
 
 

 

 
 كلية الخذمة االجتمبعية  

 ه الهيئة القىمية لضمبنمعتمذة م                                                                                                                                                                                              وحدة ضمان الجودة          

  ىدة التعليم واالعتمبدج                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                               
 

 انخطت انسينيت ألنشطت نجنت اننشر واإلعالو

 وخذيت انًجتًع   
 و9191 - 9102

 
 
 

رئيص نجنت اننشر واإلعالو    

 وخذيت انًجتًع
 يذير وحذة انجودة

 ٌعتمد ،،،،                   

 عًيذ انكهيتقائى بعًم 

 أ. د/ زغهول عباش حطنين  أ. د/ ضًاح ضانى عوض  د/ صباح إضًاعيم يحًذ
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 أواًل: أهداف المجنة:

 إلكترونيًا( . -افة الجودة بالمجتمع داخميًا وخارجيًا )ورقيًا نشر ثق -1

 .تعزيز مكانة الكمية داخميا وخارجيا بالمجتمع المحمي المحيط -2

  الجودة . مةبمنظواصة لخاأنشطة الكمية وتوثيق جميع -3

    . توطيد العالقات االيجابية بين أعضاء الكمية عمي المستوي العممي واالجتماعي-4

 يًا: المهام واألنشطة مسئولية المجنة:ثان

 الجودة . مةبمنظواصة لخاولمكمية بصورة دورية وتغذيته بالوثائق والمعمومات الخاصة بأنشطة الكمية  نيو االلكترتحديث الموقع  -1

 النشر واإلعالم عن الدورات والندوات ذات الصمة بضمان الجودة . - 2    

                تج يددددز المددددواد اإلعالميددددةوإلكترونيددددًا وورقيددددًا )بددددين الم ددددت يدين داخدددده مجتمددددع الكميددددة وخارج ددددا (  إعددددداد نشددددرات عددددن الكميددددة ونشددددر ا -3
  . أن ب الو ائه لنشر ا  تخداماو

 .  العمه . تعقد ا الكمية مع أصحاب تيممتقيات التوظيف والمقاءات ال فيمية ومؤ  ات المجتمع و وق العمه التن يق بين الك -4



 

 (.د وطبع المطويات والدليل الخاص بكل من )وحدة ضمان الجودة ،دليل الطالب ،دليل عضو هيئة  التدريس ،  دليل الجهاز االداري عداا -5

 ب ا .الخاصة  وتوثيق االحداث والفعاليات لتجميع البياناتوالوحدات المختمفة بالكمية  اإلداراتو التواصل مع األقسام -6

 
 مجنة:ثالثًا: منهجية عمل ال

 وضع خطة عامة لتنفيذ مهام المجنة. -1

 توزيع مهام المجنة عمي أعضاء المجنة. -2
 متابعة تنفيذ مهام كل عضو من أعضاء المجنة. -3

 إعداد تقارير سنوية لما تم انجازه من مهام المجنة. -4

  

 رابعًا: قيم المجنة 
 ضاء المجنة وهي:تعتمد المجنة في عممها عمى مجموعة من القيم التي يجب أن يتحمى بها أع -

 التواصل واالستمرارية. -1
 الشفافية والمصداقية في النشر واالعالم . -2
 االطالع والتحديث المستمر لممعمومات واالحداث. -3
 الدقة في جمع البيانات والمعمومات . -4
 العمل الجماعي . -5

 
 

 انشر واالعالو وخذيت انًجتًعرئيص نجنت 

 

 يذير وحذة انجودة

 

 ٌعتمد ،،،،                                 
 عًيذ انكهيتقائى بعًم 

 

 أ. د/ زغهول عباش حطنين  أ. د/ ضًاح ضانى عوض ضانى د/ صباح اضًاعيم يحًذ

 



 

 
 

 
6-  
7-  

 
 خامسًا: أعضاء المجنة:     

 
 الصفة بالمجنة القسم الوظيفة االسم م
 رئيس المجنة العمه مع الجماعات مدرس د/ صباح ا ماعيه محمد  .1

 عضو العمه مع الجماعات   مدرس م اعد حمد حماديم.م/ أ  .2

 مدرس م اعد  م.م/  الة عاده   .3
العمه مع المجتمعات 

  والمنظمات
 عضو

 عضو التخطيط االجتماعي معيد  م/ إيناس عبد اهلل   .4

 أمين المجنة وحدة ضمان الجودة  عضو بالوحدة  يأ/ أميرة محمد العجرود  .5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الو انشر واالعرئيص نجنت 

