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اق الجــارم  ــز  يةانيــة جا قــة د ذــق للقــا يز ــــــة لإلنفـــــة تحليليـــــدراد
1002-1002 

 
 *د.ىيثم محمد علي

 
 ال لخص 

 
يقععا بحثحععن مععم  موععاق علععات بلتعععادياا بحتقلععيم. ئاسي ععات عامععا رتي ععي ئععي  ععائي   ا ععاا 

حيععا تبحثيعع يا معع  ق ععا بحقيععات جماامععو تتب ثا ععو بحتععي  حقعع  ب ىععدب  بحتقلععيم تمتبلثا ععو بحماديععا تبحما
 بحمبلاجا.

بيبل  بحثحن م  ميكلا  تو د جاحت اؤق ع  در ا ك ايا بحن قاا بحواريا بححكاميا ئي  حقي  
بحغاياا بحمناط جاا، تبحتي رصد م  ق لاا بعتماد مابزيعا  امقعا دميع ، علمعاه قيعو حعي  ىنعا  درب عا 

 ئي ىذب بسطار.  اجقا منوزة
 ب  ئلا بحتاحيا:  س اجا عىد  بحثحن ب

 ما معدر  مايا  امقا دمي  بحتي   د  ا اا بحوامقا م  بحن قاا بحواريا؟ -

 كيف  ازع مابرد  امقا دمي  بححكاميا مناا تبحذب يا على مبارح بسي ات؟ -

ا دميعع ؟ تكيععف مععا قجععابت بعتمععادبا بحن قععاا بحواريععا بححكاميععا بحم صععادة ئععي مابزيععا  امقعع -
  ازع بسي بدبا بحذب يا حلوامقا؟

 ما ق لات إعدبد مابزيا بحن قاا بحواريا حوامقا دمي ؟ -

معععا در عععا بحتابئععع  تبحتثعععاي  ببنيح بئعععاال جعععي  بحن قعععاا بحواريعععا بحم ببعععا تبحن قعععاا بحواريعععا  -
 بحمن ذة؟

 ما بحمقت  اا بحم ت لعا؟ -

ب تقعععاو تبلععا بسي ععات علععى  امقععا دميعع ،  ب ثععا بحثحععن بحمععناف بحاصعع ي بحتحليلععي بحقععاتم علععى
تتصععف عمليا ععو تصعاتعععو ت حليلاععا  اصععاه إحععى بس اجععا ععع  ق ععئلا بحثحععن. تلععد ب ععت دت حتحقيعع  
ذحععأ ق عععلات مقاجلعععا جقعععع بحقععاتمي  علعععى إععععدبد بحمابزيعععا ت ن يععذىا، كمحا ععع  بحوامقعععا تمعععا  ي  

 ي.آص ي  ئي بحوامقا تتزبرة بحماحيا، تتزبرة بحتقليم بحقاح
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 قسم أصول الرتبية –كلية الرتبية   –* جامعة دمشق 

كععذحأ ب ععت دت بحثحععن حلاصععاق إحععى يتاتوعععو بحتحليععا بس عععاتي بحقععاتم علععى بحمقاريععا ب ئقيعععا 
، كعذحأ بعتمعد 1005ت 1002تبحقماديا جي  بحن قاا بحم ببا تبحن قاا بح قليا حمعابزيتي ععامي 

 ذكارة.على بحن   بحمئايا ئي عمليا بحتحليا بحم
ق ئلا بحثحن بحمب ت ا تذحأ تئقاه   صلص بحثحن جقد  بثي  ذحأ إحى موماعا يتاتف  وي  ع

 حما يأ ي:
بحتمايععا بححكععامي بحمعععدر ب  ا ععي ح ععد بحن قععاا بحواريععا حوامقععا دميعع ، تييععاركاا  د  يقعع  -ق

 ار ا بحقما.جيكا متابما بسي بدبا بحذب يا حلوامقا بحمحعلا م  بح  ات بحوامقيا تإي بدبا مم
 ععععازع  امععععا مابزيععععا بحن قععععاا بحواريععععا حوامقععععا دميعععع  تئعععع  بسيعععع بدبا بححكاميععععا، جينمععععا  -ت

 بسي بدبا بحذب يا تئ  ي   م ثقا على مبارح إي الاا تجيكا ثاجت.
ر عي بحماحيعا     بحتقليماا بحعابردة مع  تزبعلى  قد مابزيا  امقا دمي  حلن قاا بحواريا  -ا

 عوما جا  علات معا بحمابزيعا بحقامعا حلدتحعا، إذ  عازع بحن قعاا تئع  قجعابت تجنعاد منتبحتقليم بحقاحي، 
 محددة.
ىنا  بيح بئاا جي  بحن قاا بحم ببا بحواريا تبحن قاا بحواريا بح قليا ئي ب جابت ب رجقا  -ث

ذ حلمابزيا، ت  تلف ي   بنيح بئاا م  جات إحى آص ، إن قن ىذه بنيح بئاا  يي  إحى عدت  ن ي
بنعتمعاد بحم صعاد، ب مع  بحعذث يعيث  ئعي تئع  بح با  ن يذبه كاماه، تجاحتاحي ىنعا  ي قعاا حعم  عع   

  ادة بحقمليا بحتقليميا تم   ا اا.
 ب تنادبه إحى بحنتاتف بحتي قمك  بحتاصا إحياا  مك  بحثحن م  تما بحمقت  اا بآل يا:

 دعم بسي ات بححكامي، تن  يما م  بحقما على إيواد معادر  مايا قص ى حوامقا دمي ،  -ق
صعععاق ئعععت  م كعععز حلجحعععاث بحقلميعععا بحمتيعععاركا معععا بحقبعععاعي  بحقعععات تبح عععا  ئعععي  عععا بحميعععكاا 
بنلتعععاديا تبحعععناعيا تبحزربعيععا تكيعع  ذحععأ جمععا يقععاد علععى بحوامقععا جاحقاتععدبا بنلتعععاديا بحماديععا 

 تبحماحيا.
ا بححكاميعععا تكيععع  بححكاميعععا، حتقثععع   قثيععع به تمعععا مابزيعععا بحن قعععاا بحواريعععا تئععع  بسيععع بدب -ت

 ماماعياه ع   ا اا بحوامقا تمتبلثا اا.
 يو  قن  تمتا عمليا إعدبد بحمابزيا جاآل ي: -ا
بنجتقععاد ععع  بحمغععانة ئععي  قععدي   وععم بحن قععاا بحواريععا بحمبلاجععا معع  لثععا م ببععي بحمابزيععا،  -

 ت قدي   وم ىذه بحن قاا تئ  بححا اا بححقيقيا.

 ت ب دتبا تبحا اتا بحقلميا تبس عاتيا ئي عمليا  قدي   وم بحن قاا بحمبلاجا.ب ت دب -



 0202 –األول العدد   - الثامنالمجلد ...……...............…….. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 

 

161 

ميععاركا  ميععا بحمقنيععي  جقمليععاا بسي ععات قثنععاو تمععا بحمابزيععا بحت بيبيععا حلوامقععا، جععدوبه معع   -
بحم ععتاياا بسدبريعععا بحعععدييا.  تعععى بحم ععتاياا بسدبريعععا بحقليعععا، جمعععا ئععي ذحعععأ بحم تععععي  بحقلميعععي ، 

 تبح ث با 

 بحماحيا تبحمحا ثيا، تبحمدي ي  بحقلميي .

 حليا بحح عات بح تعامي حلمابزيعا، ت ثيعان بنيح بئعاا بححاصعلا، تتمعا ب  عثات تبلتع بح  -ث
 بحمقاحوا م  ق ا  ائي ذحأ ئي بحمابزياا بحقادما.

 إيواد م بكز م يتحيا   بل  بحتن يذ تبسيواز ت  ضقو حلمحا ثا -ج
بحن قععاا بحواريععا تجنادىععا بىتمامععاه مت ععاتياه، تعععدت   ضععيا ق ععد ىععذه  بنىتمعات جوميععا قجععابت -خ

 ب جابت قت بحثناد ئي قثناو ص   بحن قاا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذادلقدمةذ-1

يعد التعليم العايل واجلامعي أحد مراحل التعليم املتميزة ألنه يقووم جمموةوة مول الوفواتل صوتلقل ب قول 
يسية، وإنتاج املعرفة بواسطة الةحوث العلموي، فًواًل ةموا يقدموه مول خودما  املعرفة مل خالل العملية التدر 

 للممتمع والةيئة.
إن قيووام التعلوويم العووايل بالوفوواتل املوواكورة سووابقاً يوون  نتيمووة ةوودد موول العمليووا  وا جوورا ا  الوو  صةوودأ 

ح، وهواا يتطلوا الري وري بتوفري مدخال  العمليوة التعليميوة، وص ت وي بتقودخ املقرجوا  مول املتعلموح والةواح 
مووول األمووووال وال تقوووا  لتووونمح مسوووتلزما  التعلووويم العوووايل واجلوووامعي مووول أةًوووا  ا يئوووة التدريسوووية والتعليميوووة 
والريوادر الةشرية األخرى، فًاًل ةل صوفري األب ية والتم يزا ، واألج زة واملعدا ، واملواد التعليمية وسوواها 

  وةية.جا ضمقق أهداف التعليم الريمية وال
إذن التعلوويم العووايل واجلووامعي هووو مشووروي اقتمووادي يدموول م ووه اسووتقدام األموووال املرصووودة لووه   صريووويل 
رأمسال بشري قادر ةلى ا س ام   الت مية االقتمادية واالجتماةية وال قافية وسواها. فًاًل ةل صقدخ نتاج 

 صعدة.األ لةلمي يس م   معاجلة املشريال  واألزما  اجملتمعة ةلى ك
وحري بالقول أن متويل التعلويم العوايل واجلوامعي أصوةك يشوريل  ودياً كةورياً للحريوموا  واجل وا  املع يوة، 
الرصتاي صرياليته، وزيادة ا قةال ةليه، وارصتاي األسعار، ناهيك ةل فاهرة التًقم وقلة املوارد املالية. لالك 

 التعليم العايل جا ضمقق كتايته وأهدافه. با  مل الًروري وضع خطط للتمويل، وةمليا  ا نتاق ةلى
ضمل هاا السياق صشريلت مربرا  هاه الدراسة ال  ص اولت بالتحليل ال تقا  اجلاريوة جلامعوة دمشوق، 
يالحووومل املتتةوووع لعمليوووا  إةوووداد موازنوووا  جامعوووة دمشوووق وص تيووواها صقيووود خمططوووي هووواه املوازنوووا  وم تووواي ا 

هووواه املوازنوووا  جعجوووم اماجوووا  املاليوووة للمامعوووة والقيوووام بعمليوووا   باألسووواليا امريوميوووة املعتمووودة، وإحا وووة
المرف واملراقةة وفقاً لألسس املعتمدة. ووجود بعض المعوبا  واملشريال    هاه العمليا  األمور الواي 
يستدةي دراسة هاه املوازنا  وةملياهتا مل اجل بلورة إصمابياهتا، واكتشواف اجلوانوا الو   تواج إد صعوديل 

صالح، وهاا موا يت اولوه الةحوث اموايل الواي اختوار جامعوة دمشوق ودرس نتقاهتوا اجلاريوة مول أجول معرفوة وإ
 درجة االرمرافا  اماصلة بح ال تقا  اجلارية املقططة وال تقا  التعلية.

ذمشكلةذاليحثذ-2

 حاجاصه ظمريل  لدور ا ام لل تقا    سداب ا  ةلى مقدمة الةحث ال  ةرضت ألشمية التعليم العايل، و 
 ةلى ال حو اآل :أن رمدد مشريلة الةحث 
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صًع جامعوة دمشوق كسوواها مول اجلامعوا  السوورية امريوميوة موازنت وا اجلاريوة وفقواً لألسوس والتعليموا  
ال  صتلقاها مل وزارة املالية ووزارة التعليم العايل، مث ص تاها وفقاً لألسس والتعليما  ال افمة  ا. وقد صواجه 

ك بعووض المووعوبا  والعقةووا  فيج وور لوودي ا التوويض أو الوو قل أو التوافووق بووح االةتمووادا  املرصووودة   ذلوو
وحاجاهتووا املطلوبووة، أو بووح ال تقووا  املقططووة وال تقووا  التعليووة، األموور الوواي ي ووري السوودال اآل : هوول صعووا  

فعليواً  وهول صريتوي  تواة ة املجامعة دمشق وجود ارمرافا  ما بح ال تقوا  اجلاريوة املقططوة وال تقوا  اجلاريو
األموووال املرصووودة لسوود حاجووا  جامعووة دمشووق موول ال تقووا  اجلاريووة  إن ا جابووة ةوول هوواا التسووا ل يشووريل 
مشووريلة ي يووة صسووتحق إجوورا  دراسووة ةلميووة صريشوول ةوول درجووة التوافووق والتةووايل. وهوواا مووا   صت اولووه دراسووة 

مووووة ويسووووتدةي جعل ووووا مشووووريلة هوووواا الةحووووث سووووابقة ةلووووى مسووووتوى جامعووووة دمشووووق، دمووووا يةقووووي املشووووريلة قات
 وموضوةه.

