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ملخص البحث باللغة العربية

الطالبة :سوسن معروف
العنوووووان :واقععععا إدارة الوقععععع فععععي جامعععععة تشععععر ن (دراسععععة ميدانيععععة علععععى رؤسععععاب شعععععن االمتحانععععات
وشؤون الطالب والد وان )
الجامعة االفتراضية السورية
إشراف الدكتور:رعد الصرن
تهوووودف اووووسة الدراسووووة  :للتعععععرف علععععى واقععععا إدارة الوقععععع لععععدة رؤسععععاب الشعععععن الحيو ععععة فععععي جامعععععة
تشر ن ذات التعامل المباشر ما الطالب وهي االمتحانات  ,شؤون الطالب ,الد وان .
كمووووا تهوووودف إلووووى التعوووورف علععععى عععععدد مععععن سععععلوكيات إدارة الوقععععع إاععععافة ل شععععر و تع عععع قافععععة إدارة
الوقع لدة العاملين في الدوائر الرسمية .
يتووو لج مجتموووع الدراسوووة مووون  :جميعععا رؤسعععاب شععععن االمتحانعععات وشعععؤون الطعععالب و العععد وان فعععي كليعععات
جامعة تشر ن تعليم (نظامي و مفتوح).
تعععم تو عععا  36اسعععت بيان وقعععد اسعععتخدمع الباداعععة ععععددا معععن األسعععالين ا دصعععائية فعععي برنعععام

spss

لعرض وتحليل نتائ الدراسة.
خلصووووت الدراسووووة إلووووى  :أن واقععععا إدارة الوقععععع ميععععل ألن كععععون موجبععععا لععععدة رؤسععععاب الشعععععن محععععل
الدراسعععة إال أنلعععا لعععم تكعععد أن ه عععا فعععرو ذات داللعععة إدصعععائية فعععي إدارة الوقعععع ع عععد مسعععتوة داللعععة
 ...0تعععع ة لكعععل معععن العمعععر والخبعععرة والكععع ر فعععي دعععين أن ه عععا فعععرو ذات داللعععة إدصعععائية تعععع ة
لمكان العمل .
وانتهووت الدراسوووة بتموووديم مجموعوووة موون الحلوووو والممتر وووات:نشعععر قافععة إدارة الوقعععع لعععدة الععععاملين فعععي
جامععععة تشعععر ن وإقامعععة دورات تدر بيعععة لتع ععع سعععلوكيات إدارة الوقعععع لعععد لم وتعععوفير كافعععة المسعععتل مات
الماد ة المساعدة في تحسين األداب و اختصار ال من .
الكلمات المفتا ية:
إدارة الوقع ,رئير شعبة االمتحانات ,رئير شعبة شؤون الطالب ,رئير شعبة الد وان .
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This study aims at the recognizing the reality of time management concerning the
chairpersons of important departments in Tishreen University that deal with students
directly ,I .e , Examinations Department ,Student Affairs and Divan .
It is also aims at recognizing a number of time management behaviours in order to
expand and enhance the culture of time management concerning the staff in the official
department.
The study society includes all the chairpersons of Examinations Department ,Student
Affairs and Divan in the colleges of Tishreen University (Regular and Open Education)
Sixty three questionare paper were distributed on seven days.
The researcher used many statistical styles through the spss program to present and
analyze the study results .
The study showed that reality of time management is positive for the concerned
chairpersons but there were no statistical differences in time is management at the level
0.05 related to the work place .
The study presented ,at the end ,a group of solutions and suggestions in order to
expand the culture of time management concerning the stuff in Tishreen university and
training cycles to enhance the their time management behaviours and to provide all the
helpful material objects which improve performance and save time .
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