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 واملس ئولية اجملمتعيةالتدريب وادلمع الفىن  نةـ جل 5

 : الرؤيــــــة

اإلسهام الفعال في التنمية الثقافية والمهنية بتوفير التدريب لمنسوبى الكلية لخدمة المجتمع المحيط والكفاية التي 

 .يتطلبها سوق العمل، وتحقيق ريادة تكفل االستقاللية واالكتفاء الذاتي
 :الرسالة

التدريب والدعم الفنى والمسئولية المجتمعية بنشر القيم بما يدعم منظومة قيم العمل وحصر القيم  لجنةتلتزم لجنة 

المشتركة المطلوب تبنيها بالخطة االستراتيجية لتفعيل سياسات الكلية لتحقيق رسالتها وأهدافها من خالل توعية 

بأهمية التدريب ( عاملين –إداريين  –ب طال –أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة  –قيادات )جميع فئات الكلية 

وتلبية احتياجاتهم التدريبية وفق خطط محددة وتقديم الدعم الفني والثقافي والمجتمعي وإعداد ونشر دالئل 

  ومطبوعات الكلية

  -:تتكون هذه اللجنة من ثالث لجان فرعية

 :لجنة التوعية والتدريب. أ

 :تختص هذه اللجنة بما يلي         
  الجودة ومتابعة المستجدات فى مجال ضمان الجودة واالعتماد والتعريف بها داخل الكلية ثقافة ومفاهيمنشر. 

  وتنمية الموارد لرفع كفاءة مختلفة واعداد خطط تدريبية دراسة االحتياجات التدريبية لمختلف المستويات بالكلية

 :وجميع منسوبى الكلية مثلالبشرية بالكلية 

  قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الستحداث أساليب للتدريس والتقييم دعم

 . والمشاركة الفاعلة فى الدعم الطالبى

 والطالب واألساتذة للقيادات األكاديميةتنظيم دورات تدريبية فى مجال ضمان الجودة عقد و 

يلهم أكاديميا  وتدريبهم بالتعاون مع والعاملين ، مع ترشيح أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتأه

 .مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة

  تقديم االستشارات الفنية والتوعية بالمعايير األكاديمية وكيفية كتابة توصيف وتقرير البرامج

والمقررات ومصفوفات وخرائط المنهج والدراسة الذاتية للكلية وذلك من خالل عقد اللقاءات وورش 

 .العمل 

  لجنة األزمات والكوارث من خاللالتوعية بخطط األمان وإخالء المبنى. 

 التوعية بمهام لجنة أخالقيات البحث العلمى بالكلية فى ضوء الميثاق األخالقى الموحد للجامعة 

 بالكلية التوعية بالتخطيط االستراتيجي بالتنسيق مع لجنة التخطيط االستراتيجي. 

 بالتنسيق مع لجنة خدمة المجتمع والبحث العلمي لتوعية بأهمية خدمة المجتمعا. 

 والجهات الخارجية لدعم وتفعيل وضع الكليةوثيق ونشر آليات التواصل بين الكلية ت. 

  لتحقيق الرضا  انجازات وحدة ضمان الجودة على مستوى الكلية وخارجهاو التوعية بمهام

 .المجتمعى عن مواصفات الخريج ومخرجات ووظائف الكلية

  من خالل )توعية أعضاء هيئة التدريس بالمعايير األكاديمية والهيئة المعاونة واألطراف الخارجية والداخلية

 .....(. مناقشات مفتوحة –لقاءات  –ندوات –ورش العمل

  متابعة تنفيذ دورات وندوات ثقافية واكاديمية مختلفة للطالب 

 : المعلومات والدعم الفنيلجنة  -ب

 :بما يلي تختص هذه اللجنة

 :اإلشراف على إخراج وطبع المطويات واإلصدارات والنشرات الخاصة بالوحدة وبالكلية مثل .1

 دليل الطالب •

 دليل الخريجين •

 دليل وحدة ضمان الجودة •
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 دليل قواعد تنظيم االمتحانات  •

