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 :رؤية الىحدة

في تطىير أداء كلية اآلداب علً المستىي تطمح الىحدة

األكاديمي و المإسسي وذلك من خالل تحقيق مستىي رفيع من 

األداء و المحافظة علً اإلنجاز الراقي تهدف التأهيل للحصىل 

علً األعتماد وكسة ثقة ورضاء المستفيدين طالتا وأولياء 

 أمىر ومجتمع مدني . 
 

 

 (1يسؼش سلى )
 2019شٓش عجزًجش 

 يسؼش اخزًبع يدهظ إداسح ٔزذح ػًبٌ اندٕدح

 2019نشٓش عجزًجش 
اخزًغ يدهظ إداسح ٔزذح ػًبٌ اندٕدح ثكهٛخ اٜداة ثذيُٕٓس فٙ رًبو انغبػخ انؼبششح      

 طجبًزب 

 و ثسؼٕس كم يٍ:2019يٍ ٕٚو انثالثبء انًٕافك انؼبشش يٍ عجزًجش     

 انظفخ اإلداسحػؼٕ يدهظ  و

ػًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ يدهظ إداسح  أ.د. زُبٌ خًٛظ انشبفؼٙ -1

 انٕزذح

 انًذٚش انزُفٛز٘ نهٕزذح د. رٛغٛش يسًذ شبد٘ -2

 ػؼًٕا د/ ساَٛب يسًذ َظًٙ -3

د/ طبثش يسًذ  -4

 طبدق

 ػؼًٕا

د/ يسًذ ػٕع  -5

 انغًُٙ

 ػؼًٕا

 ػؼًٕا أ.  نجُٗ فٕص٘ دعٕلٙ -6

 ػؼًٕا أزًذ عؼٛذ .1 -7

 أيٍٛ انكهٛخ َفٍٛ يسًذ سزٕيّ  .1 -8

 إداس٘ كًبل فشج طبنر .1 -9

 إداسٖ أ.أزًذ ػهٗ عؼذ  -10

 اػززسد ػٍ انسؼٕس د. اًٚبٌ فبٚض سػٕاٌ 

 

 ٔرى دػٕح أ.د/ إثشاْٛى يسًذ يشخَٕخ ثظفزّ خجٛش نهدٕدح فٙ انكهٛخ.
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. 

 

 انزظذٚك ػهٗ لشاساد يدهظ انٕزذح انغبثك. ثبًَٛب:   

 : رى انزظذٚك ػهٗ اندهغخ انغبثمخ.انمشاس       

انمشاس:
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سؤعبء األلغبو انؼهًٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانغبدح انٕكالء  : ٔافك انًدهظ ػهٗ يخبؿجخانمشاس   

ٔانًدهظ ٚزمذو ثبنشكش نأللغبو  2019/2020ٔيؼبنٙ ػًٛذ انكهٛخ، نشفغ خــٓى نهؼبو اندبيؼٙ 
 انزٙ أسعهذ خــٓب ٔيٍ ثُٛٓب لغى انزبسٚخ.

 

ٚزمذو انًدهظ ثبنشكش نأللغبو انزٙ اعزٕفذ يزـهجبد اندٕدح ٔٚٓٛت انًدهظ ثجبلٙ  :انمشاس

 األلغبو عشػخ اعزكًبل انًزـهجبد انًزًثهخ فٙ:

 .2018/2019رمبسٚش انًمشساد نهفظم انذساعٙ انثبَٙ  .1

 .2019/2020رٕطٛف انًمشساد نهفظم انذساعٙ األٔل  .2

 و انذساعٙ انغبثك.إَدبصاد انمغى ػهٗ يذاس انؼب .3

 خـؾ اندٕدح داخم األلغبو. .4

 رمبسٚش ندُخ فسض انكزبة اندبيؼٙ. .5
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 اعزًبساد انزمٛٛى يغ انكزت انذساعٛخ ثكم لغى. .6

 .2019/2020انؼتء انزذسٚغٙ نهغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ  .7

  

  عبثؼًب

اؿهغ انًدهظ ػهٗ يب ٔسد يٍ لغى انزبسٚخ ٔٔافك ػهٗ خًٛغ يب ٔسد ثّ ْٕٔ ػهٗ  

 انُسٕ اٜرٙ:  

 .رمشٚش يُغك اندٕدح  -1
 : اؿهغ انًدهظ ػهٗ يب ٔسد فٙ يُغك اندٕدح ٔٔافك ػهٙ يب خبء فّٛ.انمشاس      