ذأدىلةذاليحثذوأهدافهذ-ذ3

 ص ري مشريلة الةحث األسئلة اآلصية:
 ما ممادر متويل جامعة دمشق ال  صسد حاجا  اجلامعة مل ال تقا  اجلارية  -3-2

 كيل صوزي موارد جامعة دمشق امريومية م  ا والااصية ةلى مطارح ا نتاق  -3-1

 تقوووا  اجلاريوووة امريوميوووة املرصوووودة   موازنوووة جامعوووة دمشوووق  وكيووول صووووزي موووا أبوووواا اةتموووادا  ال -3-3
 ا يرادا  الااصية للمامعة 

 ما أسلوا إةداد موازنة ال تقا  اجلارية جلامعة دمشق  -3-4

 ما درجة التوافق والتةايل )االرمرافا ( بح ال تقا  اجلارية املقططة وال تقا  اجلارية امل تاة  -3-5

  ما املقرتحا  املستقلمة -3-6

 ي دف إد: ي دف الةحث إد ا جابة ةل األسئلة املاكورة سابقاً وبالك ف و
حاجووووا   التعووورف إد ممووووادر متويووول جامعووووة دمشوووق ونسووووةة إسووو ام كوووول م  وووا   سوووود  -3-6-2

 اجلامعة.

 التعرف إد كيتية صوزيع املوارد املالية جبامعة دمشق امريومية م  ا والااصية. -3-6-1

 .وب ودها جلامعة دمشق ال  صرصد مل قةل الدولة التعرف إد أبواا املوازنة اجلارية -3-6-3

 األسلوا املتةع   إةداد موازنة ال تقا  اجلارية جلامعة دمشق.معرفة  -3-6-4

 استريشاف التروق بح حمم ال تقا  اجلارية املقططة وحمم ال تقا  التعلية  -3-6-5

 نقماناً. افا  اماصلة سوا  أكانت زيادة أماجلارية، لرصد حمم االرمر 

 حا  ب ا  ةلى نتاتج الةحث املستقلمة.وضع  مقرت  -3-6-6

ذأهموةذاليحثذ-4ذذ
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يتعرض هاا الةحث ألساليا ختطيط ال تقوا  اجلاريوة   جامعوة دمشوق وصورف ا، ومول مث درجوة التوافوق 
والتةووايل بووح املقطووط وامل تووا، ونووري ذلووك موول املسوواتل وهووي قيعوواً أمووور م مووة للقوواتمح ةلووى ختطوويط هوواه 

 ا صطلع م ةلى خماتل الواقع القاتم وإصمابياصه وغرراصه، وصقدم صراية راجعة املوازنا  وص تياها ألهن
 صتيدهم   إةداد املوازنا  اجلامعية وص تياها.

ذمنهجذاليحثذ-ذ5

اصةع الةحث امل  ج الوصتي التحليلوي القواتم ةلوى استقموا  واقوع ا نتواق ةلوى جامعوة دمشوق، ووصول 
ا جابووة ةوول أسووئلة الةحووث. وقوود اسووتقدم لتحقيووق ذلووك أسوولوا ةملياصووه وخماتمووه و ليل ووا صوصوواًل إد 

مقابلوة بعوض القواتمح ةلووى إةوداد املوازنوة وص تيواها، كمحاسووا اجلامعوة ومووفتح عخوريل   اجلامعووة ووزارة 
 املالية، ووزارة التعليم العايل.

فقيوة والعموديووة كوالك اسوتقدم الةحوث للوصوول إد نتاتموه التحليول ا حمواتي القواتم ةلوى املقارنوة األ
، كوالك اةتمود ةلوى ال سوا املئويوة 1004و1002بح ال تقا  املقططوة وال تقوا  التعليوة ملووازن  ةوامي 

   ةملية التحليل املاكورة.
ذإجراءاتذاليحثذ-ذ6

 للوصول إد نتاتج الةحث املةتراة، اصةع الةحث اخلطوا  اآلصية:
ا امريومي والاا  وبح حمم كل م  ا    قيق ص اول الةحث ممادر متويل جامعة دمشق بشقي  -6-2

 إيرادا  جامعة دمشق.
 صطرق الةحث إد ذكر أبواا اةتمادا  موازنة ال تقا  اجلارية جلامعة دمشق وحمم نتقاهتا  -6-1

 .1004و 1002  العامح 
 ة.شرح الةحث أسلوا إةداد موازنة جامعة دمشق وةمليا  إقرارها مل قةل اجل ا  املع ي -6-3
 ة ووا  املاكورة سابقاً، قدم الةحث ةملية  ليل نتقا  جامعة دمشق املقططود اخلطوبع -6-4

 ، وبح درجة التوافق والتةايل لريل باا مل أبواا املوازنة اجلارية.1004 و 1002ة للعامح ووالتعلي
 تج.املقرتحا  املتوافقة مع هاه ال تا خقدصقام الةاحث ج اقشة نتاتج الةحث و  -6-5

ذحدودذاليحثذ-ذ7

 جامعة دمشق، حيث   يسةق أن أجريت دراسة دماغلة ة  ا مسةقاً. احلدودذادلكانوة: -7-1
 .1004و 1002موازنتح ختطيطيتح جلامعة دمشق  احلدودذالزمانوة: -7-2

ذمصطلحاتذاليحثذ-8

 استقدم الةحث   ةرضه املمطلحا  العلمية اآلصية:
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 ة مالية )برنامج( للعمل   فرتة مستقةلية، هتدف إد ص جيم أوجه خط ادلوازنةذالًخطوطوة:ذ-8-1
 ال شاط للوحدة وص سيق ا،   حدود املوارد الةشرية واملالية املتاحة، ييث ظمريل  قيق أفًل ال تاتج فيما 

 د يتعلق بتحقيق األهداف املرنوبة احملددة مقدماً، باستقدام الوساتل واألساليا والطراتق ال  صوصل إ
 (.110-128،ص1005هاه األهداف )مرةي،

وظمريوول صعريوول املوازنووا  التقطيطيووة إجراتيوواً كوواآل : هووي صرقووة ماليووة خلطووة إسوورتاصيمية، صوضووع موول قةوول 
اجل وووا  ا داريوووة املع يوووة   املدسسوووة،   حووودود ا مريانيوووا  املاليوووة واملاديوووة والةشووورية املتاحوووة، للوصوووول إد 

وذلوووك باسوووتقدام املةووواد  العلميوووة األساسوووية للموازنوووا  التقطيطيوووة، واألدوا   األهوووداف املةتروووى  قيق وووا،
 والوساتل املمريل صوافرها لت تيا هاه املوازنة والرقابة ةلي ا.

بنهنووا صريراريووة ألهنووا صتريوورر بووح مرحلووة وأخوورى  ا  اجلاريووة ووصل ال تقووصوو النفقاااتذاراةوااة:ذ-8-2
 ( بشريل داتم ومستمر.36،ص1005-1005)رمحة،
هوووت صووفري املوال والتريواليل األخورى الوو  صلوزم التعلويم، واملموادر الو  صقوودم  متووا ذالًعلااو :ذذ-8-3

 (.78،ص1005-1005هاه األموال)رمحة،
 هوت بيان بال تقا  احملققة، وا يرادا  احململة، خالل س ة م ت ية  احلدابذاخلًامي:ذ-8-4
 (.41،ص1003)قال،
ترق ما بح ال تقا  املقططة، وال تقا  املمروفة فعليواً   عخور هو ال انحرافات الموازنة: -8-2

  املمروفوة فعليواً أك ور والوالس ة املالية، ويريون هاا االرمراف سالةاً حح صريون مةالغ األم
 املقططة.مل األموال 

 كي صرطي فرتة مالية واحدة وصوضك موازنة   صعدهي تال   موازنةذالعملواتذاراةوة:ذ-8-6
ريل قيووووووع األنشووووووطة اجلاريووووووة الوووووو  سووووووتقوم إدارا  امل شوووووونة بت تيوووووواها خووووووالل السوووووو ة املاليووووووة القادمووووووة التشوووووو
 (ت.244،ص1002)قللي،
ذالدةاداتذالدابقةذ-9

  صمد الةاحث دراسا  سابقة متشاهبة ةل موازنة جامعة دمشق وا نتاق ةلي ا، لالك يريتتي بعورض 
 :وهيدراسا  متشاهبة ةل ا نتاق 

ذداتذالعربوةالدةاذذ-9-1

 :وهيةرض الةحث لعدد مل الدراسا  ال  أجريت   الو ل العريب  
دراسة أمحد مصطفى احلسني وعنوانها: اإلدارة املالوة يف اجلامعاا،  دراساة كمناا      -9-1-1

 (.1999)احلسني  (P.P.Bاستعمال موازنة التخطوط والربجمة)
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  اً إداري اً أسلوببوصته وازنة التقطيط والربجمة هتدف الدراسة إد الريشل ةل إمريانية استعمال نجام م
 ي تج ربط األهداف اجلامعية بربامج مدروسة، وصريون هاه الربامج موضوي موازنة اجلامعة.

 دم الدراسة مالحجا  صقوظمية ةل أسلوا املوازنة التقليدية املعمول به   اجلامعا  امريومية وصق
الوو  صعيووق صطوووير العمليووة التعليميووة وصطويرهووا   هوواه اجلامعووا . العربيووة، الوواي يتوورز الري ووري موول املشووريال  

ويرد الةاحث ةلى مديدي أسلوا هاه املوازنة، بنن الودفاي ة  وا ظمريول أن يريوون صوحيحاً إذا كانوت نتواتج 
ة. الربامج امالية مقةولة وجيدة، أما إذا   صريل كالك فإن املوازنة التقليدية ستددي إد متريح الربامج التاشل

ومل ناحية غانية يورد الةحث   هاا ا  ار أن الدفاي ةل املوازنوة التقليديوة مول املمريول أن يريوون صوحيحاً 
إذا كانووت ه وواك اسوووتمرارية روصي يووة   نوةيوووة املشووريال  الوو  صواج  وووا الوحوودة ا داريوووة واسووتقرار وغةوووا    

 نوةية األساليا ا دارية املتاحة ملواج ة صلك املشريال .
 الةاحث بعد انتقاد املوازنة التقليدية إد استقدام موازنة التقطيط والربجمة وإد إةدادها وص تياها دةا 

 وصقوظم ا ةلى الشريل اآل :
 التحديد الدقيق والتحل املتن  لألهداف املراد الوصول إلي ا. - ق 
 األهداف املطلوبة. ليل ال اصج املتوقع مل برنامج معح ومدى إس ام هاا ال اصج    قيق  -ت
 قياس الترياليل الشاملة للربامج لس ة واحدة ولعدة س وا  مقةلة. -ا
  ديد أهداف الربنامج ألك ر مل س ة املوازنة وةلى املدى القمري. -ث
  ليل الةداتل املقتلتة  صماد أفًل الطراتق لتحقيق أهداف الربنامج بنقل الترياليل. -ج
يليووة ملراجعوة الووربامج وصقييم وا بوصوت ا نشووا اً مول أنشووطة ةمليوة إةووداد ابتريوار أسواليا وأدوا   ل -ح
 املوازنة.
 كما رأى ضرورة  رح األسئلة اآلصية ة د إةداد موازنة التقطيط والربجمة   اجلامعة:  -خ
 ما األهداف ال  صريد اجلامعة  قيق ا  -

  صس م    قيق هاه األهدافأن ما نوةية ال شا ا  ال  مل املمريل  -

 ما املوارد ال  خممت لتحقيق هاه األهداف  -

 ما ا ذماز امقيقي الاي أمريل  قيقه  وما املعايري ال  استعملت   قياسه  -

ن ا جابة ةل هاه األسئلة يتطلا وضع هيريل ي جم ةمليا  موازنة التقطيط والربجمة الواي وقد بح أ
 ص اولته دراسته بالرسم والشرح.

