
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 أعمال الجودة بالقسم

 معايير اختيار أمين مجلس القسم: -1

  أن ٌكون ضمن أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم 

 ٌكون ضمن تشكٌل أعضاء مجلس القسم  أن 

  ةجامعالللكلٌة واإللمام باللوائح والقوانٌن المنظمة 

 ٌ بالقسم والكلٌة فعالله نشاط كون أن 

 ملفه خالً من أي لوم أو عقاب على مخالفة قانونٌة 

 لدى وحدة ضمان الجودة: القسممعايير اختيار منسق  -2

 والقانونٌةاالدارٌة  الخبرات  

 ٌكون ضمن أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم  أن 

 التطوٌرالجودة و فً مجالالفعالة  ةالمساهم 

 ملفه خالً من أي لوم أو عقاب على مخالفة قانونٌة 

 المرؤوسٌنمع الزمالء والرؤساء و ةالعالقات الجٌدالتعاون و 

 ٌفضل اجتٌاز دورات تدرٌبٌة فً مجال الجودة 

 :اختيار أعضاء لجنة الجداول الدراسية معايير -3

  بالقسمأن ٌكون ضمن أعضاء هٌئة التدرٌس 

 أن ٌكون فعاال بالقسم والكلٌة 

 السجل الوظٌفً ٌشهد بالنزاهة وااللتزام 

 مهارات التواصل والمناقشة واإلقناع 

 ًالقدرة على التخطٌط االستراتٌج 

 القدرة على إدارة االزمات والمشكالت وإدارة الفرٌق 

 اإللمــام بمتطلبــات العملٌة التعلٌمٌة 

 اإللمام بالمتطلبات واللوائح والقوانٌن المنظمة للعملٌة التعلٌمٌة 

  أن ٌكون لدٌة خبرة بنظامً الساعات المعتمدة والدراسة الفصلٌة واالطالع على محتوٌات المقررات الدراسٌة

 المختلفة للبرنامج

 رنامج ومخرجاتها التعلٌمٌةعلى وعى ودراٌة بالمقررات الدراسٌة للب 

 التعاون مع الزمالء من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

 بالقسم والكلٌةطالب لاإللمام بإمكانٌات المعامل واالجهزة والوسائل التعلٌمٌة والقاعات الدراسٌة المتاحة ل 

  



 :معايير اختيار أعضاء لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي -4

 ٌكون ضمن أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم  أن 

 ًالكفاءة والنشاط العلمً والبحث 

 ٌكون لدٌة سجل جٌد للنشر الدولً أن 

  والكلٌةأن ٌكون فعاال بالقسم 

  ًٌشهد بالنزاهة وااللتزامالسجل الوظٌف 

 ارات التواصل والمناقشة واإلقناعلدٌه مه 

 ًالقدرة على التخطٌط االستراتٌج  

 مل وإدارته وااللتزام بالمتطلباتفرٌق ع القدرة على تكوٌن 

  االزمات والمشكالت وإدارة الفرٌقالقدرة على إدارة 

 ــات العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌةاإللمــام بمتطلب 

 لعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌةاإللمام بالمتطلبات واللوائح والقوانٌن المنظمة ل 

  أن ٌكون لدٌة خبرة بنظامً الساعات المعتمدة والدراسة الفصلٌة واالطالع على محتوٌات المقررات الدراسٌة

 المختلفة لمرحلة الدراسات العلٌا

 اسات العلٌا ومخرجاتها التعلٌمٌةعلى وعى ودراٌة بالمقررات الدراسٌة لمرحلة الدر 

  المتخصصٌن بالقسم العلمًالتدرٌس أن ٌكون على دراٌة جٌدة بخبرات أعضاء هٌئة 

 والكلٌةت الدراسٌة المتاحة بالقسم اإللمام بإمكانٌات المعامل واالجهزة والوسائل التعلٌمٌة والبحثٌة والقاعا 

 

 