 .انجشايح ثبنمغىسئٛظ يؼٛبس انمٛبدح ٔرُظٛى  ػهٛبء اثٕ ػهٕيمزشزبد انغٛذح انذكزٕسح  -2
: ٔافك انًدهظ ػهٗ يب ٔسد فٙ يمزشذ انضيٛهخ ْٕٔ يب اَزٓٙ انّٛ فشٚك انؼًم ثبنًؼٛبس انمشاس  

 ْٔٙ ػهٙ انُسٕ االرٙ: 

يؼزًذ رشكٛم  2020-2019انًٕافمخ ػهٙ ايذادْب ثزشكٛم يدهظ لغى انزبسٚخ نؼبو  -أ        

 نًُجثمخ يٍ يدهظ انكهٛخ يؼزًذ .يؼزًذ رشكٛم انهدبٌ ا 2020-2019يدهظ انكهٛخ نؼبو 
انًٕافمخ ػهٙ ؿهت سئٛظ انًؼٛبس ثزشكٛم ندبٌ اعزشبسٚخ رؼبٌٔ يدهظ لغى انزبسٚخ  -ة        

ٔانزشكٛم ػهٙ انُسٕ االرٙ أ.د / طالذ ْشٚذ٘ ، أ.د/ ػهٙ ازًذ  2020-2019نهؼبو اندبيؼٙ 

ض . ٔكزنك انًٕافمخ ػهٙ رشكٛم ندُخ انغٛذ ،       أ.د / ػجذ انًُؼى يدبْذ ، أ.د/ ازًذ ػجذ انؼضٚ
ْٔٙ ػهٙ انُسٕ االرٙ: أ.د/  2020-2019يزخظظخ نًشاخؼخ رـٕٚش انجشايح نهؼبو اندبيؼٙ 

ػجذ انًُؼى يدبْذ،         أ.د/ اثشاْٛى يشخَٕخ ، أ.و.د/ ازًذ خالل ، د/ رٛغٛش شبد٘ .) ثٕػؼٓب 

 انًذٚش انزُفٛز٘ نهدٕدح ( .
ٛخ يُغك انجشايح ثبنمغى ٔرى رشكٛم ندُخ يٍ يدهظ انمغى ٔٔلغ انًٕافمخ ػهٙ اػزًبد آن -ج

يٍ ثٍٛ انًزمذيٍٛ الَـجبق انششٔؽ ػهّٛ ػهٙ اٌ رؼذ أد/ ػجذ انًُؼى يدبْذ االخزٛبس ػهٙ 

 انششٔؽ انًمذيخ خضء ال ٚزدضأ يٍ يدهظ انمغى .
زًبسح انًزؼًُخ ْزِ انًٕافمخ ػهٙ آنٛخ رمٛٛى أداء انمٛبداد األكبدًٚٛخ ثبنمغى ٔيشفك ؿٛخ االع -د

االنٛخ يغ اػزجبس االعزًبسح خضء ال ٚزدضأ يٍ يدهظ انمغى ، ٔػهّٛ ٚزمذو انًدهظ ثٕافش انشكش 

ػهٙ يب رجزنّ يٍ خٕٓد يسًٕدح نشفؼخ ٔرمذو انمغى  ػهٛبء اثٕ ػهٕٔااليزُبٌ نهغٛذح انذكزٕسح 
 . ٔانشكش يٕطٕل نألعزبر ػهٙ ثبثذ يذسط انًبدح ثبنمغى

 ؼبٚٛش االكبدًٚٛخثشأٌ رجُٙ انً -3
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ٔافك انًدهظ ػهٙ رجُٙ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ نهٓٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ اندٕدح ٔاالػزًبد : انمشاس 

 .لـبع اٜداة فًٛب ٚخض انزبسٚخ

 
 ثشأٌ رسذٚث انشؤٚخ ٔانشعبنخ نهمغى .-4

االعزشارٛدٛخ : ٔافك انًدهظ ػهٙ اػذاد انشؤٚخ ٔانشعبنخ نهمغى ثًب ٚزٕافك يغ انخـخ انمشاس
 نهكهٛخ.

