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دور وحذج ضواى اجلودج تالكليح 
والمين الىت جية اى يتحلي هبا هذيز الوحذج 

 
رُظُى وعمذ وسػ انعًم ، انذوساد :  داخل وخارج جمتوع الكليًَشز ثمافح اجلودج-  1      

انزذسَجُخ، اخزًبعبد ونمبءاد يع انطالة ، انعبيهٌن ، أعضبء ُْئخ انزذسَظ، ادلغئىنٌن يف 
أصحبة انعًم ، انُمبثبد ،  )وأصحبة ادلصهحخ يف اجملزًع اخلبسخٍ  (انمُبداد )إداسح انكهُخ 

. (اذلُئبد ، اخلشَح
دلب  (هنبَّ كم فصم دساعً  ) انمُبو ثبدلزبثعّ انذوسَّ :هتاتعَ تٌفيذ اخلطَ اإلستزاتيديَ للكليَ - 2     

مت رُفُزح يٍ اخلطّ انزُفُزَّ نهخطّ اإلعزشارُدُّ نهكهُّ ، ويُبلشخ ادلشبكم وانصعىثبد انيت 
رعىق يٍ حتمُك األْذاف اإلعزشارُدُخ نهكهُخ ، ويُبلشّ رمشَش ادلزبثعّ يع اإلداسح انعهُب  

. ورلهظ انكهُّ
انزىصُف وانزمبسَش اخلبصخ ثبدلمشساد وانربايح  ) هزاخعح ادلستٌذاخ والوثائك والتماريز الذوريَ- 3

يٍ لجم جلُّ ادلشاخعّ انذاخهُّ ثبنىحذح نهزأكذ  (وغًنْب .... وانزمشَش انغُىي وانذساعّ انزارُّ،
يٍ إعذادْب وفمب دلزطهجبد ومنبرج اذلُئخ انمىيُخ نضًبٌ اجلىدح واالعزًبد واعزُفبء مجُع انجُىد 
انىاسدح ثبنًُىرج واالعزفبدح يٍ َزبئح رمُُى انطالة نهًمشس وانربَبيح ىف وضع ورفعُم خطط 

. انزحغٌن ادلمزشحخ يٍ لجم األلغبو انعهًُّ
 أعذاد انُششاد وادلهصمبد واإلعالَبد وانكزُجبد فًُب َزعهك ثُشش ورعضَض :الٌشز واإلعالى- 4

. ثمبفخ اجلىدح ثبنكهُخ
انزعشَف ثشؤَخ وسعبنخ انكهُخ ، رمذمي االعزشبساد وانذعى انفين انزٌ : تمذمي الذعن الفىن- 5

حتزبج إنُّ األلغبو انعهًُخ و اإلداسَخ ثبنكهُخ يف رلبل رطجُك َظى ضًبٌ اجلىدح وحتمُك خطط 
. انزطىَش

 إعذاد االعزجُبَبد اخلبصّ ثعًهُّ لُبط :تميين دورى لألداء ادلؤسسي وللفاعليَ التعليويَ - 6
وانيت رزطهجهب عًهُخ  (انطالة ، صبحت انعًم ، اخلشَح  )األداء انذوسي جلًُع ادلغزفُذٍَ

انزمىمي انذوسٌ نهًمشساد انذساعُخ و انربَبيح ، واعزًبساد رمُُى األداء انذوسَّ نهعبيهٌن 
. ثبجلهبص اإلداسي واألعضبء ُْئّ انزذسَظ وانمُبداد األكبدميُّ واإلداسَّ
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 اعزجُبٌ رمُُى انطالة نهًمشس وانربَبيح ويزبثعخ :اإلشزاف علي عوليَ توسيع االستثياًاخ- 7
إعذاد أعضبء ُْئخ انزذسَظ نًُىرج رمشَش ادلمشس واأللغبو انعهًُخ نًُىرج رمشَش انربايح،  لُبط 

. انشضب ادلغزفُذٍَ داخم وخبسج رلزًع انكهُّ 
 :(مجيع جماالخ التخصص  )وضع هعايري اختيار ادلمين اخلارخي للربًاهح وادلمزراخ - 8

. واالعزفبدح يٍ آساء ادلمُى يف عًهُبد انزحغٌن وانزطىَش
حضىس يذَش انىحذح نهدزًبعبد انذوسَّ  : التواصل اجليذ هع هزكش ضواى اجلودج تاجلاهعح- 9

