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 معايير اختيار منسق البرنامج؟ 

 أن يكون عضواً بهيئة التدريس بالقسم. .1

 أن تكون لديه دراية و معرفة بمنظومة ضمان الجودة والتطوير بالتعليم العالي. .2

الجودة والمســتندات الورقيـــة والنماذج المطلوب استيفائها في يفضل أن تكون لديه خبرة ســابقة بمتطلبـــات  .3

 أعمال الجودة.

أن يتميز بشخصية قادرة على التعامل بكياسة مع أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين العاملين بجميع  .4

 اإلدارات بالكلية.

 أن يشهد له سجله الوظيفي بااللتزام والنزاهة. .5

 :برنامجمسئوليات منسق ال

 .بالكلية الجودة ضمان وحدة و القسم بين الوصل همزة هو المنسق .1

ً  بالقسم، الجودة ثقافة نشر المنسق يتابع .2  .بالكلية الجودة ضمان وحدة تقرها التى العمل لخطة وفقا

 إشراك على ويعمل القسم على يعرضها ثم بالكلية الجودة ضمان بوحدة الخاصة األنشطة جميع فى المنسق يشارك .3

 .الجودة أعمال في دوره حسب كل   بها، القسم أعضاء

 .بالقسم التدريبية باالحتياجات الخاصة العمل خطة المنسق يراجع و يتابع .4

 .بالمعايير الخاصة المؤشرات كافة استيفاء فى بالقسم التدريس هيئة أعضاء المنسق يدعم .5

 ضمان وحدة الي الدراسي العام نهاية في وتسليمها للبرنامج الذاتية دراسةالنسخة النهائية لل  بكتابة المنسق يقوم .6

 .الجودة



  

 
 
 
 
 
 

   2من2صفحة رقم

Tel.: 082347758-0862369359-Fax: 0862370477 

Web page: http://www.mnia.edu.eg/alsun/ 

Faculty of Al-Alsun 

 0862370477ف اكس: -0862369359-0862347758تليفون: 
 سنلكلية األ

 

 

MiniaUnivesity-Faculty of Al-Alsun 

كلية األلسن-جامعة المنيا  

Page 2 of 2 

  
 als_engl@mu.edu.egالبريد اإللكتروني:

 

اإلنجليزيةاللغة    برنامج  
English Department 

 

 الجودة ضمان وحدة الي لتسليمه بالبرنامج الخاصة واالعتماد التقويم محاور من استيفاءه تم عما شهريا تقريرا يعد .7

 بالكلية

 :منسق الجودة بالقسم آلياتاختيار

 اإلعالن عن خلو الدوروفتح باب الترشح. .1

 التصويت بعد أن يعرض كل مرشح برنامجه وخطته.تحديد موعد لجلسة  .2

 يتم اختيار المرشحين بالتصويت المباشر في مجلس القسم. .3

 (:والتعيين الالزمةلتيسيرعمليةاالختيار (المستنداتالمطلوبة

 طلب مقدم من عضو هيئه التدريس لرئيس القسم، مرفقاً به سيرته الذاتية.        

  

 

 

م                رئيس القس  

    أ.د هاني عبد الفتاح

 

 

 