 

 ثشأٌ رشكٛم فشٚك اندٕدح ثبنمغى.-5
 : ٔافك انًدهظ ػهٙ رٕصٚغ انًؼبٚٛش نالػزًبد ثبنمغى ػهٙ فشٚك اندٕدح ثبنمغى.انمشاس

 

 .ثشأٌ اخزٛبس يسكًٍٛ خبسخٍٛٛ نهجشَبيح-6
: ٔافك انًدهظ ػهٙ اخزٛبس يسكًٍٛ خبسخٍٛ نهمغى ٔكزنك ٔافك ػهٙ اخزٛبس يُغك نمشاس    

 .هجشَبيح ثبنمغى ٔػهّٛ رٕطٛف انجشَبيحن

 ثشأٌ انخـؾ انغُٕٚخ نهمغى. -7       
 ٔافك انًدهظ ػهٙ خـخ انمغى ػهٙ يذاس ػبو.ٔكزنك خـخ اندٕدح ٔاالػزًبد . :انمشاس

 

 ثبيُب: اخزٛبس ٕٚو ثبثذ نالخزًبع انشٓش٘ نًدهظ اداسح اندٕدح.

       

 

        

 ربعؼًب : ثشأٌ آنٛبد ردٓٛض األلغبو نالػزًبد.

ًًب ثًب أٔسد  انمشاس:           ثخظٕص  أ.د/ إثشاْٛى يسًذ يشخَٕخأؿهغ انًدهظ ٔأزٛؾ ػه
ايح، ٔلذو عٛبدرّ نهًدهظ ٔسشخ ػًم انخـٕاد األٔنٗ نهزأْٛم ٔإَشبء اندٕدح داخم انجش

يظغشح ػٍ كٛفٛخ اػزًبد ثشَبيح، ٔؿبنت انًدهظ عٛبدرّ ثؼًم ػذح ٔسػ ػًم فٙ األلغبو 

 ثبنزُغٛك يغ ٔزذح ػًبٌ اندٕدح.
 

 ػبششًا: ثشأٌ انزمشٚش انُٓبئٙ نهزٕطٛفبد ٔانزمبسٚش. 
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ت ممب َذعم وَحبفع علً مكىَحقق رصبلت الكلُت وَتفق مع اصتزاتُجُت الجبمعت ، والضعٍ إلعذاد الكلُت للحصىل علً االعتمبد مه خالل إوتبج مىارد بشزَت متمُزة ومت
بعذته العلمُت علً أصش القذرة التىبفضُت للكلُت وَعظم صىرتهب الذهىُت لذي جمُع فئبث المجتمع فٍ قذرتهب علً الحفبظ علً  رأس المبل البشزٌ للمجتمع وبىبء ق

 معبصزة لتحقُق األهذاف العلُب لمصز .
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 :رؤية الىحدة

في تطىير أداء كلية اآلداب علً المستىي تطمح الىحدة

األكاديمي و المإسسي وذلك من خالل تحقيق مستىي رفيع من 

األداء و المحافظة علً اإلنجاز الراقي تهدف التأهيل للحصىل 

علً األعتماد وكسة ثقة ورضاء المستفيدين طالتا وأولياء 

 أمىر ومجتمع مدني . 
 

ثبنزؼبٌٔ يغ األلغبو ٔافك انًدهظ ػهٗ ػشٔسح رؼذٚم انالئسخ ٔػجـٓب انمشاس :            

انؼهًٛخ ٔندبٌ رـٕٚش انهٕائر ٔيُغمٙ اندٕدح ززٗ ٚزغُٗ رظٕٚت ثؼغ يب ٔسد ثٓب فٙ غٛش 

 يسهّ.

  

 زبد٘ ػشش: ثشأٌ انًشاخؼٍٛ انخبسخٍٛٛ ثبنكهٛخ.

ٔافك انًدهظ ػهٗ أٌ ُٚشكم يُٓى خًًٛؼب فشٚك دػى فُٙ ٔندُخ يشاخؼخ داخهٛخ  انمشاس:         
 دٔسٚخ نهًؼبٚٛش ٔاػذاد رمبسٚش دٔسٚخ رغبػذ ػهٗ االعزٛفبءٔركٌٕ نٓى صٚبساد 

 

 ْزا ٔأَٓٙ االخزًبع فٙ رًبو انغبػخ انٕازذح ظًٓشا .

 

 

 انًذٚش انزُفٛز٘ 

 نٕزذح ػًبٌ اندٕدح 

 ػًٛذ انكهٛخ

 ٔسئٛظ يدهظ إداسح انٕزذح

 أ.د زُبٌ خًٛظ انشبفؼٙ د.رٛغٛش يسًذ شبدٖ

 

 


