
 إجنازات كلية اآلداب
للعام اجلامعي  

2019/2018 



  مجال في رائًدا عالمًيا عممًيا منبًرا تكون أن في اآلداب كمية طموح تحقيق إن•
 خّريجوها يسهم بحيث عالية جودة ذات عممية برامج تقديم إلى دفعها ب،اآلدا
  .المجتمعية والتنمية المعرفي االقتصاد ركائز ودعم بناء في

 عمى 2018/2019 الجامعي العام في الكمية دأبت التوّجه، هذا من وانطالًقا•
  :يمي ما عمى العمل متابعة

   وأدوات؛ وخطًطا بيئة األكاديمية؛ البرامج جودة تحسين1.

  وثقافيًّا؛ وبحثيًّا ومهاريًّا عمميًّا خريجيها مستوى رفع -2.

   ا؛العمي والدراسات العممي البحث بمستوى االرتقاء -3.

 الكمية؛ في الجودة وضبط ضمان تحقيق -4.

   والعالمي؛ المحمي والمجتمع الجامعة بين الفاعل التعاون جسور بناء -5.

   لمكمية؛ التحتّية البنية تطوير -6.

 .مشاريعها لدعم الكمية في المالي التمويل مصادر تنويع -7.
 



 

 أسضــــاء ػقؽــــة اظؿـــــــدرؼــــس: أواًل

 اخلطــــــــة اظـــــدرادقــــة: ثاغًقا

 ذؤون اجلــــــــودة: ثاظـًا

 األغشــــــطة اظـؼـــــــــاصقـــــة:  رابًعا

 .اظؾــــــقــــــــة اظؿقـــــــؿقة: خاعًسا



 

 

   
 اهلوئة التدريسوة أعضاء: أواًل



 
 :العلمياإلنتاج 

 



 : اإلنتاج العلمي-

 

 136: عدد األحباث املنشورة واملؼبولة للنشر -

 

  اهلقؽة أسضاء صقفا ذارك اظيت ادلؤمترات سدد-

 .(22) :اظؿدرؼسقة

 



 

 

 اخلطة اظدرادقة  



 الذراسيةالخطة 

 :قسم العمل االجتماعي*

 .يف اظعؿل االجؿؿاسيدطؿوراه ادؿقداث برغاعج 

 

 :قسم الػلسػة*

تعدؼل اخلطط اظدرادقة ظرباعج اظؾؽاظورؼوس وادلاجسؿري •

 .واظدطؿوراه

اظؿقضري واظعؿل سؾى إسادة بـاء اخلطط االدرتذادؼة ظرباعج  •

 .واظدطؿوراهاظؾؽاظورؼوس وادلاجسؿري 

 



 :النػس علم قسم*

   .اظـػس سؾم يف ادلاجسؿري برغاعج صؿح إسادة سؾى اظعؿل

 :اجلغرافوا قسم*

  وادلاجسؿري، اظعؾقا، اظدرادات ظرباعج اظؼؾول أوظوؼات تعدؼل

 .واظدطؿوراه

 :وآدابها العربوة اللغة قسم*

 .بغريػا ظؾـارؼني اظعربقة اظؾغة يف دطؿوراة برغاعج خطة إجناز

 



 

 

 ذؤون اجلودة 



 الجودة شؤون

 سرب اظؽؾقة يف اجلودة وضؾط بضؿان ادلؿعؾؼة اإلجراءات عؿابعة .1

 اجلودة ارتؾاط ضؾاط عع واظؿـسقق اظؽؾقة يف اجلودة ضؿان جلـة

 االسؿؿاد وعرطز األضسام رؤداء بني واظؿـسقق اظؽؾقة، أضسام يف

 .اجلودة وضؿان

 اجلودة ذؤون دلؿابعة اظؽؾقة ألضسام دورؼة زؼارات سؿل .2

 .اظرباعج اسؿؿاد وعؿطؾؾات

 االسؿؿاد عرطز عع باظؿـسقق اظؽؾقة ألضسام اطؿوارؼة خطط سؿل .3

   .اجلودة وضؿان

 



