

 )متضمنة نظم احملاسبة واملساءلة(
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برامج املرحلة اجلامعية 
 األوىل

متابعة سري العملية التعليمية يف  -
 الربامج واألقسام العلمية املختلفة.

التأكيد على إطاد  ليات صحيحة  -
يف التعليم والتقومي لتحسني مستو   

يف الربامج النجاح  واملخرجات 
 املختلفة للكلية.

متابعة التزام أعضاء اهليئة التعليمية يف  -
 تنفيم متطلبات العلمية التعليمية.

توجيد أعضاء اهليئة التعليمية إىل  -
استخدام طرائق التدريس التفاعلية 

 احلديثة.

تنبيد أعضاء اهليئة التعليمية إىل ضرورة  -
 مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني.

االهتمام بالقسم العملي  تأكيد -
والعمل على تنمية املهارات العملية 

 للدارسني.

 حتّسن مستو  خمرجات التعّلم. -

ارتقاء نسب النجاح يف املقررات  -
 الدراسية بدرجة معقولة.

التزام أعضاء اهليئة التعليمية  -
 مبتطلبات جناح العملية التعليمية.

حتّقق الرضا لد  معظم الطالب  -
لفة للكلية وفق ما يف الربامج املخت

أظهرت نتائج تقييم الطالب 
 ألعضاء اهليئة التعليمية

تشكيل جلان تدقيق النتائج االمتحانية يف  -
الكلية من أعضاء اهليئة التعليمية ذوي اخلربة 

 والكفاءة.

تشكيل جلان لإلشراف على حسن سري  -
 العملية التعليمية بإشراف النائب اإلداري.

النتائج االمتحانية تشكيل جلان مراقبة  -
 احملوسبة بإشراف النائب العلمي.

تشكيل جلان من أعضاء اهليئة التعليمية  -
مهمتها مساءلة من خيالف ضوابط العملية 
التعليمية واالمتحانية ورفع تقارير موضوعية 
 إىل اجملالس املختصة قس الكلية واجلامعة.

تكليف متخّصصني بتدريس مقررات  - 
 الدراسات العليا.

تأكيد على النهوض بسوية طلية ال -
 الدراسات العليا يف الربامج املختلفة.

توزيع معظم املقررات على أكثر من  -
عضو من أعضاء اهليئة التعليمية 
لضمان املشاركة الفعالية والتنوّع يف 

 األداء.

حتديد املشرف واملوضوع المي  -
سيعمل عليد الطالب منم السنة 
 ا.األوىل يف برامج الدراسات العلي

 التحّسن النسيب يف خمرجات التعلم. -

حتقق الرضا من قبل معظم الطالب  -
 عن النتائج االمتحانية.

منّو فاعلية مشاركة الطلبة يف  -
حلقات املدارسة واملناقشات 

 العلمية.

وضوح الرؤية لد  الطلبة فيما  -
 خيّ  حبوثهم املستقبلية.

اقرتاح قبول عدد أقّل من طلبة الدراسات  -
 ام القادم.العليا يف الع

تشكيل جلنة لرصد املخالفات يف العملية  -
 التعليمية واالمتحانية.

االستعانة مبشرفني متخّصصني من  -
اجلامعات األخر  يف اإلشراف ويف جلان 

 املناقشة.

إحالة بعض املخالفات إىل اجلامعة للبت  -
 فيها.

توزيع اإلشراف بشكل عادل على أعضاء  -
املختّ  مع مراعاة اهليئة التعليمية يف القسم 

 املرتبة العلمية.
 مستوى رضا الطالب وإجراءات تحسينه

 إجراءات حتسني مستو  رضا الطالب قيا  مستو  رضا الطالب الربامج األكادميية
 مل يتّم قيا  رضا الطالب بشكل علمي مقنن ألن جتربة التقرير الما  هلما العام هي األوىل

 مناسبة للوقوف على مستو  رضا الطالب يف الربامج املختلفة يف الكلية متهيداً لتنفيمها يف العام املقبل.والكلية تقوم بإعداد مقاييس 

 
 

 مركز ضمان الجودة

 

 الجهة المنظمة اسم النشاط
 ISOورشة عمل تدريبية بعنوان: أسس ومبادئ نظام إدارة سالمة الغماء من خالل املواصفة الدولية: 

22000:2018 FSMS     2020/ 3/ 5-1خالل الفرتة من    
مركز ضمان اجلودة بالتعاون مع مديرية التأهيل 

 والتدريب
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 مركز ضمان اجلودة بالتعاون  15/3/2020حماضرة عامة بعنوان  ليات تقومي أداء املؤسسات التعليمية  يوم األحد 
 -  5خالل الفرتة من   ISO 9001/2015 دورة تدريبية حول اجلودة الشاملة من خالل املواصفة الدولية