محاةذوننوانهاا:ذكفاواةذمتووا ذالًعلاو ذالعااليذنذالاوبيذالعربايذذذذذذذذذدةادةذأنطونذةذ-9-1-2

ذ(.2222)ةمحة،

 وامل وص اولت الدراسة مشريلة كتاية متويل التعليم العايل   الدول العربية مل حيث مستواها وة
 وى وصنغريه   التعليم العايل و سي ه، وقد حدد  مشريلة الدراسة باألسئلة اآلصية:واا املستوه
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 مستوى كتاية متويل التعليم العايل   الدول العربية ما  - ق 
 ما ةوامل الوضع امايل للريتاية املاكورة ةلى التعليم العايل  -ت
 ما صنغري املستوى امايل للريتاية املاكورة ةلى التعليم العايل  -ا
 ما سةل  سح الريتاية املاكورة  -ث

 ا حماتية ذلك ةلى الوجه والةيانا  ل املدشرا  أجابت الدراسة ةل األسئلة السابقة مل خالل  لي
 اآل :
مل املقارنة بح سمو التعليم العايل وازدياد حاجاصه مل أةًا  هيئة التدريس واملةا  والتق يا  وسواها  -ق

 دل املطلوا لتوفري وبح سمو ا نتاق ةلى التعليم املاكور صةح أن سمو ا نتاق كان أقل مل املع
أصوووةحت دون امووودود الوسوووطى   ةووودة دول ودون املسوووتوى  أن كتايوووة التمويووول صراجعوووت و اماجوووا ، و

 املطلوا   بقية الدول.
مووول  ليووول األوضووواي ذا  العالقوووة بتمويووول التعلووويم العوووايل صةوووح أن أسوووةاا صراجوووع كتايوووة التمويووول  -ت

ةيوة واالقتموادية واملاليوة الو  متعددة، وأن أبرزها االةتماد ةلوى التمويول امريوومي والجوروف السياسوية والدفا
موور  ةلووى الوودول العربيووة وحوود  موول قوودرهتا ةلووى التمويوول واالسووتمرار بسياسووا  التوسووع   التعلوويم العووايل 
وصقدظمه جماناً وصشميع ا قةال الشعيب ةليه، وازدياد التًقم وارصتاي األسعار وازدياد حاجا  التعليم العايل 

 وصرياليته.
اصوه وةالقت وا بالتمويول صةوح أن خال  التعليم العوايل وم ماصوه وةملياصوه وخمرجمل  ليل أوضاي مد -ا
صنغريا  مت وةة لريتاية التمويل، بعً ا إصمايب وبعً ا سليب، وهوي ختتلول مول دولوة إد أخورى، كموا  ه اك

 صةح أن شك التمويل قد صرك عغاراً سلةية.
مة والودول ال اميوة والعربيوة و  ضوو  معطيوا    ضو  أساليا التمويل املستقدمة   الدول املتقد -ث

ك لريول دولوة ةربيوة واريوا  صتيووالةحث والةحوث السابقة أمريل التوصل إد أغو  ةشور بودياًل، وإد ةودة سي و
 السي اريوا  ال  ص اسا حالت ا وحاجاهتا. و أن ختتار الةداتل 

 انت ت الدراسة إد ةدة مقرتحا  م  ا:
عايل إد إصالح نجم ا املالية بتقةل أساليا أخرى مل التمويل واالنتتاح ةلى دةوة قيادا  التعليم ال -

 القطاي اخلاص وإشراكه   أةةا  التعليم العايل.

استقدام متويل ا بنساليا الةحث العلمي و  دةوة اجلامعا  ومدسسا  التعليم العايل إد دراسة كتاية -
ل إد نتواتج وأحريوام دقيقوة ص تع وا   وضوع سياسواهتا معايري موضووةية   القيواس والتقووخ، مول أجول التوصو

 املستقةلية.

دةوة ا اد اجلامعا  العربية إد إصدار حولية إحمواتية ةول التعلويم العوايل   الودول العربيوة جقتلول  -
أشووورياله وصتاصوووويله، لتريووووون أداة صواصووول بووووح املع يووووح بشووودون التعلوووويم املوووواكور متريووو  م موووول اال ووووالي ةلووووى 
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يووه وإجوورا  الدراسووا  واملقارنووا . ذلووك أن الةيانووا  ا حموواتية ةوول التعلوويم العووايل   الوودول املسووتمدا  ف
هتمول أحيانواً أخورى،  العربية ما صزال م مشة صوضع مع الةيانا  ا حماتية ةل الرتبية وختوتلط هبوا أحيانواً، و

 وصري ر في ا ال واقل واألخطا .

 لى التعليم ال انوي الت  الم اةي وةالقته بريتايته دراسة هي م حممد ةلي وة واهنا: ا نتاق ة -ج
 (.1002يث ميدا    غانويا  مدي ة دمشق الم اةية)ةلي، –الداخلية 

جتسوووود  مشووووريلة الدراسووووة   الزيووووادة السوووو وية املتموووواةدة ممووووم ا نتوووواق ةلووووى التعلوووويم ال ووووانوي التوووو  
ا  التعليم املاكور،   مستوى كتايته الداخلية الم اةي   سورية دون معرفة صنغري هاه الزيادة   سد حاج

املتم لة جعدال  الرسوا والتسرا ومستوى التحميل لدى الطلةة، األمر الاي يددي إد هودر   األمووال 
والطلووا، وقوود  وودد  أهووداف الدراسووة جعرفووة موودى كتايووة متويوول التعلوويم التوو  الموو اةي   سوود حاجاصووه، 

موووم ال تقوووا  بشوووقي ا اجلووواري واالسوووت ماري ومسوووتوى الريتايوووة الداخليوووة فًووواًل ةووول كشووول العالقوووة بوووح ح
 ججاهرها ال الث املاكورة سابقاً.

 جا   نتاتج الةحث ةلى الوجه اآل :
إن حموووم ال تقوووا  اجلاريوووة ال يلووويب حاجوووا  التعلووويم بالموووورة الووو  جتعلوووه قوووادراً ةلوووى  قيوووق أهدافوووه  -ق

ةلى الوجه املطلوا، فعملية متويل املدارس ال انوية الم اةية وإةداده اهر الرتبوية وامل  ية   صريويل العامل امل
 بال تقا  اجلارية صج ر:

ةودم كتايوة حمووم ال تقوا  اجلاريووة لترطيوة مسووتلزما  العمليوة التعليميوة قيع ووا وهواا نوواصج ةول زيووادة  -
ل مشووورفح نتسوووويح متطلةوووا  هووواا التعلووويم، م ووول حاجوووة التعلووويم إد أةووووداد إضوووافية مووول امل  دسوووح وإدخوووا

 ص اةيح وصنهيل أةًا  ا يئة التعليمية وصدرية م صربوياً وم  ياً باستمرار داخل القطر وخارجه.

نري مدروس وخمطط م ل امل ك املاليوة املقدموة للطلةوة، فقود دلوت نتواتج  اةتماد بعض ال تقا  اةتماداً  -
 لتحميل الدراسي لدى الطالا.االختةار أن هاه امل ك املقدمة ال صس م   زيادة ا ذماز وا

فعووال ومتيوود إذ صشووريل كتلووة األجووور  صوزيووع ال تقووا  اجلاريووة ال طموودم سووري العمليووة التعليميووة ةلووى رمووو -
9 موول إقووايل حمووم ال تقووا  اجلاريووة، دمووا صمعوول املتةقووي موول ب ووود ال تقووا  70-60ورواصووا املعلمووح نسووةة 

..اخل ةلمواً أن .....واد األوليوة وأةموال المويانة الدوريوةاجلارية، نري كاف لترطية مستلزما  التدريا مل املو
ا ويشوووريون مووول نيووواا هنأةًوووا  ا يئوووة التعليميوووة ال ي جووورون بعوووح الرضوووا إد األجوووور والرواصوووا الووو  يتقاضوووو 

 املريافآ  واموافز املالية املشمعة.

 واست مارها  بعض املواد املشرتاةهدر جز  مل حمم ال تقا  اجلارية ال اصج ةل ةدم استقدام  -

فاةليووووة وفعاليووووة العمليووووة التعليميووووة )الوسوووواتل التعليميووووة، أدوا  املقوووورب، الريتووووا   الوجووووه الوووواي يزيوووود ةلووووى 
 ال قافية،...اخل(.
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ةدم االهتمام بال تقا  ال  مل شنهنا زيادة فعالية العملية التعليمية وزيادة ا ذماز الدراسي )الزيارا   -
 اجلواتز التقليدية، الميدليا  المررية،...اخل(.ا نتاجية، األنشطة املقتلتة، 

 انت ت الدراسة بعدد مل املقرتحا  م  ا:
 برجمة ال تقا  اجلارية جا يتال م وحاجا  التعليم ال انوي الت  الم اةي، وةدم االةتماد ةلى  -ق

 كتلة الرواصا واألجور بوصت ا أساساً لربجمة هاه ال تقا  و ديدها.
دارة املدرسووية وموول ورات ووا ا دارا  الرتبويووة العليووا   ةمليووا  وضووع خطووط ا نتوواق صتعيوول دور ا  -ت

 وفعااًل   رفع الريتاية ا نتاجية للتعليم، يشدهم لإلمريانيا  حامساً اجلاري ألهنم يددون دوراً 
 ية. املادية واملالية والةشرية وص جيم ا وصوجي  ا لتحقيق األهداف املرجوة   املدسسا  التعليم

صطةيووق املعووايري االقتموووادية داخوول األب يووة املدرسوووية، موول خووالل االسوووتتادة الرياملووة موول املسووواحا   -ا
املتوافرة، إضافة إد استقدام قيع الوسواتل واألدوا  املوجوودة   العمليوة التعليميوة جوا يو عريس إصمابيواً ةلوى 

 ة األدا .فاةلية ال تقا  اجلارية واالست مارية لتقليل ا در ورفع سوي
العموووول ةلووووى صوووورف قيووووع االةتمووووادا  املاليووووة املرصووووودة اجلاريووووة م  ووووا واالسووووت مارية مل ووووع فوووواهرة  -ث

 االرمرافا  بح املعتمد والتعلي.
العمووول ةلوووى إصمووواد مموووادر متويووول نوووري حريوميوووة، ألن ال تقوووا  امريوميوووة ال صسوووتطيع جتردهوووا سووود  -ج

وير والتحديث املسوتمر، م ول: ختمويل بعوض الرسووم ةلوى متطلةا  حاجا  التعليم الم اةي الالزمة للتط
اجل ا  الم اةية العامة واخلاصة واملشرتكة لإلس ام   متويل التعلويم وا نتواق ةليوه والسوماح جشواركة قيوع 

 اجل ا  املستتيدة مل هاا التعليم بعملية التدريا والتنهيل امل   ت التعليم ال  اتيت.
ذرض الةحث لألياث األج ةية اآلصية:ةذالدةاداتذاألجنيوةذ-9-2

بعنااوان:ذاألولووااةذنذالًعلااو :ذ(OSWALD.2001)دةادااةذأدااوولدذولااوة ذ-9-2-1

ذاالدًخدامذالفعالذللمواةدذادلالوة.

دراسة ةلوووى دول   أمريريوووا الالصي يوووة، وقووود أوضوووحت أن االسوووتقدام امريووويم للمووووارد املاليوووة وريت الووووأجووو
أمر ضروري وواجا صربوي واقتموادي. وأن هواا ا ودف يتحقوق مول خوالل  املدرسية   صعزيز إذماز الطالا

 وضع سياسا  جديدة صرري   علية صوزيع املوارد املالية جا طمدم هاا ا دف.
ركوووز  الدراسوووة ةلوووى العالقوووة بوووح املووودخال  املدرسوووية ونتووواتج الطوووالا، مةي وووة أن جوووودة املعلوووم العلميوووة 

 ملةاشر   إذماز الطالا ومتسريه باملدرسة.األغر ا اوالرتبوية وحمم المل  م
فًوواًل ةوول ذلووك أشووار  الدراسووة إد ضوورورة ختتوويض ال تقووا  الوو  ال صوورصةط مةاشوورة بالموول املدرسووي، 
وهي أنلةيت ا مماريل جاريوة، م ول نتقوا  السوتر وا كراميوا  املتر وة، وصقلويل حموم األج وزة ا داريوة. 

  قاط اآلصية:وركز  الدراسة   هناية املطاف ةلى ال
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 برجمة ال تقا  جا طمتض ال تقا  اجلارية ال  ال صرصةط بالعملية الرتبوية والتعليمية ارصةا اً مةاشراً. -

 إةطا  دور ال مركزي لإلدارة املدرسية    قيق أهداف ا. -

ذدةادةذجامعةذبوسذمبدونةذنووووةكذوننوانها:ذمتوو ذاإلداةةذوموازناةذالًخطاو ذذذ-9-2-2

(Pace University-2006)ذ

هوواه الدراسووة أسووولوا وضووع موازنووة جامعوووة بوويس، فةي ووت أهنووا صعووود بنسوولوا موازنووة التقطووويط  ص اولووت 
 والربجمة املة ية ةلى أساس خطط  ويلة األجل متتد إد أك ر مل غالث س وا .

ل رأ  الدراسة أن ةملية صقدير نتقوا  اجلامعوة وختطيط وا صموا أن صطورح م  ميوة جديودة لتوزيوع األمووا
وذلك باالةتماد ةلى الواقعية واملوضوةية جوا يتوافوق واملوازنوة املوضووةة، دموا يودفع إد الرتكيوز ةلوى مسوتويا  

  ضمل الر ية التالية: املسدولية وميزا  ا دارة ال  صما صوافرشما  اه العملية
رأمسالية، ال  صشريل  ص ت ي الدراسة بوضع أسموذج يتًمل صوزيع موازنة اجلامعة بح نتقا  جارية وأخرى

 القاةدة األساسية لوضع اخلطة املطلوبة.
ةذجامعةذمونًاناذاحلكوموةذوننوانها:ذختطاو ذموازناةذارامعاةذوللولاهاذذذذذادةادذ-9-2-3

(Montana State University.2006.)ذ

 صًووم ت هوواه الدراسووة مووا صوصوولت إليووه جل ووة التقطوويط و ليوول املوازنووة   جامعووة مونتانووا، بشوونن وضووع
 اسرتاصيمية سمو وصطوير جلامعة مونتانا، وا مريانيا  املالية املتوافرة  اا ال مو.

