
 

 

 

 .تنمية الموارد البشرية و االتصال ةلجن أوال:
 التخطيط االستراتيجيتنمية الموارد و منسق .1.1

 -أهداف اللجنة:
 بصفة دورية. االستراتيجيةإعداد وتحديث رؤية الكلية والرسالة واألهداف  -1
 للكلية. االستراتيجيةإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة  -2

 -مهام اللجنة:
يتطلبهددا تطددوير التعلدديع والددتعلع والبحددث العلمدد  وخدمددة المجتمدد   دد  مرحلتدد  تحديددد االحتياجددات التدد   .1

 البكالوريوس والدراسات العليا.
صياغة رؤية ورسدالة الكليدة ودهددا ها االسدتراتيجية وويد  سياسدة واليدة ليدماث التحدديث المسدتمر لهدذ   .2

 العناصر و قا لما تتطلبة المتغيرات المحيطة.
 الت  تؤدي إل  تحقيق األهداف االستراتيجية للكلية.تحديد السياسات واآلليات  .3
وي  خطة استراتيجية للكلية لتطوير جمي  عناصر التعليع والتعلع والبحث العلم  وخدمة المجتم   د   .4

مرحلتددد  البكدددالوريوس والدراسدددات العليدددا وويددد  السياسدددات واآلليدددات التددد  تيدددمث اسدددتمرارية التطدددوير 
 والتحسيث.

 
 منسق التدريب: 2.1
 

 -:اإلحصاءالتقويم ولجنة  -1.1
 -مهام اللجنة:

   اآلتيةتصميم استمارات جميع البيانات الخاصة بجميع النق اط 
 رسالة الكلية . -1
 القيادة واإلدارة. -2
 دعياء هيئة التدريس بالكلية. -3
 البرامج التعليمية. -4
 المعايير القياسية واألكاديمية. -5



 

 

 

 جودة  رص التعلع. -6
 إدارة الجودة والتعزيز. -7
 األبحاث واألنشطة العلمية األخرى. -8
 المشاركة المجتمعية. -9

 خطط التطوير المجمعة.-11
 مقترحات تحسيث عملية المراجعة والتقارير. -11
 .جم  البيانات مث مصادرها المختلفة وتحليلها إحصائيا 
  إعداد وكتابة التقرير السنوي الذات  للكلية ألنشطة تقييع األداء وتوكيد الجودة بالكلية

 ور عها إل  السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية العتمادها ومث ثع مجلس الجامعة.
  نشر وعرض التقرير عل  المستفيديث وذلك مث خالل ويعها عل  موق  الكلية بالطرق

 المختلفة وذلك لتوييح  نقاط القوة واليعف وطرق دعع نقاط القوة وتحسيث نقاط اليعف.
 

 -:االتصالنشر و اإلعالن والمنسق 1.1
 -أهداف اللجنة:

 .عمل ندوات للتوعية ونشر ثقا ة الجودة.1
 . نشر رسالة الكلية داخل الكلية وخارجها ) ملصقات ، وا عالنات ، موق  إلكترون ....(2
 . لجنة التوثيق ونظع المعلومات3
 .تطبيق تكنولوجيا المعلومات.4
 .توثيق األنشطة وتسجيلها.5
 لتقارير المطلوبة    حينها..تجهيز البيانات إلعداد ا6

 -مهام اللجنة:
 :عمل دراسات عل  الوي  الحال  بخصوص- 
تكوث متاحة للطلبة وألعياء هيئة  Internetالد  إنشاء قاعة عامة) دو عدة قاعات( الستخداع شبكة -

 التدريس ومعاونيهع.
    األقساع العلمية المختلفة. Internetتو ير إمكانية الدخول عل  شبكة الد  -



 

 

 

تفعيل الخدمات الت  يمكث دث يقدمها نادي التكنولوجيا بالكلية للطلبة وألعياء هيئة التدريس ومعاونيهع  -
 ود راد المجتم .

تفعيل االستفادة مث المشروع القوم  الخاص بإعداد المقررات إلكترونيا حت  يتسن  تجهيز دكبر عدد  -
 ممكث مث المقررات إلكترونيا .

  معوقات التعلع الذات  التقييع المستمر لوي  و Self-learning  والتعلع االلكترونE-learning    
 البرامج التعليمية المختلفة.

  والمتابعة الداخلية وتطوير  االستراتيج ر   التقارير الخاصة بالدراسات المختلفة إل  لجاث التخطيط
 المناهج.

 
 منسق متابعة الخريجين: 1.1

 