 وحتؿقل ظؾؽؾقة اإلظؽرتوغي ادلوضع سؾى واإلذراف ادلؿابعة .4

 اظدرادّقة ادلواد وخمططات األطادميقة واألخؾار اإلسالغات

 حتدؼث عع عسؿؿر بشؽل اظؽؾّقة أضسام يف االدرتذادّؼة واخلطط

   .اظؿدرؼس ػقؽة أسضاء بقاغات

 تطرحفا اظيت األطادميقة اظرباعج عواصػات إدخال ادؿؽؿال .5

 .ظؾؽؾقة اإلظؽرتوغقة اظصػقة سؾى األضسام

   .اظػقسؾوك سؾى باظؽؾقة خاصة صػقة إغشاء .6



 اخلؿس ظؾزؼارات اإلسداد إرار يف اظؽؾّقة ألضسام اظدسم تؼدؼم .7

 وضؿان اظعاظي اظؿعؾقم عؤدسات اسؿؿاد ػقؽة صرؼق  بفا ضام اظيت

 .2018/2019 اجلاععي اظعام خالل جودتفا

 اجلاععقني ظؾعاعني اآلداب طؾقة خرجيي عع اظؿواصل .8

 اإلظؽرتوغي اظربؼد ررؼق سن (2018/2017و 2017/2016)

 .اظطؾؾة جمؾس احتاد يف اظؽؾقة وممـؾي بوك اظػقس وصػقة

  وإسالن اظؽؾقة يف (اظطؾؾة واضرتاحات عالحظات) صـدوق وضع  .9

 .اإلظؽرتوغي ادلوضع سؾى وحتؿقؾفا سؿؾه آظقة

 



 األطادميي واإلرذاد اخلرجيني عع ظؾؿواصل ادؿؾاغات سؿل .10

  اظيت واظػعاظقات اظعؿل أرباب ورضا اظطؾؾة واضرتاحات وعالحظات

 اإلظؽرتوغي ادلوضع سؾى وإدراجفا إحصائًقا وحتؾقؾفا اظؽؾقة غظؿؿفا

 .بوك اظػقس وصػقة

  اظـؼل برغاعج سن اظؿدرؼسقة اهلقؽة ألسضاء تدرؼؾقة ورذة تـظقم .11

 (.(PlagScan احلريف

 4سؼد تؿضؿن اظيت اظوزقػي ظإلرذاد اظسـوؼة اخلطة وضع .12

 .اإلظؽرتوغي ادلوضع سؾى وإدراجفا صؾة، ذات حماضرات

 اظعؾؿي واظقوم اظؽؾّقة يف اظـدوات عن سدد تـظقم يف ادلشارطة .13

 .اآلداب ظؽؾقة

 األطادميقة اظرباعج تطوؼر ألشراض اظعؿل أرباب عع اظؿواصل .14

 .وحتدؼـفا اظرباعج تطوؼر يف ؼسفم مبا اظراجعة باظؿغذؼة وتزوؼدغا

 



 

 اظؿدرؼسقة اهلقؽة ألسضاء اظعؾؿي ظإلغؿاج تػصقؾي تؼرؼر إسداد .15

 .دـوات مخس آلخر اظؽؾقة يف

 اجلاععي ظؾعام اآلداب ظؽؾقة اظؿـػقذؼة اخلطة إسداد .16

2018/2019. 

 اجلودة بشؤون ادلؿعؾق اظـفائي اظسـوي اظؿؼرؼر سؾى اإلذراف .17

 .وعؿطؾؾاتفا

 



 

 

