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 منسق البرنامج

 آليات اإلختيار/ معايير اإلختيار/ مهام المنسق()

 
 منسق البرنامج: إختيارآليات 

يُسق انجشَبيج ثقشاس يٍ يجهس انقسى انعهًٗ نًذح سُتيٍ قبثهخ نهتجذيذ عهٗ اٌ يتى  ختبسي

 .انتفصيهيخ نهًششخ انزاتيخ  ح اإلختيبس فٗ ضٕء يعبييش يتفق عهيٓب ٔيعهُخ ، ٔيشفق انسيش

 

 :ختيار منسق البرنامجإمعايير 

من بين اعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمى المسئول عن  ختيبس انًُسقإفٗ  ٔنٕيختكٌٕ األ-1
 اإلعتًبد.يعبييشانجٕدح ٔتطجيق فٗ يجبل انجيذح انخجشح  ٓىًٍ نذيي ،البرنامجتدريس 

 .نذيخ انخجشح فٗ يجبل تخصص انجشَبيج-2

 ٔ جزاء خالل انذًس سُٕاد اآلخيشح.اال يكٌٕ قذ دصم عهٗ أٖ عقٕثخ أ-3 

 .ٔدسٍ انتٕاصم يع اآلخشيٍ داسيخ ٔقيبديخإًٓبساد يتًتع ث -4

 

 مهام المنسق:

تطٕيش جٕدح ٔتُفيز قشاساد يجهس انقسى انعهًٗ فيًب يتعهق ثيتبثعخ يسئٕل عٍ يكٌٕ -1

 انجشَبيج.

جبء فٗ ًَٕرج تٕصيف انًقشس انًعتًذ  ثًبانتزاو انقبئًيٍ ثبنتذسيس يذٖ ًتبثعخ ٔضع آنيبد ن -2

 يٍ يجهس انقسى انعهًٗ.

حدة ضمان الجودة بالكلية بووتحليل النتائج  لب للمقررستبيان تقييم الطاإتطبيق يتبثعخ -3
دساسٗ كم فصم ًَٕرج تقشيش انًقشس فٗ َٓبيخ ستكًبل إللها ألعضاء هيئة التدريس وووص

 .نًشاجعخ انذاخهيخستكًبل اجشاءاد اإل يكتًميجهس انقسى انعهًٗ شئيس ن ّتسهيًن

انتٕاصم انًستًش يع ٔدذح ضًبٌ انجٕدح فٗ كبفخ انًجبالد انتٗ تذعى انجشَبيج ٔتذفز  -4

ٔانٓيئخ انًعبَٔخ فٗ يجبل أعضبء ْيئخ انتذسيس  يٓبساد)عقذ دٔساد تذسيجيخ نتًُيخ  تطٕيشح

 .، طهت ًَبرج استششبديخ ، ٔغيشْب(، طهت دعى فُٗ فٗ يجبل انجٕدحانجٕدح

عضاء هيئة أبشرية فى ضوء مقترحات المادية والمكانيات االتحديد احتياجات البرنامج من  -5
 .السنوية وآرائهم التى وردت بتقرير المقررات والطالب التدريس

فٗ ضٕء آساء انًستفيزيٍ َٔتبئج انٗ يجهس انقسى انعهًٗ تطٕيش انجشَبيج نانتقذو ثًقتشدبد -6

 انتغزيخ انشاجعخ يٍ األطشاف انًجتًعيخ راد انعالقخ ثتخصص انجشَبيج.

سٕاء فٗ يجبل  انعهًٗ يجهس انقسىإلجشاءاد انتصذيذيخ انتٗ يجت اٌ يتخزْب تقذيى يقتشح ثب-7

يش جٕدح انجشَبيج، تًُيخ يٓبساد اعضبء ْيئخ انتذسيس ٔانٓيئخ انًعبَٔخ فٗ يجبل تطجيق يعبي

اسبنيت ٔادٔاد تقييى تطٕيشهيذيخ،يجيبد انتذسيس ٔانتعهى انًتقذيخ ٔانغيش تقاستخذاو استشات

ٔفٗ ضٕء تقبسيش تقييى انٕسقخ  انطالة ثًب يقيس يخشجبد انتعهى انًستٓذفخ نهًقشس

 .اإليتذبَيخ

فٗ ضٕء انًعبييش انقيبسيخ انًتجُبِ  يتبثعخ يذٖ تذقيق انجشَبيج نًخشجبد انتعهى انًستٓذفخ -8

  ًٕاصفبد انخشيج انًعتًذح.ن ٓبٔيذٖ تذقيق

صذبة انعًم إلتبدخ فشص انتذسيت انًُبسجخ نهطالة أيع تقذيى يقتشح آلنيخ انتٕاصم انفعبل  -9

 نتًُيخ يٓبساتٓى انعًهيخ ٔانًُٓيخ.

)تقشيش انجشَبيج، انتقشيش هتقبسيش انذٔسيخ ثبنقسى انعهًٗ ندح انجٕنجبٌ ستيفبء إيتبثعخ يذٖ -11
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