
المحدثة  معايير اختيار المنسق  

 تتمثل معايير اختيار المنسق  المحدثة ما يلي: 

أن يكون قد عمل بوظيفة مدرس بالقسم العلمى الذى يدرس البرنامج بالمعهد مدة التقل عن  .1

  ن وأن يكون مشاركاً في تدريس أحد مقررات البرنامجيعام

 فى مجال تخصص البرنامج.أن يكون على دراية بالعملية التعليمية والتدريس  .2

 اإللمام بالمعايير األكاديمية ومخرجات العملية التعليمية. .3

 لديه المعرفة الكافية بنوع وطبيعة البرنامج وكافة األنشطة التي تمارس فيه .4

 أن تتوافر عنده الخبرة باحتياجات البرنامج من األجهزة وتجهيزات المعامل. .5

 البرنامج.يكون لدية رؤية مستقبلية وخطة لتطوير  .6

 القدرة على التعامل مع الوسائط االلكترونية الحديثة، ومهارات االتصال الفعال. .7

 المشاركة فى أعمال الجودة. .8

 قيم وسياسات المعهد.احترام وااللتزام والنزاهة  .9

 .والطالب التعاون والعالقة الطيبة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين .10

 .كه وعمله بالقوانين واألعراف الجامعية أن يكون مشهوداً له بااللتزام في مسل .11

أن يكون مشهوداً له بالقدرة اإلدارية والقيادة الرشيدة بعيداً عن التعسف والتحيز والتسيب،  .12

 واحترام الرأي األخر.

االبتكار، وضبط النفس، والحكمة، والثقة والقدرة على اتخاذ القرار وحل لديه القدرة على  .13

 المشكالت.

 

 ثانياً: آليات اإلختيار منسقى البرامج التعليمية:

 تتم إجراءات اختيار منسق البرنامج بناءاً على الخطوات التالية:

أن يتم اإلعالن عن معايير اختيار منسق البرنامج ألعضاء هيئة التدريس بالقسم بالوسائل  .1

 المناسبة والمتبعة بكل قسم، قبل بداية كل عام دراسى ويوضح في اإلعالن مدة الترشح.

 يتولى مجلس القسم باختيار أحد المرشحين ممن تنطبق عليه معايير االختيار منسق البرنامج. .2

يرفع مجلس القسم ترشيح منسق كل برنامج للجنة شئون التعليم والطالب للموافقة ثم لمجلس  .3

 المعهد العتماده.

بالقسم وطالب يعلن اسم منسق البرنامج على جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .4

 البرنامج.

الجودة بالمعهد بمذكرة توضيحية تفيد ما اتخذ من إجراءات بشأن  ضمان وحدةيتم ابالغ  .5

 تطبيق معايير اختيار منسق البرنامج. 

 

 ثالثاً: مدة العمل لمنسقى البرامج التعليمية:

يكلف مجلس القسم منسق البرنامج للعمل كمنسق برنامج لمدة عامين أكاديمى يبدا مع بداية 

لعام االختيار . العام التاليالعام الدراسى وينتهى فى نهاية شهر أغسطس من   



 الجهة التي وضعت معايير اختيار منسق البرنامج

 هندسةمن مجلس قسم  معايير اختيار المنسق من خالل لجنة تم تشكيلها بقرار وضعتم 

وتم الموافقة على تشكيل اللجنة بجلسة لجنة  ( 17/1/2019بتاريخ ) التشييد والبناء بجلسته المنعقدة 

( و تم  22/1/2019( بتاريخ ) 1شئون الطالب واالمتحانات والتجهيزات والمعامل والمكتبة )رقم 

 ( 23/1/2019( والمنعقدة بتاريخ  )1اعتماد ذلك التشكيل من مجلس إدارة المعهد بجلسته رقم )

  ( 19/2/2019عقدت اللجنة بتاريخ ) انو

 بقرارمن خالل لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض   معايير اختيار المنسقراجعة وتحديث تم م

) ( بتاريخ 6)رقم  بجلسة لجنة شئون الطالب واالمتحانات والتجهيزات والمعامل والمكتبةمن 

( والمنعقدة بتاريخ  7بجلسته رقم )المعهد ( و تم اعتماد ذلك التشكيل من مجلس إدارة  1/8/2021

 . وقامت بتحديث معايير اختيار المنسق  عقدت اللجنة انو ( 3/8/2021)

 

 اعتماد المعايير 

لتشييد والبناء بجلسته المنعقدة هندسة ا من مجلس قسم المنسق  تم اعتماد معايير اختيار

( وتم الموافقة على هذه المعايير بجلسة لجنة شئون الطالب واالمتحانات  19/3/2019) بتاريخ 

كما تم اعتمادها من مجلس إدارة .  (18/4/2019( بتاريخ ) 2والمعامل والمكتبة رقم )والتجهيزات 

 ..( 5/5/2019( والمنعقدة بتاريخ ) 4المعهد بجلسته )رقم 
 


	اعتماد المعايير