 فقد أيد  هاه اللم ة إقرار مشروي صشريل اسرتاصيمي للمامعة، ووضعت له الًوابط والشروط 
 وية الووالزم صوافرهوووا، والوو  ال بووود موول أخووواها بعووح االةتةوووار حووح إةوووداد املوازنووا  التقطيطيوووة لل تقووا  السووو

 للمامعة. وقد أشار  الدراسة إد بعض الة ود ال   ا أولوية باملوازنة بشريل مةاشر كاآل :
 زيادة االست مار   صري ولوجيا املعلوما  مع ختميل موازنة مالتمة لالك. -

 زيادة صسميل الطالا املتقرجح   فروي أخرى لدى اجلامعة. -

 دمريل.مل أجل استقطاا  الا بنفًل شريل ، االةتماد ةلى خدما  جديدة باستمرار -

 السيما التعليم ةل بعد وذلك يتًمل معدا  و االست مار   الة ية األساسية لتري ولوجيا املعلوما   -
 مسعية وبمرية وشةريا  إنرتنت...اخل مل وساتل صري ولوجية متطورة.

 صشمل موازنة جامعة مونتانا املوازنا  الترةية اآلصية:
 ملوفتح والطالا:صتًمل حمم الرواصا واألجور املطلوبة مع صم يتاهتا جا   ذلك موازنة هيئة ا -

 هيئة املوفتح املمولح مل الدولة.

 موازنة ا يرادا  بواسطة ا دف: صتًمل ختميما  الدولة، وأجور التعليم ورسومه فًاًل ةل  -
 امل ك والتربةا  وموارد إضافية داةمة للمامعة.
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ق بواسوووطة ا ووودف: صتًووومل نتقوووا  ا دارة وال تقوووا  الشقموووية، ونتقوووا  العمليوووا  موازنوووة ا نتوووا -
 التعليمية، واملعدا  ورأس املال.

موازنة ا نتاق بواسطة الربامج: صتًمل نتقوا  صعليميوة، ونتقوا  يوث، ونتقوا  الودةم األكوادظمي،  -
ي، وخووودما  الطوووالا، وخووودما  الطوووالا، ونتقوووا  صعليميوووة، ونتقوووا  يوووث، ونتقوووا  الووودةم األكوووادظم

 ونتقا  دةم مدسسي، ونتقا  املقتربا  العلمية.
ذمالحظاتذخًاموةذ-9-3

ص اولووت الدراسوووا  السوووابقة ةووودة مشوووريال  وأغوووار  ةوودة قًوووايا، وكوووان بي  وووا جوانوووا اصتووواق وجوانوووا 
اخوووتالف، إال أن حموووور هووواه الدراسوووا  كوووان املوازنوووا  التقطيطيوووة، وقًوووية متويووول امل شوووآ  بنحسووول صوووورة 

 ري ة.دم
صعوود هوواه الدراسووا  لوودى الةاحووث مرجعوواً متيووداً   صوضوويك األفريووار والوور ى الوو  صتعلووق جوضوووي ي ووه 

 وحمرها، وصتقا ع معه   أماكل ك رية. ويرى الةاحث   الدراسا  السابقة ال قاط املتيدة اآلصية:
 االستتادة مل املوارد املتاحة دون هدر أو إشمال. -

 ج ر سلةياهتا وإصمابياهتا هبدف  سح أدات ا وصطوير ةمل ا.وصل لةعض املوازنا  جا ي -

صةيووان أشميووة املوازنووا  التقطيطيووة كوونداة ختطيطيووة بيوود ا دارا  لتحقيووق األهووداف املطلوبووة للم شووآ   -
 و سح ةمليا  ا نتاق.

، صسوو م    قيووق كتايووة متويوول م اسووةة ةلووى حسووا  نكيد أشميووة اسووتقدام أدوا  ختطيطيووة مالتمووةوصوو -
 األموال املتوافرة مل ج ة، وصًةط ةمليا  ا نتاق جا طمدم األهداف املوضوةة مل ج ة غانية.

إلقوووووا  الًوووووو  ةلوووووى صق يوووووة اسوووووتقدام املوازنوووووا  التقطيطيوووووة   صووووو اةة القووووورارا  ا داريوووووة ال اجحوووووة  -
 للمدسسا  املقتلتة ةامة.

 ةووول الدراسوووة اماليوووة. وذلوووك ألهنوووا إال أن هووواه الدراسوووا  وةلوووى الووورنم مووول إصمابياهتوووا وفواتووودها ال صرووو 
 أجريت ةلى موازنا  أخرى نري موازنة جامعة دمشق ال  صت او ا الدراسة امالية.

ذأدىلةذاليحثذياإلجاباتذنذ-12

ذمصادةذمتوو ذجامعةذدمشقذ-12-1

 ي طةق الري ري مل اخلماتل العامة لتمويل التعليم وا نتاق ةليه ةلى متويل جامعة دمشق وا نتاق 
 ةلي ا، لريل هاا ال يريتي لتوضيك صورة هاا التمويل وال بد مل ص اول متويل جامعة دمشق بشي  مل 

التتمووويل والتحليووول ملعرفوووة واقوووع هووواا التمويووول والموووعوبا  الووو  يواج  وووا، ومووول أجووول  سوووس عفووواق التطووووير  
 والتحسح.
ذالًموو ذاحلكوميذ-12-1-1
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عووة دمشووق بوول وجلميووع مراحوول التعلوويم   اجلم وريووة العربيووة إن القطوواي امريووومي هووو املمووول الرتيسووي جلام
السورية، ويريون هاا التمويل ةرب ختميل اةتمادا  مالية   املوازنة العامة للدولة، صرصد وفق أبواا وب ود 

( صطووور حمووم ا نتوواق امريووومي ةلووى التعلوويم العووايل ومووا قةوول العووايل 2خمممووة لووالك، ويةووح اجلوودول رقووم)
، ونسووةته إد املوازنووة العامووة للدولووة. وبقوورا ة متننيووة ألرقووام اجلوودول 1004إد  2860موول  خووالل السوو وا 

املووواكور يالحووومل أنوووه ةلوووى الووورنم مووول زيوووادة حموووم األمووووال املرصوووودة للتعلووويم العوووايل وموووا قةلوووه بوووح العوووامح 
   صطوور  ، فإن صتةع حركة التطور حمم هاه األموال يشري إد صابواا بوح ارصتواي وهةووط1004و2860

حمم نتقا  التعليم ونسةته إد إقايل املوازنة العامة للدولة، فقد بلرت نسةة اةتمادا  التعليم مل املوازنة 
9( للتعليم العايل، مث 91( للتعليم مادون العايل، و)96.2( كان م  ا )8.2)2860العامة للدولة   العام 

، وهواا االزمتواض 92870(   العوام 3.4إد ) ازمتًت هاه ال سا خالل العشريل سو ة الالحقوة لتمول
ارصتعت  92880(. و  ةام 1.1 مله التعليم مادون العايل   حح أن التعليم العايل ارصتعت نسةته إد )

9( موووول املوازنووووة العامووووة للدولووووة، إذ ارصتعووووت حمووووة التعلوووويم العووووايل 8.2حمووووة التعلوووويم موووورة أخوووورى لتمووووةك )
إد  1003حقووة ازمتًووت حمووة التعلوويم، لرتصتووع ارصتاةوواً ملحوفوواً ةووام 9(. و  السوو وا  الال2.6لتمووةك)

، حوح كوان انعريواس هواه الزيوادة ةلوى التعلويم موا دون العوايل 91000( ةوام 95.7( بعود أن كانوت )24)
بلروت نسوةة  91004(، و  العوام 92.7(   حوح بلروت حموة التعلويم العوايل )22.3قد بلرت حموته )

9( للتعليم 91.82( للتعليم ما دون العايل و)94.17( كان م  ا )7.12نة العامة )حمة التعليم مل املواز 
العايل. إذن   يريل صطور ا   حمم اةتمادا  التعليم وما دون العايل يسري يركة صماةدية خالل األةووام 

وصوارة  ، بل ش د صابواباً مول ةوام إد عخور فتوارة صريوون الزيوادة مسواا التعلويم العوايل1004 – 2860مل 
 أخرى صريون مساا التعليم ما دون العايل.

 ل2بحودتق رلم ب
 مابزيا بحتقليم بحقاحي تما دتن بحقاحي تي ثتياما إحى بحمابزيا بحقاما حلدتحا ئي  اريا صاق بح نابا 

 بآن  بحلي با بح اريال1005 -2970م  

 بحمابزيا بحقاما بح نا

:إ ماحي  مابزيا بحتقليم
بحتقليم م  

يا بحمابز 
 بحقاما حلدتحا

:إ ماحي بحتقليم 
ما دتن بحقاحي م  
بحمابزيا بحقاما 

 ل2ب حلدتحا

:إ ماحي 
بحتقليم بحقاحي 
م  بحمابزيا 
 بحقاما حلدتحا

 ل2ب

 بحقاحي مادتن بحقاحي

2860 1670000 101262 44065 8.2 6.2 1 
2864 20334467 442354 250775 5.7 4.2 2.4 
2870 16612000 532326 526081 3.4 1.2 1.1 
2874 31873107 2734647 2324667 6.5 3.2 2.2 
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2880 52764000 2261223 1177141 8.2 4.3 2.6 
2884 251030000 6854507 3763257 6.8 3.8 2 
1000 164300000 22263284 6220820 5.7 3.2 1.6 
1003 241213070 42248362 25782208 24 22.3 2.7 
1004 350000000 13176224 22384224 7.12 4.17 1.82 

 382،ص1005املريتا املركزي لإلحما ،   270، ص1004املمدر: املريتا املركزي لإلحما ، 
 (: حمسوا مل قةل الةاحث2-1) 

وباالنتقوووال للحوووديث ةووول حموووم التمويووول امريوووومي جلامعوووة دمشوووق جتووودر ا شوووارة إد أن ا نتووواق ةلوووى 
شومول صمواتل ذلوك ا نتواق وقود جامعة دمشق يشريل جز اً كةرياً مل ا نتاق ةلى التعلويم العوايل وأنوه م

ازداد بازدياد حممه وصابابت نسةه مل موازنة الدولة مع صاباا نسا موازنة التعليم العايل م  وا واجلودول 
، فقوود ازداد حمووم موازنووة 1004إد  1002( يةووح اسووتمرار هوواصح المووتتح خووالل السوو وا  موول 1رقووم )

ملوازنووة موول موازنووة التعلوويم العووايل فازمتًووت   العووامح جامعووة دمشووق باسووتمرار، بي مووا صابووابت نسووةة هوواه ا
 .1003مث ةاد  وارصتعت قلياًل   العام  1002و 1001

 ل1ودتق رلم ببح
 تي ثا بحثاييا إحى ب تحى  1005إحى  1002مابزياا بحتقليم بحقاحي ت امقا دمي  صاق بحمدة م  

 بقن  بحلي با بح اريال
 :م  مابزيا بحتقليم بحقاحيب**ل مابزيا  امقا دمي ب*ل مابزيا بحتقليم بحقاحي بح نا

1002 7681888 2575213 28.1 
1001 22133540 2641728 24.5 
1002 24417040 1284580 23.2 
1003 25782208 1325822 23.3 
1004 22384224 2054614 11.61 

 ا مل قةل الةاحث)**(: حمسو    1005املمدر: )*(جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ،
ذالًموو ذالذاتيذ-12-1-2

إد جانووا ال تقووا  امريوميووة الوو  صرصوود جلامعووة دمشووق، ه وواك إيوورادا   موول ةلي ووا اجلامعووة، وظمريوول 
   1005( لعوام 5صسميت ا إيرادا  ذاصية أي متويل ذا ، وقد حدد قانون ص جيم اجلامعوا  باملرسووم رقوم )

لمامعا  امريومية   اجلم وريوة العربيوة السوورية،   مت واواًل املووارد الااصيوة الةاا اخلامس م ه األمور املالية ل
نوول ةلووى أن صوضووع هوواه املوووارد   املموورف التموواري السوووري ضوومل حسووواا  إذالوو  صسووتوفي ا اجلامعووة، 

اصيوة مستقل وذلك باللرية السورية أو بالقطع األج يب ليمري المرف م  ا. وقد حدد هواا املرسووم املووارد الا
 (:4،ص1005للمامعا  ةلى الوجه اآل  )رتاسة اجلم ورية، 
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وصتًمل هاه الرسوم قيع الرسوم الواردة مل التعليم العادي واملتتوح  الردومذارامعوة:ذ-12-1-2-1
( ة ه والاي يعود ريعوه إد اخلزي وة العاموة 5واملوازي، ما ةدا القسم الاي نل قانون ص جيم اجلامعا  رقم )

)رسوم التسميل، رسم كشول العالموا ، رسوم التقودم إد االمتحوان مول خوارج اجلامعوة لريول مقورر، للدولة 
 رسم االمتحان التريميلي، رسم االستماي، رسم الش ادة، رسم املمدقة الةديلة.

