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 اخلطة التنفيذية لكلية اآلداب 
2012 - 2012 

 الفرتة الزمنية املشئول عن التنفيذ آليات تنفيذ األنشطة األنشطة املطلوبة األهداف
 

امليزانية  مؤشزات النجاح
 املطلوبة

بداية 
 التنفيذ

نهاية 
 التنفيذ

تطوير برامج ومقررات  -
الدراسات العميا لتمبية 
 .إحتياجات سوق العمل 

 تطوير المقررات . -
 تطوير طرق التقييم   -

 ) اإلمتحانات ( .      
حداث بتتتترامج نوجيتتتتة جديتتتتدة إستتتتت -

لمدراستتات العميتتا بنظتتام ) التعمتتيم جتتن 
 بعد ( . 

 

تشتتتتتتتتتجيع ا  ستتتتتتتتتام جمتتتتتتتتت   -
 إستحداث برامج جديدة .

 
نتتدوات ولقتتتاوات حتتتول بتتترامج  -

 التعميم جن بعد والتعميم المزيج

راسات وكيل الكمية لمد -
 العميا .
 
 

 رئيس القسم .

5/
21

02
 

9/
21

02
 

زيتتتتتادة اإل بتتتتتال جمتتتتت   -
 الدراسات العميا .

 زيادة إ بال الوافدين . -

 جنية 5111

تعديل الئحة الدراسات  -
العميا ف  نظام الساجات 

المعتمدة واإلرشاد 
 ا كاديمي

ورش جمتتتتتتتتتل ما تتتتتتتتتة بنظتتتتتتتتتام  -
 الساجات المعتمدة .

لعمميتة متابعة لتوائ  ا  ستام ا -
وكيل الكمية لمدراسات  - .

 العميا .
 رئيس القسم .

6/
21

02
 

5/
21

02
 

إجتمتتتتتتتتتتتتاد البتتتتتتتتتتتترامج  -
 الجديدة .
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 الفرتة الزمنية املشئول عن التنفيذ آليات تنفيذ األنشطة األنشطة املطلوبة األهداف
 

امليزانية  مؤشزات النجاح
 املطلوبة

بداية 
 التنفيذ

نهاية 
 التنفيذ

اإلرتقاو بمستوي طالب  -
 الدراسات العميا .

ورش جمتتل لتتتدريب الطتتالب جمتت   -
بالجامعتتتتتتتتتات ا جنبيتتتتتتتتتة التوا تتتتتتتتتل 

 لمح ول جم  من  دراسية .

تحديتتتتد مواجيتتتتد ورش العمتتتتل  -
 رئيس القسم . - ها .واإلجالن جن

21
02

 21
05

 
تميز مريج الدراسات  -

 جنية 5111 العميا .

جقتتد دورات لتنميتتة  تتدرات الطتتالب  -
. 

تحديتتتتتتتتد مواجيتتتتتتتتد التتتتتتتتدورات  -
 واإلجالن جنها .

وكيل الكمية لمدراسات  -
 العميا والبحوث .

 رئيس القسم -

إرتفاع مستوى  -
 جنية 5111 الرسائل العممية

ب جمتتتتتت  العمتتتتتتل تشتتتتتتجيع الطتتتتتتال -
الجمتتتتتاجي والمشتتتتتاركة فتتتتت  الفتتتتترق 

 البحثية .

تمكتتتتين الطتتتتالب متتتتن إمتيتتتتار  -
مجموجتتتتتتات العمتتتتتتتل ومو تتتتتتتوع 

 البحث.
 تحديد الفرق البحثية با  سام -

  تفعيل اإلتفا يات - إدارة الكمية .

التوا تتتتتل متتتتتع الهيئتتتتتات الدوليتتتتتة  -
 المانحة لبعثات ومهمات جممية .

جقتتتتتد اإلتفا تتتتتات الدوليتتتتتة متتتتتتع 
 الجامعات والمؤسسات .

وكيل الكمية لمدراسات  -
 العميا والبحوث .

 

زيادة فرص ح ول  -
 جنية 05111 الطالب جم  من  
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 الفرتة الزمنية املشئول عن التنفيذ آليات تنفيذ األنشطة األنشطة املطلوبة األهداف
 

امليزانية  مؤشزات النجاح
 املطلوبة

بداية 
 التنفيذ

نهاية 
 التنفيذ

 تشجيع الباحثين المتميزين . - 
جقتتتتتتد متتتتتتتؤتمر ستتتتتتتنوي لشتتتتتتتباب  -

 الباحثين .