15 /7 /2020  

مركز ضمان اجلودة بالتعاون مع مديرية التأهيل 
 والتدريب

خالل  ISO 22000:2018 FSMSورشة عمل تدريبية حول مدقق داخلي ملواصفة إدارة اجلودة الغمائية 
 1/10/2020ولغاية  20/9/2020الفرتة من 

مديرية التأهيل بالتعاون مع  مركز ضمان اجلودة
 والتدريب

 -3خالل الفرتة      ISO 9001:2015تأهيل مدقق داخلي لنظععععام إدارة اجلعععععععععودة ورشة عمل تدريبية حول
11  /11 /2020 

 -مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية
 بريوت

"   ISO 50001:2018دورة تدريبية بعنوان" إدارة أنظمة الطاقة ومتطلباهتا ودليل عملها وفق املواصفة الدولية 
 2021/ 3/ 25 – 22خالل الفرتة من 

مركز ضمان اجلودة بالتعاون مع اجلمعية العلمية 
 السورية للجودة

 17خالل الفرتة      ISO 9001:2015عععععودةورشة عمل تدريبية حول تأهيل مدقق داخلي لنظععععام إدارة اجلعععع
– 26/5/2021 

مركز ضمان اجلودة بالتعاون مع مديرية التأهيل 
 والتدريب

 ISOورشة عمل تدريبية بعنوان: أسس ومبادئ نظام إدارة سالمة الغماء من خالل املواصفة الدولية: 

22000:2018 FSMS   2021/  10/  14 – 3خالل الفرتة 
 اجلودةمركز ضمان 

  2021آب  26مؤتمر " تطوير التعليم العالي في إطار معايير ضمان الجودة في 
مركز ضمان الجودة بالتعاون مع  -جامعة البعث

 اللجنة الوطنية لليونسكو
 

 
  مستشفى جامعة البعث

الطبية والعالجية للطالب واألهايل يف حمافظة  لتقدم اخلدمات 2021لعام  10أحدثت اهليئة العامة ملستشفى جامعة البعث باملرسوم التشريعي رقم 
مرت مربع باإلضافة  12932طوابق مع قبو للخدمات، إمجايل املساحة الطابقية للمشفى مع امللحقات  5سرير ضمن  300مح . املستشفى بسعة 

 الفرش والتجهيزات واملستلزمات الطبية.مليار ل.   وذلك ال يشمل  8مرت مربع، وبكلفة تقديرية  9000إىل موقع عام حميط باملشفى مبساحة 
سريرمع قبو للخدمات. ويلحق بالبناء األساسي بناء خمص  للرنني  300طوابق يسعة  4يتألف املستشفى من البناء األساسي املكون من 

 املغناطيسي, وحمطة للغازات الطبية, ومركز للعالج الفيزيائي.
سم املخرب. قسم النسائية. قسم األطفال واحلواضن. قسم الداخلية. االستقصاءات الوظيفية. أقسام املستشفى: قسم اإلسعاف. قسم األشعة. ق

 العيادات اخلارجية.  جناح غسيل الكلية. جناح جراحة القلب.
 دوائر املستشفى: الدوائر الطبية.  الدوائر اإلدارية. دائرة التمريض.
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 المناسبة لتجاوزهاالمعوقات التي واجهتها الجامعة والمقترحات . 5
 المقترحات المناسبة المعوقات ومدى تأثيرها

خروج عدد من أجهزة البحث العلمي عن االستخدام بسبب عدم وجود 
 الصيانة الدورية

 تأمني املوارد املالية واليشرية إلجناز الصيانة الدورية

 هما الكادرتأمني  نق  يف الكادر املدرب املؤهل الستثمار األجهزة بالشكل األمثل

تأمني مستلزمات كافية للبحث العلمي مع متويل النشر اخلارجي مبجالت  عدم وجود حمفزات للبحث العلمي
Scopus 

نق  يف أعداد أعضاء اهليئة التدريسية وعدم تناسب عدد الطالب مع عدد 
 أعضاء اهليئة التدريسية

لتعيني أعضاء إصدار مسابقات أعضاء اهليئة التدريسية من خالل  زيادة عدد
 ومني خيارات أوسع يف همه املسابقات ومعيدين هيئة تدريسية

 عدم وجود أعضاء هيئة تدريسية يف بعض الكليات مثل كلية الرتبية املوسيقية
 السياحة و والرتبية الثانية والعلوم الثانية والعلوم الصحية

 للتدريس يف الكلية األماكن املتاحةمحلة شهادة دكتوراه من  التعاقد مع 

زيادة عدد الكوادر اإلدارية والفنية من خالل اجراء مسابقات لتعيني كوادر من  املتخصصنينق  يف أعداد الكوادر اإلدارية والفنية وعدد املخربيني 
 خمتلف الفئات الوظيفية