( موووووووول خووووووووالل مقارنووووووووة واردا  الرسوووووووووم اجلامعيووووووووة،   العووووووووامح الدراسووووووووويح 2ويةووووووووح اجلوووووووودول رقووووووووم )
 تعليم ل أنواي التعليم العايل   جامعة دمشق )التعليم العادي وال،م1004|1003،1003|1002

 املوازي والتعليم املتتوح(
 ل3ودتق رلم ببح

 1005|1004،1004|1003يثي  تبردبا بح  ات بحوامقيا ئي  امقا دمي  حلقامي  بحدرب يي  
نوي 
 التعليم

العام 
 خدما  جامعية سم مقررا ر  رسم س وي صسليل  اليب واردا  خمتلتة رسم صسميل الدراسي

 إقايل
1002 
1003 

 إقايل
1003 
1004 

التعلووووووووووووويم 
 العادي

1002 
1003 

1654100 14828003 3425640 27056700 0 23422700 74711443 0 

1003 
1004 

1512400 27753056 3521500 27340600 0 26862740 0 71410626 

التعلووووووووووووويم 
 املوازي

1002 
1003 

230800 0 60340 172700 0 226148640 226641800 0 

1003 
1004 

184200 0 121040 736600 0 152038000 0 153302740 

التعلووووووووووووويم 
 املتتوح

1002 
1003 

2173600 31100 7083200 2126500 230822700 0 235176600 0 

1003 
1004 

2748050 208140 2421020 5035560 521648170 0 0 531375180 

 878320746 45872243 ا قايل

 1005مدر: جامعة دمشق، مديرية املالية، امل
 اآل : (2الواردة   اجلدول رقم ) مل مقارنة واردا  الرسوم اجلامعيةيتةح 

 زيادة ملحوفة إذ بلرت  1004|1003زيادة الواردا  مل الرسوم اجلامعية   العام الدراسي -

املةلوووووووغ املتحمووووووول   العوووووووام  ( لووووووورية سوووووووورية وهوووووووي صعوووووووادل صقريةووووووواً ضوووووووعل328436602هووووووواه الزيوووووووادة )
 .1003|1002الدراسي

( لرية 235176600يشريل التعليم املتتوح املمدر األكرب للرسوم اجلامعية، إذ بلرت الواردا  م ه ) -
واي ال الغوووة ول إقوووايل واردا  األنوووو9( مووو50.66أي ب سوووةة صةلوووغ ) 1003|1002سووورية   العوووام الدراسوووي

 .1004|91003(   العام الدراسي53.83 )للتعليم   جامعة دمشق، وارصتعت إد

 تووووووول واردا  التعلووووووويم املووووووووازي املرصةوووووووة ال انيوووووووة بعووووووود التعلووووووويم املتتووووووووح، إذ بلروووووووت وارداصوووووووه   العوووووووام  -
 9(.15.61إد ) 1004|91003(، لتزيد   العام الدراسي13.26نسةة ) 1003|1002الدراسي
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 1003|91002(   العام الدراسي24.20أما واردا  التعليم العادي فقد ازمتًت نسةت ا مل ) -
. وهي بالك صن  بعد التعليم املتتوح واملوازي، وهاا مرده 1004|91003(   العام الدراسي7.23إد )

 إد جمانية التعليم العادي، والتوسع   ال وةح اآلخريل مل التعليم اجلامعي.

جلامعية إد قسمح، قسوم يعوود إد اخلزي وة العاموة للدولوة، والقسوم اآلخور يمورف صقسم واردا  الرسوم ا
( املوواكور سووابقاً. ويوضووك اجلوودول رقووم 5  جامعووة دمشووق، وذلووك ب ووا  ةلووى قووانون ص جوويم اجلامعووا  رقووم )

 اآل : 1004|1003،1003|1002الدراسيح  ( صقسيم هاه الواردا    العامح3)
 

 ل4ودتق رلم ببح
بحابردبا بحوامقيا على     بحوااا بححكاميا بحمقنيا جي  بحقامي  بحدرب يي    ق يم

1003|1004،1004|1005 
نوي 
 التعليم

العام 
 خدما  جامعية رسم مقررا  رسم س وي واردا  خمتلتة رسم صسميل اجل ة املستتيدة الدراسي

 إقايل
1002 
1003 

 إقايل
1003 
1004 

التعلووووووووووووويم 
 العادي

1002 
1003 

 0 41502500 23422700 0 27056700 0 0 معةاجلا
 0 17603103 0 0 0 14828003 1654100 خزي ة الدولة

1003 
1004 

 45311440 0 26862740 0 27340600 0 0 اجلامعة
 12374456 0 0 0 0 27753056 1512400 خزي ة الدولة

التعلووووووووووووويم 
 املوازي

1002 
1003 

 0 226432440 226148640 0 172700 0 0 اجلامعة
 0 230800 0 0 0 0 230800 خزي ة الدولة

1003 
1004 

 152785600 0 152038000 0 736600 0 0 اجلامعة
 184200 0 0 0 0 0 184200 خزي ة الدولة

التعلووووووووووووويم 
 املتتوح

1002 
1003 

 0 233242300 0 230822700 2126500 0 0 اجلامعة
 0 2215800 0 0 0 31100 2173600 خزي ة الدولة

 1003 
1004 

 527704840 0 0 521648170 5035560 0 0 اجلامعة
 1257220 0 0 0 0 208140 2748050 خزي ة الدولة

 848214100 423183440 إقايل اجلامعة
 12837866 20261003 إقايل خزي ة الدولة

 1005مدر: جامعة دمشق، مديرية املالية، امل
 ما يلي:صشري األرقام السابقة إد 

زيادة نميا جامعة دمشق مل واردا  الرسوم زيادة ملحوفة، والسةا الرتيسي ناصج ةل التوسع    -
 التعليم املتتوح

9( مث ازمتًووووت هوووواه 4.24كانووووت نسووووةة واردا  خزي ووووة الدولووووة )  1003|1002  العووووام الدراسووووي 
واردا  جامعووة  9( والسوةا   ذلوك يعوود إد زيوادة1.33إد ) 1004|1003ال سوةة   العوام الدراسوي 

دمشق مل رسم مقررا  التعليم املتتوح زيوادة كةورية، هواا وجتودر ا شوارة إد أن جامعوة دمشوق صووزي الرسووم 
 ال  صستوفي ا ةلى الوجه اآل :

 9(، مساةدة 920(، خدما   البية )94(، ضد اموادث )40ا اد الطالا ) بح  م بح ناث: -ق
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 9(.920(، مدن جامعية )4ومعونا )
 9(.914(، مريافآ )910(، خمابر)920(، يث ةلمي)14مريتةا  ) بح دماا بحوامقيا: -ت
ذمماةدةذالعم ذإوراداتذ-12-1-2-2

ما يلوي )رتاسوة اجلم وريوة،  1005( لعام 5صشمل هاه ا يرادا  كما نل قانون ص جيم اجلامعا  رقم)
ملدي وووة اجلامعيوووة وبووودال  اسوووت مار (:ةواتووود امل شوووآ  اجلامعيوووة، والرسووووم املسوووتوفاة لإلقاموووة   ا4،ص1005

 امل تديا  واملةا  واملقاصل واألكشاك   املدن اجلامعية و  املرافق اجلامعية األخرى. املطاةم و
يًواف إلي وا أنوواي أخورى مول ا يورادا ، وصتم ول بال قواط اآلصيوة: ضوريةة الودخل ورسوم الطوابع وإيوورادا  

( ا يوورادا  املوواكورة والرسوووم اجلامعيووة الوو  4ر اجلوودول رقووم )خمتًووة لل تقووا ، والوداتووع واألمانووا . ويج وو
 .1004إد  1002ا  اخلمس مل حملت ةلي ا جامعة دمشق خالل الس و 

 
 ل5بحودتق رلم ب

 1005إحى  1002إي بدبا  امقا دمي  م  ممار ا بحقما تبح  ات بحوامقيا حلعابت م  
 1005 1004 1003 1001 1002 بحثيان
 28155210 22048237 71002367 64172723 53668206 ضريةة الدخل

 11530461 27337072 23175182 22464778 8253854 رسم الطابع
 25122785 21361372 15575325 11202246 24007572 رسوم جامعية

 27202400 25157240 2610250 2387040 1601488 رسوم إقامة   املدي ة اجلامعية
 2253431 321250 887132 2315774 2853062 إيرادا  زراةية

 2830218 612026 2270104 278212 704742 بدل بيع أشيا  ةامة
 28032762 12088222 22520552 25066674 25245336 إيرادا  خمتًة لل تقا 

 37104441 32222560 22328147 12870135 12562522 الوداتع  واألمانا 
 27845065 25122137 27465310 26883841 22252133 إيرادا  مت وةة
 2644000000 2424000000 2130000000 2220000000 2032000000 إةانة حريومية

 872700000 522382100 328883000 281225000 411143000 ص دوق الديل العام
 1813420550 1215227381 2741361240 2583552788 2607760501 ا قايل

 .1005املالية، املمدر: جامعة دمشق، مديرية 
 أمانا  بوصت ا صوزي هاه ا يرادا  بح اخلزي ة العامة للدولة وجامعة دمشق ال  صةقي ا   املمرف 

صقوم بمرف ا وفق الرايا  املطلوبة، ويوضوك اجلودول التوايل إقوايل حموم األمانوا ، خوالل السو وا  األربوع 
 األخرية، إد جانا ما أنتق فعاًل خالل األةوام نتس ا.

 ل6بحودتق رلم ب
 1005إحى 1002 وم قماياا  امقا دمي  ئي ب عابت م  
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 1005 1004 1003 1001 بحثيان
 1025207481 2038671187 531453512 520727412 املقةوض
 321644073 202356188 108747521 263754753 املدفوي
)*(9 48.32 21.55 17.61 12.35 
 2472442407 637223888 326605008 144841548 املدور

 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية الشدون املالية، 
 ( يج ر 5صشريل هاه ا يرادا  مورداً متيداً يًاف إد االةتمادا  امريومية، لريل اجلدول رقم)

ةوودم رقووي ةمليووة اسووتقدام هوواه ا يوورادا  واسووت مارها إد املسووتوى املطلوووا، بوول يرتاجووع موول ةووام إد عخوور 
9(   العوام 12.35، ص اقموت إد)91001(   العوام 48.32املودفوي )املموروف( م  وا )فتي حوح بلوغ 

1004. 
ذاهلياتذوالًربناتذ-12-1-3

إد جانا املمدريل السابقح لتمويل جامعة دمشق، ه اك ممدر عخر يتم ل با ةا  والتربةا  سووا  
 دواًل. مم جما  أ مأكان ممدرها أفراداً أأكانت ةي ية أم نقدية أم ف ية..اخل، وسوا  

إذ  1005( لعوام 5ويةقى هاا املمدر كرريه مل ممادر التمويل، خاضعاً لقانون ص جيم اجلامعوا  رقوم)
( م ووه ةلووى أن صقةوول املوو ك وا ةانووا  وا ةووا  والوصووايا موول قةوول جملووس 235( واملووادة )232نمووت املووادة )

عووووووارض مووووووع أهووووووداف اجلامعووووووة املع ية)رتاسووووووة اجلامعووووووة وذلووووووك وفووووووق القوووووووانح واألنجمووووووة ال افوووووواة، وجووووووا ال يت
(. إذن فاملموودر األساسووي لتمويوول جامعووة دمشووق يتم وول باالةتمووادا  امريوميوووة، 4،ص1005اجلم وريووة،

ومووول مث إيووورادا  اجلامعوووة الووو  ال صووواها للقزي وووة العاموووة للدولوووة، ويةقوووى املمووودر األخوووري واملتم ووول با ةوووا  
 والتربةا .
ذةوةذرامعةذدمشقاالنًماداتذاراذأبوابذ-12-2

 ، الاي صم ل حساباصه وفقاً لدليل امسابا   ق ضمل القطاي العام ا داريوامعة دمشوصقع ج
 ، 2858( لعام 2722احملدد   ال جام احملاسيب لل يئا  العامة ذا  الطابع ا داري المادر باملرسوم )

 (:228-227،ص2883الاي يوزي ال تقا  اجلارية ةلى األبواا التالية)م اي ،
 :الرواصا واألجور والتعويًا . بحثات ب تق 

  :ال تقا  ا دارية )ةامة، خاصة(.بحثات بحثايي 

  :ال تقا  التحويلية.بحثات بح بجا 

 : الديون وااللتزاما  الواجا أدا ها. بحثات بح ام 
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ن ألة، ( صطور االةتمادا  اجلاريوة جلامعوة دمشوق خوالل السو وا  اخلموس األخوري 6ويج ر اجلدول رقم )
صزايداً ملحوفواً، وكانوت  1004إد  1002اةتمادا  ال تقا  اجلارية صزايد  خالل الس وا  اخلمس مل 

 هاه الزيادة مل نميا الةاا األول املتعلق باألجور والرواصا والتعويًا ، فًاًل ةل الزيادة 
ما    األنشووووطة ال قافيوووووة املتعلقوووووة بزيووووادة اةتمووووادا  ا سوووو ا 1002امللحوفووووة   الةوووواا الرابووووع   العووووام 

 واالجتماةية وبدل االشرتاك   املدسسا  العربية والدولية.
 