 األغشطة اظـؼاصقة 



 
 األنشطة الثقافية 
 



 .واظـاغي األول اظػصل خالل  حماضرات مثاغي :1

  خالل اظعؾقا اظدرادات ورؾؾة ادلسؿفدؼن) اظطؾؾة عع ظؼاءات :2

 .(واظـاغي األول اظػصل

  ذعرؼة أعسقات أربع :3

  غؼاذقان ظؼاءان :4

 .األضسام عسؿوى وسؾى اظؽؾقة عسؿوى سؾى ثؼاصقة عسابؼات :5

  غدوات تسع :6



 .اظؽؾقة أضسام يف  سؾؿقة أؼام :7

 :اظعربي اجملؿؿع" بعـوان االجؿؿاع سؾم ظؼسم اإلضؾقؿي ادلؤمتر) عؤمترات :8

 . (ادلسؿؼؾل ودؤال اظراػن أزعة

 .سؿل ورذات :9

 ضسم غظؿفا "باظوردي صّؽر" صعاظقة) عـل واظطؾؾة األضسام عن أخرى صعاظقات :10

 . (االجؿؿاسي اظعؿل

 ، األوظقة اظـػسقة اإلدعاصات" بعـوان دورة) عـل ظؾطؾؾة تدرؼؾقة دورات :11

 ( "أوظقة إدعاصات" دورة

 



 

 

 اظـــؾـقــــة اظؿقؿقـــة 





 

 



 

 





















 
 
 

 .ادؿقداث ثالث ضاسات اثـؿني عـفا بدسم عن ذرطة أوراغج.1

 .دورة عقاه ألسضاء ػقؽة اظؿدرؼس واظطؾؾة( 14)حتدؼث .2

 .ترطقب بالط زغار ظؾؽؾقة ظؾطابؼني األول واظـاغي.3

ظؾؼاسات وممرات      False Ceiling))ترطقب أدؼف ععؾؼة .4

 .اظؽؾقة

 .ادؿقداث عصؾى ظؾطالب.5

 .ادؿقداث عسؿودسني جدؼدؼن.6

 .حتدؼث بفو اظعؿادة وترطقب دؼؽور خشيب حدؼث.7

 .ترطقب ظوحة ذرف جدؼدة ظؾعؿداء.8

 



 .حتدؼث ضاسة غاصر اظدؼن األدد طاعؾة. 9

 (.اظؼاسات، وادلؽاتب، وادلؿرات)رالء اظؽؾقة . 10

 .سؿل صقاغة ظسؿائر اظؽؾقة. 11

ادؿقداث ضاسة دؾقؿان ادلودى وحسب ادلواصػات اظعؾؿقة . 12

 .ادلؿاحة

 (.10)ذراء عربّردات عقاه ظؾطؾؾة سدد. 13

ترطقب عصعد جدؼد ظؼسم اظؾغة اظعربقة وآدابفا وضسم . 14

 .اجلغراصقا

 



 .حتدؼث ضاسة سؾد اظؽرؼم شراؼؾة .15

 .صقاغة بوصقه اظعؿادة اجلدؼد .16

 .إسادة تأػقل بالط اظؽؾقة .17

 .سزل أدطح اظؽؾقة بادلواد اظعازظة .18

 .ترطقب اظزجاج ظؾعض اظـواصذ شري اظصاحلة .19

 .ترعقم غاصورة بفو طؾقة اآلداب وزراسة بعض األذفار .20

 .إسادة ترضقم ادلؼاسد يف ضاسات اظؽؾقة طاصة .21

 (.11)غػاؼات سدد ( ِدالء)ذراء  .22

 .سؿل صقاغة دورؼة ألجفزة احلودؾة يف اظؽؾقة .23

 .حتدؼث جزئي ظؼاسة ابن خؾدون .24

 



ادؿقداث عؽؿب ظـائب اظعؿقد ظشؤون اجلودة  .25

 .وعؽؿب دؽرترية

 .ادؿقداث ضاسة اجؿؿاسات صغرية يف سؿادة اظؽؾقة.26

حتدؼث ادلؿر يف اظطابق األرضي عن سؿادة طؾقة .27

 .اآلداب بعد أن طان جزءا عن عسؿودع اظؽؾقة

(  22)اظعؿل جاٍر سؾى تغقري خزاغات عقاه اظشرب سدد .28

 .خزاًغا

 .اظعؿل جاٍر سؾى تغقري صالتر ادلقاه يف اظؽؾقة.29

اظعؿل جاٍر سؾى حتسني تفوؼة وإضاءة ادلؿر ادلؼابل  .30

 (.106)و( 105)ظؾؼاسة رضم 