 إجراء دورات تدريبية للعاملني نق  اخلربة يف العمل املكتيب

املقبولني واملستجدين يف برامج املرحلة اجلامعية األوىل تزايد أعداد الطالب 
 بصورة أكرب من قدرة بعض الكليات على االستيعاب ومن احلاجة الفعلية

 الالزمة الستيعاب األعداد املتزايدةتوسيع البنية التحتية والكوادر التعليمية 

 ضعف حضور طالب املرحلة اجلامعية األوىل للمحاضرات النظرية يف بعض
الكليات مما يؤدي الخنفاض نسب النجاح يف بعض املقررات وخاصة يف 

 السنوات األوىل

 مناسبة حلضور الطالب لية إطاد 

قتصاد والرتبية املوسيقية االدراسات عليا يف بعض الكليات مثل  وجودعدم 
 والعلوم الثانية والرتبية الثانية... والعلوم الصحية

 افتتاح دراسات عليا من خالل:

 ايفاد عدد أكرب من املعيدين للحصول على شهادة الدكتوراه -

تعيني معيدين جدد أو قائمني باألعمال لضمان سري العملية التدريسية  -
 بشكلها األمثل

ضيق املكان المي تشغلد بعض الكليات قياً  بعدد الطالب والعاملني وعدم 
والقاعات توفر مكاتب ألعضاء اهليئة التعليمة ونق  يف عدد املدرجات 

 الدرسية واملخابر

 املتوقفة اجلامعية استكمال إجناز مشاريع األبنية -

التوزيع العادل للمكاتب واملخابر بني الكليات ال  تتشار  نفس املبىن  -
 وتأمني مكاتب وقاعات بشكل أفضل للكليات املستضافة

عدم مقدرة املخابر على استيعاب األعداد املتزايدة من الطالب يف بعض 
 كليات و نق  يف فرش وجتهيزات املخابرال

 إطاد أمكنة ملخابر جديدة والتوزيع العادل  -

استكمال البىن التحتية يف الكليات مثل مزرعة كلية الزراعة ونقل املخابر  -
 الرطبة التابع لقسم الرتبة من مبىن كلية احلقوق إىل مبىن كلية الزراعة

ازم والفرش دراسة احتياجات الكليات بشكل حقيقي من اللو  -
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 والتجهيزات خلدمة العملية التعليمية

نق  يف التجهيزات الالزمة للمكاتب واملخابر والقاعات الدراسية وقدم 
 احلواسيب املوجودة يف بعض الكليات ونق  يف عددها

تأمني التجهيزات الالزمة من خالل دراسة احتياجات الكليات بشكل  -
خلدمة العملية التعليمية وسعياً حقيقي من اللوازم والفرش والتجهيزات 

 لالرتقاء هبا

 جتديد احلواسيب القدمية وشراء حواسيب جديدة مبواصفات عالية  -

 تأمني أجهزة تصحيي مقررات األمتتة -

انقطاع الكهرباء يف بعض الكليات أثناء الدوام الرمسي واحملاضرات وانعكا  
 إلداريةذلك سلباً على الدرو  العملية يف املخابر واألعمال ا

تأمني مولدة كهرباء ذات استطاعة عالية حبيث تغطي حاجة الكلية من  -
 قاعات ومراسم وخمابر ومدرجات ومكاتب

 توجيد بإصالح املولدات املتعطلة   -

 زيادة نشر الوعي هبما اجملال - نق  املعرفة بأمهية اجلودة واالعتمادية لد  كل من املدر  والطالب

الكليات باألدوات واملقاييس املناسبة  تزويد وحدات ضمان اجلودة يف -
واملكاتب لتقييم جودة األداء جلميع العاملني يف الكليات من إداريني 

 وعاملني وأعضاء هيئة تعليمية.

عدم تأمني مستلزمات البحث العلمي وباألخ  املكافأت املادية ألعضاء 
 اهليئة التعليمية.

 ية للباحثنيتأمني متطلبات البحث العلمي واملكافأت املال

 زيادة دخل أعضاء اهليئة التعليمة ومجيع العاملني بالسلك التعليمي. عدم حتسني املستو  املعيشي ألعضاء اهليئة التعليمة واملوظفني.
بالنسبة لكلية الطب: الفح  الوطين المي يؤثر بشكل كبري على العملية 

للدراسة النظرية  التعليمية يف السنة السادسة السريرية ألن الطالب يضطرون
 البحتة خالل الستاجات السريرية

 إلغاء الفح  الوطين كشر  للتخرج يف اجلامعات احلكومية

بالنسبة لكلية الزراعة: عدم وضع مزرعة كلية الزراعة يف االستثمار العلمي 
 والبحثي 

متابعة إجراءات اعتماد الالئحة الداخلية يف وزارة التعليم العايل ومتابعة تنفيم 
 البىن التحتية. 

 
    2021  /12 /   28  التاريخ
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