 وخذيت انًجتًع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيذير وحذة انجود

                              
 

                          
                            

 
 
 
    

 ٌعتمد ،،،،                               
 

 انكهيتعًيذ قائى بعًم 

 أ. د/ زغهول عباش حطنين                          أ. د/ ضًاح ضانى عوض ضانى د/ صباح اضًاعيم يحًذ



 
 
 

 
 
 

 و9191- 9102 وخذيت انًجتًعاننشر واإلعالو  سادساً: الخطة الزمنٌة ألنشطة لجنة
============== 

 المسئول عن التنفٌذ
 مدة التنفٌذ

 من             إلى
 المجال الهدف المخرجات مؤشرات النجاح األنشطة

رئٌس لجنة -1
 واالعالمالنشر 

مسئولً الموقع  -2
 االلكترونً للكلٌة
 د/محمد عبد الفتاح

 أ/ اٌمان مجدي

 2212 اكتوبر 2222 سبتمبر

تحدٌث البٌانات الخاصة 
 بمناصب
 عمادة الكلٌة -
وكاالت الكلٌة  -

 المختلفة
رؤساء  -

 االقسام

تحدٌث البٌانات 
الخاصة بقٌادات 

 الكلٌة

تحديث 
الموقع 

 نيو االلكتر
بصورة  لمكمية

   دورية

تحديث الموقع 
 لمكمية نيو االلكتر

  بصورة دورية
وتغذيته بالوثائق 

والمعمومات الخاصة 
بأنشطة الكمية 

 مةبمنظواصة لخاو
 الجودة

الموقع 
 نيو االلكتر

 لمكمية

رئٌس لجنة -1
 النشر واالعالم

مسئولً الموقع  -2
 االلكترونً للكلٌة
 د/محمد عبد الفتاح

 أ/ اٌمان مجدي

 2212 اكتوبر  2222  ر سبتمب
تحدٌث السٌرالذاتٌة 
للسادة أعضاء هٌئة 

 التدرٌس

تحدٌث البٌانات 
الخاصة بالسادة 
أعضاء هٌئة 

 التدرٌس

رئٌس لجنة -1
 النشر واالعالم

مسئولً الموقع  -2
 االلكترونً للكلٌة
 د/محمد عبد الفتاح

 أ/ اٌمان مجدي

 2212 اكتوبر  2222  سبتمبر 

الخاصة تحدٌث البٌانات 
  بكل من :

رؤساء  -
الوحدات 
 االدارٌة 

أعضاء  -
 الجهازاالداري

تحدٌث البٌانات 
الخاصة بالوحدات 

 االدارٌة بالكلٌة

رئٌس لجنة -1
 النشر واالعالم

مسئولً الموقع  -2
 االلكترونً للكلٌة
 د/محمد عبد الفتاح

 أ/ اٌمان مجدي

 2212 اكتوبر  2222  سبتمبر 

 األق ام مع التواصه
 والوحدات داراتواإل

 لتجميع بالكمية المختم ة
 االحداث وتوثيق البيانات

 . ب ا الخاصة وال عاليات

توفٌر معلومات 
 ووثاثق عن

أنشطة جميع 
اصة لخاالكمية و
 الجودة مةبمنظو



 

رئٌس لجنة النشر 
 واالعالم

  2212اكتوبر 2222 سبتمبر

تجمٌع المعلومات 
 والوثائق الخاصة

 ذات والندوات الدوراتب
 الجودة بضمان الصلة

ونشرها علي المجتمع  
    الداخلي والخارجي للكلية

اعالم المجتمع 
الداخلي للكلية عن 
 جميع الدورات

 ذات والندوات
 بضمان الصلة

 الجودة

 واإلعالم النشر
 عن الدوري

 الدورات
 ذات والندوات

 بضمان الصلة
 الجودة

 الدوري  واإلعالم النشر

 والندوات الدورات عن

 بضمان الصلة اتذ

 الجودة

 الدورات
 ذات والندوات

 بضمان الصلة
 الجودة

 لجنة رئيس-1
 واالعالم  النشر

أعضاء فريق -2
 لجنة النشر واالعالم 

 م.م :احمد حمادي  -
 م.م : هالة عادل  -
 م.م:اٌناس عبد هللا -

 
 
 
 
 

 2212 اكتوبر 2222 سبتمبر

 األقسام مع التواصل
 والوحدات واإلدارات

 لتجميع بالكلية لفةالمخت
 االحداث وتوثيق البيانات

 بها الخاصة والفعاليات
تفريغ جميع أنشطة و.