 
 
 

 ل7ب ودتق رلمبح
 بآن  بحلي با بح اريال1005إحى  1002بعتمادبا  امقا دمي  حلعابت م  

 1005 1004 1003 1001 1002 بح نا
 ال تقا  اجلارية
 2356250 2125160 2054524 780472 685518 الةاا األول
 328230 323247 301574 276647 240520 الةاا ال ا 

 ال تقا  اجلارية
 12630 10000 17500 22500 22174 الةاا الرابع

 174 174 680 64 200 الةاا اخلامس
 2807614 2540822 2427580 2211728 2247513 ا قايل

 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، 
ذ1إندادذموازنةذاإلنفاقذاحلكوميذاراة ذرامعةذدمشقذ-12-3

 بعد صدور الةالغ العام الس وي ةل رتاسة جملس الوزرا  واملتًمل  لا إةداد مشروي املوازنة 
والتوج ووا  واألسووس واملةوواد  العامووة  ةوودادها، يموودر ةوول وزيوور املاليووة بووالغ  ةووام يتًوومل  ،العامووة للدولووة

وازنووة العامووة للعمليووا  اجلاريووة لل يئووا  العامووة ذا  الطووابع ا داري مووع ال موواذج صعليمووا  إةووداد مشووروي امل
والةيانوووا  املطلوبوووة، ووفقووواً لتعليموووا  بوووالغ املاليوووة صقووووم اجل وووا  املع يوووة   جامعوووة دمشوووق بإةوووداد مشوووروي 

 (:262-258،ص2883موازنت ا الةتمادا  ا نتاق اجلاري ةلى الوجه اآل  )امل اي ، 

                                                           

1
وصف عمليات إعداد الموازنة التخطيطية و تنفيذها في جامعة دمشق استناداً إلى المعلومات التي جمعها الباحث من  

عن الموازنات الجارية في مديرية الموازنة في وزارة المالية، و مدير    المقابالت التي أجراها مع كل من المسؤولين
المصادر و المراجع التي ذكرت في  يط و اإلحصاء في جامعة دمشق، و محاسب جامعة دمشق. و كذلك إلىالتخط

 فقرات الموضوع.
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املشروي وفق االستمارا  احملددة، ويتًمل هاا املشروي االةتمادا  ال  اتية للس ة املالية امالية صعد  -ق
حسووا امووال، واملتوقووع إنتاقووه ل  ايووة العووام اموووايل،  7|22أو 6|22وفووق الة ووود، وا نتوواق التعلووي لرايووة 

عووودل ال موووو الوسوووطي السووو وي، فًووواًل ةووول االةتموووادا  املطلوبوووة للسووو ة املاليوووة املقةلوووة، وةلوووى أال يتمووواوز م
 معدال  ال مو املست دفة لإلنتاق اجلاري   قانون اخلطة اخلمسية.

صقدم األسس الالزموة لتربيور االةتموادا  املطلوبوة لريول ب ود مول الة وود، موع الوغواتق الداةموة لطلوا  -ت
 االةتمادا  لريل نتقة ةلى حدة.

ليووة، واملةووالغ الوو  ستموورف بالعملووة األج ةيووة كوول صقودم بيانوواً باملةووالغ الوو  سوووف صموورف بالعملووة احمل -ا
 ةلى حدة، وذلك وفق كل ب د مل ب ود اةتمادا  ا نتاق اجلاري املطلوبة.

صقودم بيانواً بوضووع العواملح الووايل سويةقون ةلوى رأس ةمل ووم، والوايل سووت ت ي خودمت م )التقاةوود،  -ث
اا الةيان كتلة األجور والرواصا والتعويًا  ال  التسريك، االستقالة..اخل(، والاي يتوقع صعي  م. ويتًمل ه

 صلزم.
 صقدم بياناً بنسس حساا كل اةتماد وفق االستمارا  والةيانا  التتميلية املطلوبة. -ج
صقدم بياناً م جماً مل قةل رتيس املرعا وحماسا احملروقا  وةلى مسدولية كل م  ما بعدد املركةا   -ح

 اجا  ال ارية إن وجد .املقممة، وسيارا  اخلدمة والدر 
صقووودم بيانووواً بعووودد املسوووتتيديل مووول الريسووووة واأللةسوووة للعوووام املقةووول ونوة وووا، موووع ال مووووص القانونيوووة  -خ

 اخلاصة بالك.
بعد  ًري كل الة ود السابقة، صمدق قيع االستمارا  والةيانا  التتميلية مع مشروي املوازنة مل  -د

 وحماسا اجلامعة. -ة رتيس اجلامع –قةل عمر المرف والتمتية 
حماسووووا اجلامعووووة حًووووور م اقشووووة مشووووروي  صووووه إد وزارة املاليووووة الوووو  صطلووووا إديقوووودم املشووووروي وبيانا -ذ

 االةتمادا  اجلارية لدى مديرية املوازنة العامة لدي ا ممحوباً بدفرت نتقا  متردا  موازنة جامعة دمشق.
 اقشة مشروي املوازنة اجلارية وبياناهتا املقدمة إلي ا صقوم مديرية املوازنة العامة بوزارة املالية ج  -ر

 وذلك يًور حماسا اجلامعة.
بعد االنت ا  مل امل اقشا  وإجرا  التعديال  ال  صراها وزارة املاليوة ضورورية، يريتمول إةوداد مشوروي  -ز

 اآل :ةلى ال حو املوازنة اخلاصة جبامعة دمشق الةتمادا  ا نتاق اجلاري وفق أبواا املوازنة وب ودها 
 :الرواصا واألجور والتعويًا . بحثات ب تق 

  :ال تقا  ا دارية )ةامة، خاصة(.بحثات بحثايي 

 :ال تقا  التحويلية. بحثات بح بجا 

 : الديون وااللتزاما  الواجا أدا ها. بحثات بح ام 
 اآل : دما سةق نستطيع  ديد مراحل إةداد موازنة جامعة دمشق ةلى ال حو
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رسووم األهووداف املطلوبووة و ديوودها:  وودد األهووداف املطلوووا  قيق ووا خووالل فوورتة  حم  لععا ب تحععى:ب -ق
املوازنة املرصقةة، وبالتايل وضع اخلطط الالزمة لالك، ورسوم السياسوا  وا جورا ا  الو  سوتمريل مول  قيوق 

لعليوووا في وووا، وضووومل صلوووك األهوووداف، وصموووري ذلوووك اسوووت اداً إد دراسوووة واقوووع جامعوووة دمشوووق، ور يوووة ا دارة ا
صعليموووا  اجل وووا  الوصووواتية املتم لوووة بووووزارة التعلووويم العوووايل ووزارة املاليوووة وهيئوووة ختطووويط الدولوووة، وانطالقووواً مووول 

 املشروةا  املدرجة ضمل اخلطة اخلماسية بوجه ا قال.
 ، صقوم إةداد القواتم التقديرية: بعد  ديد األهداف ورسم السياسا  الًرورية بحم  لا بحثاييا: -ت

مديريوووة التقطووويط وا حموووا  والدراسوووا  بالتعووواون واملشووواركة موووع كووول مووول مديريوووة احملاسوووةة ومديريوووة الشووودون 
واجل ووا  املع يووة األخوورى  –السوويما مووا طموول جت يووزا  املقووابر التدريسووية و  –ا  دسووية وةمووادا  الريليووا  

 ة هباه املوازنة التقطيطية، بإةداد قواتم صتًمل صقديرا  متملة ماجا  كل كلية وقسم وج ة مع ي
 وصرسل قيع هاه التقديرا  إد مديرية التقطيط وا حما  والدراسا  لإل الي ةلي ا وإجرا  ما يلزم.

الت سوويق بوح اخلطوط واملوازنووا  الترةيوة: صقووم مديريووة التقطويط وا حموا  والدراسووا   بحم  لعا بحثاحثعا:
التقديريوووة املقدموووة إلي وووا، لتحقوووق مةووودأ وحووودة املوازنوووة وصريامل وووا  بوووإجرا  ةمليوووة الت سووويق والووورتابط بوووح القوووواتم

ومشو ا. مث صعورض هواه املوازنوة ةلوى اللم وة املقتموة   جامعوة دمشوق مل اقشوت ا وصعوديل ا إن لوزم األمور، مث 
 املوافقة ةلي ا، وإرسا ا إد اجل ا  امريومية املع ية.

وإصدار مرسوم ا: صرفع املوازنة التقطيطية بعد املوافقة ةلي ا اةتماد املوازنة التقطيطية  بحم  لا بح بجقا:
 مل قةل اللم ة ا دارية املقتمة إد اجل ا  املع ية اآلصية:

 صرفع املوازنة التقطيطية اجلارية إد وزارة املالية لدراست ا وصعديل ما يلزم، مث إقرارها. -

دولة لدراست ا وصعديل ما صراه م اسةاً مث صمادق صرفع املوازنة التقطيطية االست مارية إل هيئة ختطيط ال -
 ةلي ا وصرفع ا إد رتاسة جملس الوزرا .

 صعتمد املوازنة مل قةل جملس الوزرا  وجملس الشعا مث صمدرها رتاسة اجلم ورية جرسوم صشريعي. -

ذلنفقاتذادلخططةذوالنفقاتذادلنفذةالًوافقذوالًياويذبنيذاذ-12-4

نووووا  جامعووووة دمشووووق ي  ليل ووووا بطريقووووة املقارنووووة بووووح ال تقووووا  املقططووووة صعمقوووواً   ف ووووم خموووواتل مواز 
وال انية  1002وال تقا  التعلية، إضافة إد معرفة مقدار نتقا  كل باا واملقارنة بح موازنتح األود لعام 

وازنوة ، وقد أجريت هاه املقارنة باستقدام التحليل الرأسي ال  صج ور أشميوة كول ب ود مول ب وود امل1004لعام 
أبووواا ال تقووا  والزيووادة  لوودىملوازنووة املقططووة، مث التحليوول األفقووي ملقارنووة املوووازنتح بةعًوو ما بعًوواً لوودى ا

 وال قل الاي حمل بح املقطط وامل تا وبح موازنة وأخرى.
يشووتمل هوواا الةوواا ةلووى كتلووة الرواصووا واألجووور والتعويًووا  ومووا يتموول هبمووا. وقوود  بحثععات ب تق: -2

ةلى الوجه املةح  1004و1002ال تقا    املوازنا  التقطيطية و  ا نتاق التعلي للعامح جا   هاه 
 (.7  اجلدول رقم)
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 ل8ب ودتق رلمبح
 1005ت1002مثاحغ كتلا ب  ار تبح تب   تبحتقايضاا تي ثاما إحى مابزيا  امقا دمي  حلقامي  

 بح قلي بحم بط بحثيان
 2242351 2247513 1002موازنة 

 726225 685518 تقا  الةاا األولن
 50.89 57.79 2نسةة الة د 

 بح قلي بحم بط بحثيان
 2102753 2807614 1004موازنة 

 856734 2356250 نتقا  الةاا األول
 70.49 65.89 2نسةة الة د

 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، 
 ( يتةح ما ين :8مل قرا ة اجلدول رقم)

 بحن قاا بحم ببا 

 -57بلرووت نسووةة كتلووة األجووور والرواصووا )الةوواا األول( املقطووط  ووا وامل توواة   موازنووة جامعووة دمشووق 
 ةلى التوايل. 1004و 91002 مل إقايل موازنة اجلامعة اجلارية   العامح 65
 بحن قاا بح قليا 

. وهووواه الةيانوووا  صج ووور 9 ةلوووى التووووايل70-60أصوووةحت  اه ال سوووا   المووورف التعلوووي ووت هووووارصتعووو
بوضوح أن كتلة األجور والرواصا والتعويًا   تل القسوم األةجوم مول ال تقوا  اجلاريوة امريوميوة املرصوودة 
للمامعووة، وأن ارصتاة ووا   املوازنووة املقططووة   يريوول كافيوواً، األموور الوواي أدى إد زيووادة نسووةت ا   ا نتوواق 

( الاي يوضوك أقسوام بواا كتلوة 8يا. وهاا ما يةي ه اجلدول رقم )التعلي، وحدوث ارمرافا  في ا أغ ا  الت ت
 ( بح املقطط وامل تق فعلياً   املوازنتح موضع الدراسة.-األجور والرواصا وحمم االرمراف اماصل)+أو

 1002ابزيا بيح بئاا م 

  ةانوووت مووول وجوووود ارمرافوووا 1002( أن نتقوووا  الةووواا األول مووول موازنوووة ةوووام 8يج ووور اجلووودول رقوووم )
موجةة وسالةة، وكانت االرمرافا  األساسية هي االرمرافا  املوجةة للة ود ال الغة األود ال  زاد في ا ا نتاق 
التعلي ةل املقطوط لوه وب سوا ملتتوة، أموا االرموراف السوليب الواي قول فيوه ا نتواق التعلوي ةول املقطوط لوه 

 20.5.9فريان الة د األخري وب سةة ملتتة وصلت إد 
 1005مابزيا  بيح بئاا 

، فقوود وصوولت 1002الة ووود سووالةة وب سووةة أكوورب دمووا كووان ةليووه   موازنووة ةووام  كانووت االرمرافووا  جلميووع
 9   ب د  ةيعة العمل.65.2ال سةة إد 

 يتيوا 
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إد وجود غررة   صقودير حموم ال تقوا  املطلوبوة ل تقوا  الةواا  1004و 1002صشري ارمرافا  ةامي 
فوووا  بوووح ال تقوووا  املقططوووة والتعليووووة ضووومل موازنوووة جامعوووة دمشوووق. وأن هوووواه األول أد  إد ف وووور ارمرا
 .1004و  يتم صدارك ا وةالج ا   موازنة ةام  1002املشريلة ف ر    موازنة 

 
 

 ل9بحودتق رلم ب
 1005ت1002بيح بئاا ي قاا بحثات ب تق حلقامي  

 بعتمادبا 2جناد بحثات 
 بعتمادبا : بح  ت بحمن   1002

 : بح  ت من  بح 1005

 11.3 241445- 416333 570000 8.2 24881+ 313281 277100 الرواصا
 30.4 5058- 7822 24000 22.6 2104+ 22374 20170 أجور العمال

أجوووووووووور ونتقوووووووووا  
 املتعاقديل

12840 14560 +2610 6.1 14000 21265 -21513 40.4 

 65.2 3285- 2253 4650 1.7 202- 2446 2547 صعويًا  العمل
 34.2 10712- 14231 34854 0.03 27- 33271 33100 صعويض إضا 

 27.6 32028- 275872 120000 2.2 2733- 255011 256755 صعويًا  أخرى
 71.8 4782- 6208 22000 2.5 203- 7262 7364 مريافآ 

نتقووووووا  موفوووووووديل 
 ووافديل

240000 223026 -24852 20.5 341524 287387 -143226 45.2 

 23 388424- 856734 2356250 1.5 10576+ 726225 685518 ا قايل
 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، 

يشتمل ةلى قسمح، األول متعلق بال تقا  ا دارية العامة، وال ا  متعلق بال تقا   بحثات بحثايي: -1
 ا دارية اخلاصة، وسيتم التعرض  ما كل ةلى حدة.