مستتتتتتتابقة وجتتتتتتتوائز  ف تتتتتتتل  -
 ا بحاث .

 تشكيل لجنة لتنظيم المؤتمر -
 ين () أغمبها من شباب الباحث

 

21
02

 21
05

 
تنظتتيم المتتؤتمر بشتتكل  -

 سنوي .
 

تحديد المجاالت البحثية 
 لأل سام

ح تتتتر مو تتتتوجات التم تتتتص    -
والتحتتتتتتديث المستتتتتتتمر لمو تتتتتتوجات 

 البحوث .

حمقتتتات نقتتتاش ولقتتتاوات متتتع  -
المتم  تتين المتميتتزين لتحديتتد 

 أولويات البحث .

 رؤساو ا  سام -

  

تحستتتتتتتتتتين وتحتتتتتتتتتتديث  -
 ا داو البحثتتتتتتي والنقتتتتتتاط

 البحثية .

 

إستمدام مجاالت الدراسات البينية  -
. 

 وكيل الكمية لمدراسات العميا ندوات حول الدراسات البينية  -

6/
21

02
 

01/
21

02
 

نشتتر الدراستتات البينيتتة  -
 بين  سمين أو أكثر .

 

إستمدام مجتاالت الدراستة التطبيقيتة  - 
الت  تمب  إحتياجتات المجتمتع المرتبطتة 

 اإلنسانية بمجال الدراسات 

لقتتاوات متتع بعتتض ممثمتتي المجتمتتع  -
 المدني .

 إستبيانات لح ر المشكالت البيئية  -

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 

 وكيل الكمية لشئون البيئة 

نشتتتتتتتتتتر الدراستتتتتتتتتتات  -
التطبيقيتتتتتتتة المرتبطتتتتتتتة 
 بالمشكالت المجتمعية 
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 اخلطة التنفيذية لكلية اآلداب 
2012 - 2012 

 الفرتة الزمنية املشئول عن التنفيذ آليات تنفيذ األنشطة األنشطة املطلوبة األهداف
 

امليزانية  مؤشزات النجاح
 املطلوبة

بداية 
 التنفيذ

نهاية 
 التنفيذ

التحفيز جم  البحث 
 العممي

بناو مطة لمبحث العممي  -
 ومراجعتها وتحديثها . با  سام

جقد لقاوات وندوات مع  -
المتم  ين لنقل المبرات 
 لإلرتقاو بالمستوي العممي .

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
9/

21
02

 

0/
21

02
 

تحسين مستوي  -
 ا داو البحثي.

 

تحديد جوائز مادية ومعنوية  -
  ج او هيئة التدريس .

اإلجالن جن الجوائز  -
 وشروطها .

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 

 رئيس القسم

21
02

 21
05

 

 زيادة جدد ا بحاث -
 جنية 5111

تشكيل لجنة لتنظيم  - جقد مؤتمر سنوي بالكمية . -
المؤتمر ولجنة لتحكيم 

 ا بحاث .

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 21

02
 21

05
 

اإلنتظام في جقد  -
 جنية 05111 المؤتمر سنويا .

م  من   ج او الح ول ج -
هيئة التدريس إلتاحة فرص سفر 

 مدد   يرة .

تنفيذ إتفا يات تعاون مع  -
21 إدارة الكمية جهات مؤسسية جميا .

02
 21

05
 

 
 جنية5111
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 اخلطة التنفيذية لكلية اآلداب 
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 الفرتة الزمنية املشئول عن التنفيذ آليات تنفيذ األنشطة األنشطة املطلوبة األهداف
 

امليزانية  مؤشزات النجاح
 املطلوبة

بداية 
 التنفيذ

نهاية 
 التنفيذ

تابع التحفيز جم  
 البحث العممي

المساهمة المالية لمباحثين  - 
ف  ح ور المؤتمرات الدولية 

 والمحمية .
   

 
 جنية 21111

مج تدريبي لمباحثين جمل برنا -
 جمي  واجد البحث العممي 
 ) النشتتر الدولتتتي (

تفعيل الموا ع العالمية  -
مركز تقنية اإلت االت  - البحثية من مالل الجامعة .