 (مركز ضمان الجودة)دليل أخالقيات البحث العلمى  •

 (دةمركز ضمان الجو)دليل وحدة األزمات والكوارث  •

 اصدار رعاية الطالب •

 اصدار التعريف بالكلية •

 اصدار الدراسات العليا •

( البشرية والمادية)لجميع أعمال الجودة ولوائح وتعليمات وموارد الكلية  إليكترونية قاعدة بياناتإعداد وتوثيق . 2

اسطوانات مدمجة وجهازين لالستعانة بها فى وضع الخطط وتحديد االحتياجات، وحفظها على   ووضع آلية لتحديثها

   -:، مثلكمبيوتر

  الذاتيةوالدراسة الرؤيا والرسالة واألهداف والرسالة 

 خرائط المنهج والمصفوفات توصيف البرامج والمقررات ، 

 تقارير البرامج والمقررات 

 الخطط واآلليات واإلجراءات 

  االعالن عن برامج التوعية والندوات والدورات التدريبية المختلفة 

 .جراءات المتعلقة بذلكإلوتحديث نظام إدخال البيانات والمعلومات وتعديلها وتسهيل ا تطوير. 3

التقارير الفنية الدورية المختلفة، والتى تطلب من الوحدة، سواء من قبل مركز ضمان الجودة  كتابة وإخراج. 4

 .مدير الوحدةأو  المراجعين الخارجيين أو الداخليينمجلس ادارة الجودة و بالجامعة، أو

 عتمادإخراج وطبع ملف اال -. 5

 كل ما يمثل الكلية من أدلة ومطبوعات -    

التواصل مع مكتب متابعة الخريجين للمشاركة فى تقويم عمليات المتابعة ورضا الخريجين وخصوصا  . 6

 .الوافدين

ستراتيجية لتفعيل تبنيها بالخطة االنشر القيم بما يدعم منظومة قيم العمل وحصر القيم المشتركة المطلوب . 2

 .تحقيق رسالتها وأهدافهاسياسات الكلية و

 .واللجان المختلفة إعداد وتصميم النماذج واألدلة التي تتطلبها الوحدة. 8

 .يم الدعم الفنى لتحديث أساليب التدريس وتجهيز القاعات يتق. 9

 وما يستجد من بيانات اإلحصائيات والمعلوماتتطوير وتحديث الموقع اإللكترونى الخاص بالكلية ونشر .01

 .ومات المتعلقة بهاوالمعل وحدة ضمان الجودة على موقع الكلية ونشر اإلحصائياتوتحديث صفحة  متابعة. 11

 .WAN & LANإنشاء شبكات اإلتصال الالزمة للربط الداخلي والخارجي للكليةمتابعة . 11

 .يئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريينعمل قاعدة بيانات وإحصائيات ألعضاء ه.13

 (:فرعية)اللجنة الطالبية للجودة والمسئولية المجتمعية  -ج

 االعتماد  لها نشاط متميز لنشر ثقافة ومفاهيم جودة التعليم وأهمية  .1

 .ليسانسال طالب مرحلة البين  والتوعية بمواصفات الخريج االعتماد .1

 كل فصل دراسي والمسئولية المجتمعية واألنشطة الثقافية الجودة تنظيم ندوات توعية للطالب في مجال .3

 والتنمية البشرية والفعاليات الثقافية  فى مجال الجودة  فعالياتتنظيم  .4

 .والثقافى لطالب لمستقبله الدراسى والمهنىاتأهيل ل المشاركة فى تنظيم ورش عمل .5

 .ارة الوحدة بالحضورالمساهمة فى بعض أعمال الجودة واالستجابة لدعوة مجلس إد .6

  رئيس لجنة التدريب والدعم الفنى والمسئولية المجتمعية                                                        

 جهان محمد أنور. د                                                                  

 1012/   10/ بتاريخ  اعتماد مجلس الكلية 