 بسدبريا بحقاما: بحن قاا -ق
( مةالغ ب ود ال تقا  ا دارية العامة ونسة ا إد إقايل حمم موازنة جامعة 20أدرجت   اجلدول رقم )

 دمشق اجلارية املقططة والتعلية.
 ل20ودتق رلم بحا

 بحن قاا بسدبريا بحقاما تي ثاا إحى مابزيا  امقا دمي 
 بح قلي بحم بط بحثيان

 2242351 2247513 1002موازنة 
 181273 223174 ال تقا  العامة
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 14.249 17.89 2نسةة الة د 
 2102753 2807614 1004موازنة 

 282056 282030 ال تقا  العامة
 259 10.59 2نسةة الة د

 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، 
 ( ما ين :20مل قرا ة اجلدول رقم )يتةح 
 بحن قاا بحم ببا 

 9   10.5إد  91002   العام 17.8ة ال تقا  ا دارية العامة املقططة مل واض نسةوتازم
 .1004العام 
 بحن قاا بح قليا 

9 مل إقايل ال تقا  التعلية املمروفة،  14إد  1002ازمتًت نسةة ال تقا  ا دارية التعلية   العام 
 9 فقط.25ة الاي بلرت نسةة ال تقا  التعلي 1004كالك األمر   ةام 

 مل املالحجتح السابقتح أن صقدير ال تقا    يريل بالدقة الريافية، فعلى الرنم نستقلل 
، فوإن موا صورف فعليواً 1002كان أكرب مل نتقا  ةوام   1004مل أن حمم ال تقا  ا دارية العامة لعام 

 .1004كان أكرب دما صرف   ةام   1002ةام 
قالص حسووةت التووروق بووح املقطووط وامل تووا ونسووة ا وأدرجووت   وملزيوود موول التحليوول والتتموويل واالسووت

 (.22اجلدول رقم )
 ل22ب ودتق رلمبح

 1005ت 1002بيح بئاا بحن قاا بسدبريا بحقاما حلقامي  
جناد بحن قاا 
 بسدبريا بحقاما

 بعتمادبا
 بعتمادبا : بح  ت بحمن   1002

 : بح  ت بحمن   1005

 17.2 22077- 22361 35450 0.03 28- 24808 24814 ال قل واالنتقال
الربيوووووووووود وا وووووووووواصل 

 والري ربا 
14000 13406 -382 2.86 30000 22724 -15254 54.3 

 22.8 4210- 22013 27233 32.2 26842- 14406 32350 احملروقا 
 60.6 15384- 22004 26400 25.4 3334- 11444 16000 مستلزما   ةية
 88.6 6862- 16 7000 27.2 2174- 4724 6200 الريسوة واأللةسة

القر اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووية 
 واملطةوةا 

26100 21288 -4002 18.2 12000 22704 -22284 37.6 

 22.4 24663- 23115 40000 7.2 2363- 32215 35500 نتقا  صيانة
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 22 22- 58 200 0 0 40 40 بدال  إصمار
 16 2247- 2567 4025 21.1 488- 3215 3814 دةاية وضيافة
 42 8330- 8050 27400 30 8282- 8171 24364 نتقا  إةاشة
 18.7 4856- 23022 10000 5.7 2008- 22632 23640 إدارية مت وةة

 

جناد بحن قاا 
 بسدبريا بحقاما

 بعتمادبا
 بعتمادبا : بح  ت بحمن   1002

 : بح  ت بحمن   1005

لوووووووووووووووووووووووووووووووازم ا دارة 
 ال ابتة

23700 23676 -22 0.08 25400 7482 -6808 36.8 

 66.3 58147- 10131 78400 1.13 2726- 70252 71000 لةحث العلميا
 40.8 288862- 282056 282030 21.4 32802- 181273 223174 ا قايل

 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، 
  1002بيح بئاا مابزيا 

ارمرافوا  سوالةة كانوت  ، ةانوت 1002دارية العاموة لعوام ( أن خطة ال تقا  ا 22يج ر اجلدول رقم )
ازمتاضووواً اليعووورب ةووول م قتًوووة  9 وكانوووت   بعوووض امووواال  30  بعوووض الة وووود مرصتعوووة، إذ وصووولت إد 

ال ابتوووة ويةوودو أن هوواه التعوووديال  كانووت ضوومل أسووواليا  مشووريلة كمووا هووي اموووال   نتقووا  لوووازم ا دارة 
 صرشيد ا نتاق.

  1005بيح بئاا مابزيا 

  ا داريووة العامووة خطووة نووري موضوووةية، ونووري واقعيووة،إذ بلرووت نسووةة االرمرافووا  في ووا صعتوورب خطووة ال تقووا
9 صتتوواو  صووعوداً وهةو وواً بووح الة ووود املقتلتووة، وامللتووت لل جوور هووو نتقووا  الةحووث العلمووي الوو    40.8

ضووع 9 موول ال تقووا  املقططووة. األموور الوواي يوودل إد وجووود مشووريلة   ةمليووة و 12صتموواوز نتقاهتووا التعليووة 
 سرتاصيمية حمددة.اضحة مة ية ةلى معلوما  حقيقية واخطة و 
 يتيوا 

 ، دما يع  91004 ةام 40.8إد  91002 ةام 21.4ازداد ارمراف ال تقا  ا دارية العامة مل 
 صريرار اخلطن ومًاةتته   ةملية صقدير ال تقا  وصرف ا.

 بحن قاا بسدبريا بح اصا -ت
نتقووا   يم، وصوويانة اآلليووا ، والتم يووزا ، والدراسووا ، فًوواًل ةوولصشوومل هوواه ال تقووا : نتقووا  الرتموو

 (.21التعليم املتتوح )جدول رقم
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ةلووى ال حووو ( مةووالغ ال تقووا  ا داريووة اخلاصووة ونسووة ا إد حمووم املوازنووة اجلاريووة 21يج وور اجلوودول رقووم)
 اآل :

 ل21ودتق رلم ببح
 1005ت1002حلقامي  بحن قاا بسدبريا بح اصا تي ثاا إحى مابزيا  امقا دمي  

 بح قلي بحم بط بحثيان
 2242351 2247513 1002موازنة 

 بح قلي بحم بط بحثيان
 23427 25214 ال تقا  اخلاصة

 2.29 2.329 29نسةة الة د 
 2102753 2807614 1004موازنة 

 26552 15200 ال تقا  اخلاصة
 2.359 2.39 29نسةة الة د

 .1005تقطيط وا حما ، املمدر: جامعة دمشق، مديرية ال
 ( ما يلي:21يتةح مل قرا ة اجلدول رقم )

 بحن قاا بحم ببا 

،  91002 مل إقايل موازنوة جامعوة دمشوق اجلاريوة   ةوام 2.32بلرت نسةة ال تقا  ا دارية اخلاصة 
 9 وذلك لعدم اختالف مقدار كل م  ما.2.3إذ بلرت  1004كالك األمر لدى موازنة ةام 

 يابحن قاا بح قل 

 1002بلرووووت نسووووةة ا نتوووواق التعلووووي للمموووواريل ا داريووووة اخلاصووووة موووول إقووووايل املوازنووووة املمووووروفة لعووووام 
 9(.2.35)91004( و  العام 2.2)

 يتيوا 

9( 2.4صشريل ال تقا  ا دارية اخلاصة نسةة بسيطة مل حمم املوازنة املقطط  ا، ف ي   صمول إد )
مل أشمية هاه ال تقا    صنمح التم يزا  الًورورية للعمليوة    العامح موضع الدراسة. وذلك ةلى الرنم

 التعليمية، فًاًل ةل دورها   احملافجة ةلى سالمة األب ية مل خالل صيانت ا وأةمال الرتميم في ا.
 حن قاا بسدبريا بح اصا ت ثايناا ابئ  ب 

أو+( بووح  -اصوول ونسووةه)( ب ووود ال تقووا  ا داريووة اخلاصووة وحمووم التةووايل ام22) يوضووك اجلوودول رقووم
 .1004و1002املقطط له وامل تق فعلياً   موازن  ةامي 

 ل23ب ودتق رلمبح
 1005ت 1002بيح بئاا بحن قاا بسدبريا بح اصا حلقامي  

 : بح  ت بحمن   بعتمادبا : بح  ت بحمن   بعتمادباجناد بحن قاا 
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 1005 1002 بسدبريا بح اصا
 16.2 710- 1270 2000 0.28 4- 1584 1600 نتقا  الرتميم

 0 0 0 0 0 0 0 0 عليا 
 34.6 2320- 3060 6400 20.6 555- 4448 2114 جت يزا 

 35.2 677- 2621 1400 0.26 3- 1185 1200 إنشا ا  خمتلتة
جناد بحن قاا 
 بسدبريا بح اصا

 بعتمادبا
 بعتمادبا : بح  ت بحمن   1002

 : بح  ت بحمن   1005

 63.3 1122- 656 2000 3.2 108- 2682 3800 تمادجت يز كلية االق
 22.1 2212- 7566 20000 0 0 0 0 التعليم املتتوح

 23.2 32- 146 200 2.4 2- 286 100 الدراسا 
 21.7 7526- 26552 15200 20.8 2676- 23427 25214 ا قايل

 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، 
 1002 بيح بئاا مابزيا 

ةلى الرنم مل وجود ارمرافا  سالةة   قيع ب ود ال تقا  ا دارية اخلاصة، فإن مةالر ا ونسة ا ضئيلة، 
9 األمر 20.6ويست ىن مل ذلك نتقا  التم يزا  اخلاصة بريلية االقتماد إذ بلرت نسةة االرمرافا  في ا 

مثاهنووا أو التوونخري   ةمليووا   ديوود الوواي يتسوور بإنتووال شوورا  بعووض التم يووزا  أو ةوودم الدقووة   صقوودير أ
 التم يزا  املطلوبة وشرات ا.

  1005بيح بئاا مابزيا 

قيوع ارمرافوا  ب وود هواه ال تقوا  سوالةة،  و ،  21.79  غ االرمراف ا قايل لة وود ال تقوا  اخلاصوةوبل
مووا وضووع   9، وهووي مرصتعووة إذ صشووري إد شوورا  أج ووزة صقوول ك وورياً ة63.3وقوود بلرووت أةلووى نسووةة ارمووراف 

9 وهاه نسةة قليلة صشري إد ازمتاض ما صرف ةلى التعليم املتتووح رنوم أنوه حوديث 22.1اخلطة، وأدناها 
 الوالدة.
 يتيوا 

إضافة إد ما سةق، جتدر ا شارة إد أن ال تقا  ا دارية اخلاصة ختمل لة ود صدةم العملية التعليمية، 
 االهتمام هباا الة د   ختطيط ال تقا  وصرف ا.وأن وجود ارمرافا  سالةة في ا مدشر يستدةي 

 ي قاا بحثات بح بجا -3
 لصشوووتمل هووواه ال تقووووا  ةلوووى نتقوووا  ا سوووو ام   األنشوووطة ال قافيوووة، واالجتماةيووووة وا سووو اما  وبوووود

 (.23وارد   اجلدول رقم)االشرتاك   املدسسا  العربية والدولية ةلى ال حو ال
 ل24ب ودتق رلمبح
  بجا تي ثاا إحى مابزيا  امقا دمي ي قاا بحثات بح
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 بح قلي بحم بط بحثيان
 2242351 2247513 1002موازنة 

 20483 22174 نتقا  الةاا الرابع
 0.819 0.8649 29نسةة الة د 

 2102753 2807614 1004موازنة 
 بح قلي بحم بط بحثيان
 7377 12630 نتقا  الةاا الرابع

 0.629 2.219 29نسةة الة د
 .1005مدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، امل

 ( ما ين :23مل قرا ة اجلدول )يتةح 
 بحن قاا بحم ببا 

9(   العوام 2.21إد  ) 91002( ةام 0.86ارصتاي نسةة نتقا  األنشطة ال قافية واالجتماةية مل )
 ، األمر الاي يدل ةلى زيادة االهتمام هباه األنشطة.1004
 يابحن قاا بح قل 

، و  يريوول 91004( ةووام 0.62إد ) 91002(   ةووام 0.81ازمتًووت نسووةة ا نتوواق التعلووي موول )
(ل.س 20483000االزمتاض   ال سةة فقط بل   حمم ال تقوا  التعليوة املموروفة، فتوي حوح كانوت )

. ظمريووول إةطوووا  ةووودة صتسوووريا   ووواا 1004(ل.س   العوووام 7377000، ازمتًوووت إد )1002  العوووام 
جع فقد يريون مةالرة   حمم التقديرا  املطلوبة، أو صنخر   ةملية االشرتاكا  مع امل جما  العربية الرتا

والدوليوة، وظمريول أن يعوود ذلوك إد قلوة األنشوطة ال قافيوة واالجتماةيوة ةلوى ةريوس موا كوان خمططواً لوه، كموا 
 وظمريل أن يعود ذلك إد األسةاا السابقة جمتمعة.

