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 ستاذ الدكتور /عميد الكلية السيد األ

 تحية طيبة وبعد....

 ا  تمهيد تنفيذهاحتياجات إلتنفيذية للتدريب  وم مذكرة بتشكيل لجنة التدريب واآللية مرفق لسيادتك

 2018حتي نهاية ديسمبر -2018في الفترة من يناير  2018عداد خطط التدريب بالكلية لعام إل

 . عتمادهاإللعرض علي مجلس الكلية التفضل با برجاء

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 الجودة                       مدير وحدة ادارة                           منسق التدريب          

 .د/ ناجي علي إبراهيمأ                       .د/ خالد دمحم سعيد أ
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 2018تشكيل لجنة التدريب وااللية التنفيذية للجنة لعام  

االداء ربط ل 5102ينبير جبهعت السقبزيق في  –الجىدة بكليت العلىم  دارة إة بىحد وحدة التدريبتن تشكيل 

ببلوسبر الىظيفي وفق االحتيبجبث التدريبيت لكل شريحت وظيفيت ببلكليت كونهجيت لنشر ثقبفت التدريب  التدريب 

 والجهبز اإلداري ىالهيئت الوعبونتعضبء هيئت التدريسأر الوىارد البشريت وتنويت قدراث واهويته لتطىي

لتهب ويوثلهب هنسق التدريب في هجلس وتحقيق رسب لتحسين هستىي االداء للكليتوالقيبداث الحبليت والوستقبليت 

 ادارة وحدة الجىدة.

 تشكيل اللجنة:

 المهمة التنفيذية  القسم العلمي االسم  م

منسق التدريب بالكلية متابعة وتنفيذ الخطة  جيولوجيا ا.د/ خالد دمحم سعيد ابراهيم  1

 التدريبية للكلية

مدرب ومتابعة وتنفيذ خطة الطالب وبرنامج   النبات ا.م/ عالء الدين سعيد 2

 المدرسين الجدد

 مدرب و االشراف علي برنامج المعيدين الجدد الفيزياء د/ عالء المسلمي 3

 مدرب ومتابعة وتنفيذ خطة القيادات بالكلية النبات ا.د/عزة عبدالعزيز مهنا 4

 هيئة التدريسمتابعة وتنفيذ خطة اعضاء  الفيزياء د/ حسن عبدالحميد هاشم 5

 تحديد االحتياجات التدريبية والتحليل االحصائي جيولوجيا د/ امين احمد ابراهيم 6

 تحديد االحتياجات التدريبية والتحليل االحصائي جيولوجيا السيد/ مؤمن دمحم الماظ 7

 توثيق التدريب بمعيار اعضاء هيئة التدريس  اعضاء هيئة التدريسمعيارمنسق  8

 توثيق التدريب بمعيار الجهاز االداري  معيار الجهاز االداريمنسق  9

 توثيق التدريب بمعيار القيادة والحوكمة  منسق معيار القيادة والحوكمة 10

 االعمال االدارية بوحدة التدريب  مدام / ريتا  11
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 مهام وحدة التدريب:

هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفق المهام التأهيل المستمر ورفع كفاءة المرشحين الجدد من اعضاء  -

 الوظيفية الجديدة.

رفع كفاءة منسقي المعايير والبرامج االكاديمية  وفريق الجودة بالكلية لزيادة فاعلية الجودة  -

 والتطوير بالكلية.   

 ب.والقيادات والجهاز اإلداري و الطالوالهيئت الوعبونتأعضاء هيئة التدريس  لدينشر ثقافة الجودة  -

للمسارات الوظيفية المختلفة بالكلية وتحديد المستهدف التدريبي لسد  ةرفع االحتياجات التدريبي -

بالتنسيق مع رؤساء االقسام العلمية  الفجوة بين االداء الوظيفي و المستهدف وفق خطة الكلية

 واالدارية.

 .سنويااعداد الخطة التدريبية لكل مسار وظيفي واعتمادها من مجلس الكلية  -

 .تصميم وتنفيذالبرامج التدريبية المستهدفة بالخطة التدريبية واعداد الحقيبة التدريبية لكل برنامج  -

وتقديم الدعم الفني  ةالتنسيق بين منسقي المعايير ومنسقي االقسام العلمية لتحديد االحتياجات التدريبي -

 الالزم بالتدريب.

 .للمسارات الوظيفية المختلفةالخطط التدريبية وقياس اثر التدريب  تقييم -

بما يخدم  ةالتنسيق بين جهات التدريب خارج الكلية ومتابعة المتدربين لتحقيق االهداف التدريبي -

 .الخطة التدريبية للكلية

 الية االعالن عن الفاعليات التدريبية 

 مراسلة السادة رؤساء االقسام و االعالن باألقسام العلمية  -

المختلفة  الشخصية ووسائل التواصل البريد االلكترونياالعالن بالموقع اإللكتروني للكلية و قواعد  -

 باالقسام.

 اعالنات بوحدة ادارة الجودة واماكن التواجد للسادة اعضاء هيئة التدريس والجهاز االداري -

 .الية تقييم الفاعليات التدريبية

 الفاعلية التدريبيةاستمارة تقييم دورة تدريبية بعد انتهاء  -

 استمارة قياس اثر التدريب للرؤساء المباشرين علي تحسين االداء  -

 استمارة قياس االثر التدريبي للمتدرب )ثالث شهور بعد الفاعلية التدريبية( -
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 تقرير مؤشرات االداء للسادة اعضاء هيئة التدريس و الجهاز االداري والقيادات -

 لتقييم الخطة التدريبية )معتمد من مجلس الكلية( تقرير تنفيذي ختامي في شهر ديسمبر -

 )يتم سنويا في شهري اكتوبر ونوفمبر(الية تحديد االحتياجات التدريبية 

 استبانات لتحديد االحتياجات التدريبية )مفتوحة( -.

 تقرير رؤساء االقسام العلمية واالدارية باالحتياجات التدريبية المطلوبة )اكتوبر من كل عام( -

 مؤشرات االداء  من االقسام و منسقي المعايير المعنية تقرير -

 مستهدفات الكلية من الخطة التنفيذية و االجراءات التصحيحية -

 تقرير عن االحتياجات التدريبية من منسقي المعايير المعنيين بالتدريب -

 (2018االحتياجات المطلوبة لتنفيذ البرامج التدريبية )

 مكان مناسب اخر للتدريب. تخصيص قاعة السمنار القديمة او -

 متدرب( 11-10تجهيز قاعة التدريب بوحدة ادارة الجودة لورش العمل و الدعم الفني ) -

 تخصيص مساحة من الموقع الكتروني للكلية إلعالن عن الخطط و الفاعليات التدريبية  -

 ( TOTمدرب من اعضاء هيئة التدريس كمدربين وحضورهم دورات ) 3تأهيل عدد  -

 اعضاء هيئة التدريس والجهاز االداري بحضور الدوارات التدريبية. الية تلزم -

 اسطوانات.....(  -شهادات -تتحديد مخصصات مالية للصرف علي التدريب )مطبوعا -

 

 

 

 عميد الكلية   ادارة الجودة                          مدير وحدة          منسق التدريب               

 العراقي أحمد فؤاد ا.د/ دمحم                   ا.د/ ناجي علي إبراهيم              ا.د/ خالد دمحم سعيد 

       

          

 

 