الكلية بالتسلسل الزمني 
فً شهريا وتجميعها 

صورة نشرات دورٌة 
ورقٌة والكترونٌة  توزع 

داخل وخارج مجتمع 
 الكلٌة 

 
 
 
 
 
 

اصدار نشرات 
دورية بصفة 

عن شهرية 
االنشطة المختلفة 

 للكلٌة 
 
 
 
 
 
 

 
 نشرات إعداد
أنشطة  عن
 ونشرها الكلية

 إلكترونيا  
 بين) وورقيا  

 المستفيدين
 مجتمع داخل
 وخارجها الكلية

 المواد وتجهيز( 
                اإلعالمية

 أنسب واستخدام
 لنشرها الوسائل

 
 

نشر ثقافة الجودة داخليا 
 اوخارجي

وتوثٌق جمٌع انشطة 
 الكلٌة 

النشرات 
الدورية عن 

 لكلية انشطة ا

 لجنة رئيس-1
 واالعالم  النشر

أعضاء فريق -2
 لجنة النشر واالعالم 

 م.م :احمد حمادي  -
 م.م : هالة عادل  -
 م.م:اٌناس عبد هللا -

 
 
 
 
 
 

 2222سبتمبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2212اكتوبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بين التواصل الدوري
 ومؤسسات الكليةقيادات 
 العمل وسوق المجتمع

 يفوالتنسيق بينهما 
 التوظيف ملتقيات

 تعقدها التي واللقاءات
 العمل أصحاب مع الكلية

 
 
 
 

نجاح اللقاءات 
 بينالتي تعقد 

 ومؤسسات الكلية
 وسوق المجتمع
 وكذلك العمل
 التوظيف ملتقيات

 التي واللقاءات
 مع الكلية تعقدها

 العمل أصحاب

 

 الدوري التنسيق
 الكلية بين

 ومؤسسات
 وسوق المجتمع
 في العمل
 اتملتقي

 التوظيف
 التي واللقاءات

 مع الكلية تعقدها
 العمل أصحاب

 

 بين الدوري التنسيق

 ومؤسسات الكلية

 في العمل وسوق المجتمع

 التوظيف ملتقيات

 تعقدها التي واللقاءات

 العمل أصحاب مع الكلية

 

 

 ملتقيات
 التوظيف
 التي واللقاءات
 الكلية تعقدها

 
 
 
 
 
 
 



 

 انشر واالعالو وخذيت انًجتًعرئيص نجنت          

 

 يذير وحذة انجودة

 

 ٌعتمد ،،،،                                 
 عًيذ انكهيتقائى بعًم 

 

 أ. د/ زغهول عباش حطنين  أ. د/ ضًاح ضانى عوض ضانى د/ صباح اضًاعيم يحًذ              

 

 

-  لجنة رئيس -1

واالعالم النشر   
 فريق أعضاء-2
واالعالم النشر لجنة   

حمادي احمد: م.م -   
عادل هالة:  م.م -   

 هللا عبد ايناس:م.م -
 
 
 
 
 
 
 

 2222يونيو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2222مارس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تجميع المعلومات 
 والوثائق الخاصة باعداد 

 ضمان دليل وحدة) من كل

 الطالب ،دليل الجودة

  هيئة عضو ،دليل

 الجهاز لدلي  ، التدريس

 (. االداري

 
 
 
 

 المطويات طبع

 الخاصة والدالئل

 وحدة) من بكل

 الجودة ضمان

 ،دليل الطالب ،دليل

  هيئة عضو

 دليل  ، التدريس

 .( االداري الجهاز

 

 

 
 وطبع اعداد

 المطويات
 ةالخاصوالدالئل 

بوحدة ضمان 
 الجودة
 
 
 
 
 
 
 
 

 داخليا الجودة ثقافة نشر

 وخارجيا

 

 

  

 المطويات

 الخاص يلوالدل

 وحدة) من بكل

 الجودة ضمان

 الطالب ،دليل

 عضو ،دليل

 التدريس  هيئة

 الجهاز دليل  ،

 (. االداري

 
 
 
 

   
 