 ا بح اصا ت ياينااحن قاا بسدبري ابئ  ب 

، +( بح املقطط -م التةايل اماصل ونسةه )وع، وحمو( ب ود نتقا  الةاا الراب24يوضك اجلدول رقم)
 .1004و 1002له وامل تق فعلياً   موازن  ةام 

 ل25ب ودتق رلمبح
 1005ت 1002بيح بئاا ي قاا بحثات بح بجا حلقامي  

 بعتمادبا جناد ي قاا بحثات بح بجا
 بعتمادبا : بح  ت حمن  ب 1002

 : بح  ت بحمن   1005

ما    ال شووووووووووووووووواط اسووووووووووووووووو ا 
 ال قا 

2400 1805 -483 25.8 20400 1732 -6546 61.8 

 42.1 4221- 3757 20000 0.08 3- 6085 6200ما    ال شووووووووووووووووواط اسووووووووووووووووو ا 
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 ال قا 
ما    االشووووووورتاك   ا ا سووووووو

 املدسسا  العربية والدولية
574 481 -82 22.4 2130 666 -352 26.2 

 52 22141- 7377 12630 5.2 582- 20483 22174 ا قايل
 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، 

  1002بيح بئاا مابزيا 

يةح اجلدول السابق االرمرافا  السالةة   الة ديل األول وال الث صزيود ك ورياً ةلوى االرمرافوا  اماصولة   
 الاي ختض نسةة االرمراف ا قالية لدى هاه ال تقا .الة د ال ا ، و 

  1005بيح بئاا مابزيا 

يالحوومل   اجلوودول السووابق وجووود ارمرافووا  سووالةة كةوورية   الة ووود ال الغووة صشووري إد ةوودم التقيوود باخلطووة 
م املةوووالغ املعتمووودة   العوووا لوووىة 1004املوضووووةة، ومووول ج وووة أخووورى يالحووومل زيوووادة املةوووالغ املعتمووودة للعوووام 

زيادة كةرية صقرتا مل الًعل، األمر الاي قد يرجع االرمرافا  ال  حملت إد ازمتاض صرياليل  1002
 األنشطة ال قافية واالجتماةية أو إد حمدودية ص تياها.

 ي قاا بحثات بح ام  -4
 مريومة وصشتمل ةلى غالغة ب ود صتعلق بالتزاما  اخلزي ة العامة للدولة، والتزاما  ناجتة ةل ضمانا  ا

 ديل وسواهم )الرديا ( وهاا ما قللمامعة، فًاًل ةل مةالغ صرصد ملواج ة التزاما  اجلامعة جتاه املتعا
 (.25يوضحه اجلدول )

 ل26بحودتق رلم ب
 ي قاا بحثات بح بجا تي ثتاا إحى مابزيا  امقا دمي 

 بح قلي بحم بط بحثيان
 2242351 2247513 1002موازنة 

 27433 200 سنتقا  الةاا اخلام
 2.5 0.0075 2نسةة الة د 

 2102753 2807614 1004موازنة 
 23702 174 نتقا  الةاا اخلامس

 2.1 0.023 2نسةة الة د
 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، 

 ( ما ين :25)رقم مل قرا ة اجلدول يتةح 
 بحن قاا بحم ببا 
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الةاا أشمية صاكر   املوازنة التقطيطية للمامعة، فرصيدها املعتمد كان ال صشريل ال تقا  املقططة  اا 
 ا إد ت، أي إن نسووة1004( ل.س   العووام 174000، وارصتووع إد )1002( ل.س   ةووام 200000)

 .91004(   العام 1، و )91002(   العام 2املوازنة العامة للمامعة )
 بحن قاا بح قليا 

مح كلي ما، أن ما ي تق ةلى هاا الةاا فعلياً أك ور بري وري دموا هوو خمطوط لوه، اصج ر ال تقا  التعلية للع
 األمر الاي يشري إد قلة الدقة   صقديرا  ا نتاق  اا الةاا.

  بئ  ي قاا بحثات بح ام  ت ثايناا ا 

،+( بوووح -سوووه )ةتامس، وحموووم التةوووايل اماصووول ونو( ب وووود نتقوووا  الةووواا اخلووو26) يوضوووك اجلووودول رقوووم
 .1004و1002ط له وامل تق فعلياً   موازنة كل مل ةامي املقط

 ل27ب ودتق رلمحا
 1005ت 1002بيح بئاا ي قاا بحثات بح ام  حلقامي  

جناد ي قاا بحثات 
 بح بجا

 بعتمادبا
 بعتمادبا : بح  ت بحمن   1002

 : بح  ت بحمن   1005

 212.6 236- 27 174 23 23- 75 200 التزاما  اخلزي ة العامة
   23652+ 23652 0   27433+ 27433 0 لرديا ا

التزامووووووا  ناشووووووئة ةوووووول 
 ضمان الدولة

0 0 0 0 0 0 0 0 

 4082 23425+  23702 174 27520 2742+  27520 200 ا قايل

 .1005املمدر: جامعة دمشق، مديرية التقطيط وا حما ، 
ةدم وضع صقديرا   واا الةواا، األمور ( وجود ارمرافا  كةرية صشري إد 26يتةح مل قرا ة اجلدول رقم )

الوواي يوودةو إد االهتمووام الريووا  ب تقووا  هوواا الةوواا ألهنووا الصقوول أشميووة ةوول نتقووا  األبووواا األخوورى موول 
 ج ة، وةدم وضع صقديرا  دقيقة  ا يدغر سلةياً   امريم ةلى ص تيا اخلطة   بقية األبواا األخرى.

ذنًائجذاليحثذ-11

مريووومي املموودر األساسووي لسوود ال تقووا  اجلاريووة جلامعووة دمشووق، ويشووارك ا يعتوورب التمويوول ا -22-2
 بشريل متواضع ا يرادا  الااصية للمامعة احململة مل الرسوم اجلامعية وإيرادا  دمارسة العمل.

ا يورادا  صووزي صوضع موازنة ال تقوا  اجلاريوة جلامعوة دمشوق وفوق ا يورادا  امريوميوة، بي موا  -22-1
 سا مسةقة ةلى مطارح إنتاق ا وبشريل غابت.الااصية وفق ن

صعد موازنة جامعة دمشق لل تقا  اجلارية حسا التعليما  الواردة مل وزار  املالية والتعليم  -22-3
 العايل، وهي م سممة باألسلوا مع املوازنة العامة للدولة، إذ صوزي ال تقا  وفق أبواا وب ود حمددة.

   املقططة اجلارية وال تقا  اجلارية التعلية   األبواا األربعة ه اك ارمرافا  بح ال تقا -22-4
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 للموازنة، وختتلل نسا االرمرافا  مل باا إد عخر، إال أن هاه االرمرافا  صشري إد ةدم ص تيا اخلطة 
 ص تيااً كاماًل، وبالتايل ه اك نتقا    صمرف حسا االةتماد املرصود، األمر الاي يودغر   جوودة العمليوة

 التعليمية وخمرجاهتا.
ذمقرتحاتذاليحثذ-12

است اداً إد ال تاتج ال  أمريل التوصل إلي ا مول خوالل التحليول السوابق لل تقوا  اجلاريوة جلامعوة دمشوق، 
 ظمريل وضع املقرتحا  اآلصية:

سويما مول دمشق، صدةم ا نتاق امريومي، والالعمل ةلى إصماد ممادر متويل أخرى جلامعة  -21-2
مركوووز لأليووواث العلميوووة املتشووواركة موووع القطووواةح العوووام واخلووواص   حووول املشوووريال  االقتموووادية  خوووالل فوووتك

 والم اةية والزراةية ونري ذلك جا يعود ةلى اجلامعة بالعاتدا  االقتمادية املادية واملالية.
موضووةياً  وضع موازنة ال تقوا  اجلاريوة وفوق ا يورادا  امريوميوة ونوري امريوميوة، لتعورب صعةورياً  -21-1

 ةل حاجا  اجلامعة ومتطلةاهتا.
 صما أن صتمتع ةملية إةداد املوازنة باآل : -21-3
االبتعواد ةوول املروواالة   صقودير حمووم ال تقووا  اجلاريوة املطلوبووة موول قةول خمططووي املوازنووة،  -21-3-2

 وصقدير حمم هاه ال تقا  وفق اماجا  امقيقية.

لعلميوووووة وا حمووووواتية   ةمليوووووة صقووووودير حموووووم ال تقوووووا  اسوووووتقدام األدوا  والوسووووواتل ا -21-3-1
 املطلوبة.

 مشاركة قيع املع يح بعمليا  ا نتاق أغ ا  وضع املوازنة التقطيطية للمامعة، بد اً  -21-3-3
موول املسووتويا  ا داريووة الوودنيا. حوو  املسووتويا  ا داريووة العليووا، جووا   ذلووك املقتمووح العلميووح، واخلووربا  

 اسةية، واملديريل العلميح.املالية واحمل

 ليل امساا اخلتامي للموازنة، وصةيان االرمرافا  اماصلة، ووضع األسةاا واقرتاح املعاجلة  -21-4
 مل أجل صال  ذلك   املوازنا  القادمة.

 إصماد مراكز مسدولية صراقا الت تيا وا ذماز وختًعه للمحاسةة.ت فاملوازنا  املرصةطة جحاسةة -21-5
املسدولية صووفر مسواةدة م جموة للموديريل، خاصوة فيموا إذا كوان هودال  املوديرون يسوتقدمون الترايوة الراجعوة 

(Foster,1999,p489ت) 
 االهتمام جبميع أبواا ال تقا  اجلارية وب ودها اهتماماً متساوياً، وةدم صتًيل أحد هاه  -21-6

 األبواا أو الة ود   أغ ا  صرف ال تقا .
ذ

ذ
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ذ

ذ

ذجعذادلرا

ذادلراجعذالعربوة

جامعوووة  ت،بيانوووا  نوووري م شوووورة.بحمابزيعععاا بحت بيبيعععا حوامقعععا دميععع (:ت1005جامعوووة دمشوووق) -
 (:تبيانا  نري م شورةت، مديرية املالية.1005دمشق)
ا دارة املاليووووووة   اجلامعوووووا ، دراسوووووة إمريووووووان اسوووووتعمال موازنووووووة ت(: 2878امسوووووح،أمحد مموووووطتى) -

املركوووز العوووريب  ، دمشوووق:20، ةوووددبحمولعععا بحق جيعععا حثحعععاث بحتقلعععيم بحقعععاحي (،p.p.s)تالتقطووويط والربجموووة
 لةحوث التعليم العايل.

صواري   8343( حول ص جويم اجلامعوا ، صوحيتة صشوريل العودد رقوم 5رتاسة اجلم ورية، القانون رقم ) -
4-2-1005. 

، تة ا وسووةل  سووي  اكتايووة متويوول التعلوويم العووايل   الوودول العربيووة: أوضووات(: 1000) رمحووة، أنطووون -
ت إدارة ومتويوول التعلويم العايلت،ةمووان، األمانوة العامووة  2، العودد املتقمول مولعا ب حععاد بحوامقعاا بحق جيععا

 ال اد اجلامعا  العربية.
 .جامعة دمشق ت،دمشق:بلتعادياا بحتقليم(: 1006|1005رمحة، أنطون) -
بح نعععي بحععععناعي تعالتعععو جك ايتعععو بسي عععات علعععى بحتقلعععيم بحثعععاياث (: 1002ةلوووي، هيووو م حممووود) -

 ، رسالة ماجستري نري م شورة، جامعة دمشق، كلية الرتبية.بحدبصليا
 دار التمر لل شر والتوزيع. :، القاهرةق ا ياا بحمابزيا بحقاما حلدتحا(:1003قال، )العمارة،  -
 للطةاةة وال شر. أصرياك  ، القاهرة:ق احي  بحمحا ثا بسدبريا(: 1002قللي، ضمىي أمحد ممطتى) -
 الريتاا اجلامعي امديث.  ، ا سري درية:ي بحمحا ثا بسدبريائ (:1005مرةي، ةطية ةةد امي) -
، ئي بحومااريا بحق جيا بح اريا مناويا بحمابزيا بحقاما حلدتحا  (: 2883 حممد خالد ) ، امل اي  -
 .وزارة ال قافة :دمشق
املريتوا املركوزي  ، دمشوق:2990ماعا بس عاتيا حقات بحمو(: 2880) املريتا املركزي لإلحموا  -

 لإلحما .
املريتوا املركوزي  ، دمشوق:1002بحموماعا بس عاتيا حقات (: 2880) املريتا املركزي لإلحموا  -

 لإلحما .
املريتوا املركوزي  :، دمشوق1005بحموماععا بس ععاتيا حقعات (: 1004املريتا املركزي لإلحموا ) -

 لإلحما .
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