انىت رعمذ ثبدلشكض نهىلىف عهً كم يب ْى خذَذ ىف رلبل رطجُك َظى ضًبٌ اجلىدح ويُبلشّ 
ادلشبكم وانصعىثبد انىت رىاخّ انىحذح وطهت انذعى انفىن وانذوساد انزذسَجُّ انىت حتزبخهب 

.      انكهُّ
 ضًبَب نعذو انزأخش :ضواى اجلودج وهتاتعَ تٌفيذُا وضع خطح عول هوثمَ وهعلٌَ لوحذج- 10

يف اجنبص ادلهبو وإعذاد ادلغزُذاد وانزمبسَش انذوسَّ ادلطهىثخ كال يف حُُّ واعزُفبء يهفبد 
االعزًبد ويشاخعّ انىثبئك يٍ يشكض ضًبٌ اجلىدح وحتذَذ يىعذ انزمذو نإلعزًبد نههُئخ انمىيُخ 

عهً اٌ ركىٌ اخلطّ يعهُخ نهدًُع نُغهم لُبو كم يٍ . نضًبٌ خىدح انزعهُى واالعزًبد
انمُبداد األكبدميُخ واإلداسَخ وأعضبء ُْئخ انزذسَظ وانعبيهٌن ثبنكهُخ ثذوسْى وحتمُك نهًهبو 

.  وادلغئىنُبد انيت رمع يف رلبل اخزصبصبهتى وفمب نإلطبس انضيين احملذد ثبخلطخ
ميثم يذَش وحذح ضًبٌ اجلىدح انكهُّ نذي يشكض  :  ضواى اجلودج للكليحجمتثيل هذيز وحذ-11

ضًبٌ اجلىدح واذلُئخ انمىيُخ نضًبٌ اجلىدح واالعزًبد ويزبثعخ رُفُز خطط انزطىَش وانزحغٌن 
. ثبنكهُخ

يزبثعّ : هتاتعَ تفعيل دور اللداى الفٌيَ ادلشكلَ تالوحذٍ وجلاى اجلودٍ تاأللسام العلويَ- 12
دوسَّ  دلب رمىو ثّ انهدبٌ انفُُّ ادلشكهّ ثبنىحذح واأللغبو انعهًُّ ويُبلشّ رمبسَش ادلزبثعّ ىف 

رلهظ اداسح انىحذح ادلُعمذ دوسىب وىف رلهظ انكهُّ نزمُُى ادائهى يٍ والع ادلغئىنُبد احملذدِ 
. ذلى

يُبلشّ َزبئح رمىَُى : اإلستفادج هي حتليل ًتائح تمويين الطالب وتميين الورلَ اإلهتحاًيَ- 13
انطالة وَزبئح رمُُى انىسلّ اإليزحبَُّ انىت رزى ىف ضىء رىصُف ادلمشساد وانربايح ىف وضع 

. خطط انزحغٌن ثبأللغبو انعهًُّ
   ------------------------
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تذكز أى   
تطثيك ًظن ضواى اجلودج تالكليَ ليس جمزد جتويع اوراق وامنا ُي ًاتح لعوليَ تفعيل ها تذاخل 
ُذٍ االوراق هي خطط للتطويز والتحسني والىت جية اى تٌعكس تشكل اجياىب وهلحوظ 
علي كال هي الفاعليَ التعليويَ والمذرج ادلؤسسيَ وكسة ثمَ اجملتوع تاخلزيح الذى حيمك 

. هتطلثاخ سوق العول
  

أُن المين الىت جية أى يتحلي هبا هذيز وحذج ضواى اجلودج والفزيك التٌفيذى 
: تالوحذج

 انصرب ثال حذود وحغٍ اخلهك .
 اإلنزضاو ثبخاللُبد ادلهُّ ومبب عهُّ يٍ واخجبد ويغئىنُبد .
 حغٍ اداسح انىلذ .
 اجلذَّ وارمبٌ انعًم .
 ٍَحغٍ انزىاصم يع األخش .
 ًثث سوذ انعًم اجلًبع. 

 انمذسِ عهً اداسح األعًبل. 

 انشفبفُّ وانىضىذ فًُب َعهٍ يٍ َزبئح ورمبسَش. 

 انصذق واأليبَّ واحلفبظ عهً عشَّ ادلعهىيبد. 

 ُّكغت احزشاو وثمّ رلزًع انكه .
 

هع خالص متٌياتي تالتوفيك حنو اإلعتواد،،،،،،،، 
 

                                            هذيز هزكش ضواى اجلودج 
 

 (ٌُاء حموذ احلسيىن أمحذ محيذج/ د.أ )                                              
 


