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مركز التنمية املهنيةة وضةمن النعييةة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية

مركز التنمية املهنية وضمان النوعية
فى إطار سعي اجلامعة لالرتقاء بالعمل املهين إىل مصاف اجلودة والتميز ومبوجب قانون
اجلامعة لسنة 5991م اصدر األخ الكريم أ.د .مدير اجلامعة قرار إداري رقم ( )6002/33مت
مبوجبه إنشاء مركز التنمية املهنية وضمان النوعية وذلك لرفع مستوي القدرات والعمل على
استخدام التقنيات احلديثة ومن مهامه اآلتي :
- 5

إعداد وتنفيذ الربامج املنهجية فى التنمية املهنية والتحسني املستمر للنوعية .

- 6

تأه يللل وتللدريب الكللوادر علللى اسللتخدام التقنيللة احلديثللة بشللكل فعللا فللى
عمليات ضمان النوعية .

- 3

اجللراء البحللول والدراسللات وتننلليم النللدوات ورلقللات املدارسللة فللى

للا

اختصاصات املركز .
إن للمركز

لس اجلودة والتميز باجلامعة ورؤساء وردات

لس علمي برئاسة رئيس

املركز العلمية وثالثة خرباء من اعضلاء هيةلة التلدريس فلى اجلامعلة وقلد مت تشلكيله
مبوجب القرار اإلداري رقم ( )9سنة 6002م .
إجازة تنم املركز العلمية واخلطط والربامج وتقويم األداء – وإجراء الدراسات والبحول
وإعداد الربامج الكفيلة بتطوير العمل وتنميته .

أهداف مركز التنمية املهنية وضمن النعيية :
- 5
- 6
- 3
- 4

لس اجلوده والتميز باجلامعة اخلاصة بتطوير وترقية أداء

إعداد وتنفيذ برامج
القوي العاملة .
إعللداد وتنفيللذ الللربامج املنهجيللة فللى التنميللة املهنيللة والتحسللني املسللتمر للنوعيللة
واجلودة الشاملة .
تأهيل وتدريب الكوادر على استخدام التقني ة احلديثة ومواكبلة التطلور اللتقين
والعلمي .
إجراء البحول والدراسات وتننيم الندوات ورلقات املدارسة .
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 - 1املساهمة فى ختطيط القوي العاملة باجلامعة بتوفري وإعداد قوائم االرتياجات من
القوي العاملة كماً ونوعاً .

مهنم وواجبنت املركز :
 -5إعداد خطط التدريب (خطة قصرية – متوسطة – طويلة املدي) .
 -6حتديد االرتياجات .
 -3اختيار الربامج التدريبي ة واختيار املدربني ذوي الكفاءة العالية فى تنفيلذ اللربامج
التدريبية .
 -4تصميم الدورات التدريبية مع اجلهات املختلفة .
 -1تنفيذ الربامج التدريبية بعد ترشيح املتدربني وذلك بالتنسيق مع اإلدارات املختلفلة
داخل اجلامعة .
 -2متابعة أداء العاملني لبيان أثر التدريب فى العمل ويتطلب ذلك متابعة مسلتمرة ملن
قبل املشرفني .
 -2االتصا مبراكز التدريب املهين العلمي احمللية والعاملية العاملة فى اجملا والبحث
عن الربامج التدريبية احلديثة املتطورة املواكبة للحداثة .
 -8توفري الوسائل التدريبية الالزمة (أجهزة – معدات – وسائل – وسائط)
 -9حتديللد طللرس وأسللاليب التللدريب املناسللبة ( حماضللرات ن نللدوات ن ورل عمللل ن
دورات) وجتهيز مكان التدريب وحتديده (داخلي – خارجي) .

أنعاع الربامج التدريبية :
- 5

برنامج تدرييب تأهيلي ( ابتدائي ن مدخل الوظيفة)

- 6

برامج تدريب ختصصي .

- 3

برامج تطوير األداء .

- 4

برامج تدريب اإلدارة واإلشراف .

- 1

برامج العالقات اإلنسانية .

تقييم الربننمج التدرييب :
أ -

إعداد استبانة ملعرفة آراء املتدربني فى الربنامج .
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ب -

توزيع الشهادات للمتدربني .

ج -متابعة املتدربني عن طريق رؤساء األقسام والوردات االدارية ملعرفة مدي
استفادتهم من الربنامج التدرييب (إعادة التغذية الراجعة)

اهليكل التنظيمي للمركز :
يتكون من اآلتي :
أ /اجمللس العلمي  :ويتكلون برئاسلة رئليس

للس اجللودة والتميلز باجلامعلة ورؤسلاء

ورلدات املركلز العلميلة وثالثلة خللرباء ملن أعضلاء هيةلة التللدريس
باجلامعة .
ب /مدير املركز  :بدرجة ويتولي مدير املركز مسةولية أمني اجمللس .
ج /املنسق العلمي للمركز :
د /املنسق االداري للمركز  :يعلني منسلق إداري يقلوم بتنفيلذ اللربامج رسلب اخلطلط
املعدة والقي ام بكل األعما اإلدارية باملركز .
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