21 والمعمومات
02

 21
05

 

زيادة معدالت النشر  -
 المحمي والمارجي .

 

و ع معايير مرجعية 
 لمبحث العممي 

طة تشكيل فريق جمل لو ع م -
 لمتابعة سياسة البحث العممي .

 

ورشة جمل مع أج او  -
هيئة التدريس لتكوين الفرق 

 البحثية .

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 6/

21
02

 

7/
21

02
 

وجود فريق متابعة  -
 جنية 2111 سياسة البحث العممي 

حافز مادي ومعنوي لتنفيذ  - و ع آلية لإللتزام بهذه المطة . -
 مان الجودةوحدة   المطة .

 إيجابيات التقييم . -
 تنفيذ المطة البحثية -
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 الفرتة الزمنية املشئول عن التنفيذ آليات تنفيذ األنشطة األنشطة املطلوبة األهداف
 

امليزانية  مؤشزات النجاح
 املطلوبة

بداية 
 التنفيذ

نهاية 
 التنفيذ

تابع و ع معايير 
 مرجعية لمبحث العممي

و ع نظام مراجعة داممي  -
 ومارجي .

إمتيار مقيم داممي  -
 جنية 2111 وجود مقيم مارجي -   إدارة الكمية  ومارجي لمتابعة العمل .

و ع أسس  مال يات البحث  -
 العممي

يثاق أمال ي لمبحث جمل م -
 العممي .

 مجالس ا  سام -
 وكيل الكمية لمدراسات العميا

 وحدة  مان الجودة

  

وجود أسس وا حة 
 مال يات البحث 

 العممي .

 

توفير المناخ اإليجابي 
 لمبحث العممي 

 تنشيط الحراك العممي والبحثي  -
 توفير مقاالت الدوريات جالميا -

إثراو المكتبة ) لمكتب    -
الموا ع   ممتمف الوسائل 

 البحثية (
 وكيل الكمية لمدراسات العميا

21
02

 21
05

 

 زيادة معدالت النشر  -
 جنية 5111 تنفيذ المطة البحثية -

جمل برنامج تدريبي لشباب  -
الباحثين لمتقدم بالمشاريع 

 البحثية .

دورات محددة تهدف  -
 رؤساو ا  سام لإلرتقاو بالبحث العممي .

 كميةإدارة ال

مشاركة شباب الباحثين  -
في ندوات ومؤتمرات 

 بالدامل والمارج
 جنية 01111
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 الفرتة الزمنية املشئول عن التنفيذ آليات تنفيذ األنشطة األنشطة املطلوبة األهداف
 

امليزانية  مؤشزات النجاح
 املطلوبة

بداية 
 التنفيذ

نهاية 
 التنفيذ

توفير أجهزة و اجات فيديو  -  
    كونفراس .

  

زيادة الموارد المالية 
 لمبحث العممي 

تشجيع  بول الوافدين من  -
 المارج

 التسويق والتعريف بالكمية -
21 وكيل الكمية لمدراسات العميا

02
 21

05
 

زيادة موارد الكمية  -
وزيادة اإلهتمام والدجم 

 لمبحث العممي

 

 إنشاو برامج مميزة  -
 ) بم تتروفات ( 

حمقات نقاش  –ندوات  -
ورش جمل ) إلنشاو البرامج 

 الجديدة ( 
   وحدة  مان الجودة

  

المشاركة ف  المشاريع البحثية  -
 الممولة .

 لقاوات مع المبراو  -
   مسئول المو ع اإللكتروني عالميةمتابعة الموا ع ال -
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 الفرتة الزمنية املشئول عن التنفيذ آليات تنفيذ األنشطة األنشطة املطلوبة األهداف
 

امليزانية  مؤشزات النجاح
 املطلوبة

بداية 
 التنفيذ

نهاية 
 التنفيذ

تابع زيادة الموارد 
 المالية لمبحث العممي

  تسويق ا بحاث جالميا . -
   وكيل الكمية لمدراسات العميا

  

دجم موارد ا بحاث بطرق غير  -
 تقميدية .

جقد لقاوات مع رجال  -
 ا جمال .

 التمويل الغير حكومي . -
 

   ياوكيل الكمية لمدراسات العم

  

 
 
 
 
 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 

 أ.د/ مها عبد اللطيف الشجيين

 عنيـــد الكليـــة
 

 رضا حمند سيد أمحدأ.د/ 


