معايير اختيار منسق
البرنامج لمرحلة البكالوريوس
معايير االختيار
• أن يكــون عضــواً فعــاالً بالقســم العلمــى والمعهــد يشــهد لــه بالكفــاءة وحســن الخلــق ولديــه مهــارات
التواصــل والمناقشــة واإلقنــاع.
• أن تتوافــر لــه الخبــرة بنظامــى الســاعات المعتمــدة والدراســة الفصليــة واإلطــاع علــى محتويــات
المقــررات الدراســية المختلفــة للبرامــج.
• علي دراية جيدة بخبرات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين سوا ًء من المعهد أو من خارجه.
• اإللمــام بإمكانيــات المختبــرات واألجهــزة والوســائل التعليميــة والقاعــات الدراســية المتاحــة لطــاب
البرامــج.
• أن يكــون بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس المتفرغيــن أو العامليــن بالبرنامــج ممــن لــه خبــرات ســابقة
بمتطلبــات نظــم ضمــان الجــودة واألعتمــاد.
• أن يكــون لديــه عالقــات جيــدة مــع إداراة الكليــة وأعضــاء هيئــة التدريــس ووحــدة ضمــان الجــودة
بالمعهــد.
• أن يكون لديه المقدرة علي تكوين فريق عمل وإداراته وااللتزام بالمتطلبات.
• حضــور دورات تدريبيــة أو ورش عمــل متخصصــة فــى مجــال نظــم الجــودة والتطويــر واألعتمــاد
تؤهلــه إلنجــاز مهامــه.
• أن يكون له نشاط علمى متميز في مجال تخصصه.

أن يتصف بالخصائص والصفات التالية:
 قدرات إدارية وتنظيمية واضحة. الدقة والتأني فى أعمال التنظيم والمراجعة. القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت. اإللمام باللوائح الدراسية والقوانين والقواعد المنظمة. الفهم والوعي الكامل بالمقررات العلمية للبرنامج ومحتواه العلمى. -اإللمام الجيد بمخرجات البرنامج ومدى مطابقته الحتياجات سوق العمل.

مهام منسق البرنامج:
يكــون منســق البرنامــج حلقــة الوصــل بيــن وحــدة ضمــان الجــودة والبرنامــج والقســم أو األقســام
العلميــة المتخصصــة وتتضمــن المهــام التــى ينبغــي أن يقــوم بهــا المنســق بمســاعدة فريــق الجــودة فــى
القســم المختــص مــا يلــى-:
 -1مراجعــة وحــدة ضمــان الجــودة فيمــا يخــص البرنامــج العمــل علــي متابعــة األمــور األكاديميــة
والعلميــة واإلداريــة الخاصــة بالبرنامــج.
 -2متابعــة المراســات الصــادرة والــواردة مــن الجهــات اإلداريــة – بمــا فيهــا وحــدة ضمــان الجــودة
بالمعهــد.
 -3اإلشراف علي تطبيق معايير الجودة وفقا ً لمتطلبات االعتماد الصادرة من الهيئة القومية.
 -4حصــر المشــكالت التعليميــة واإلداريــة بالتعــاون مــع جميــع العامليــن بالبرنامــج والمرشــد األكاديمي
أو رائــد الفرقة.
 -5إنشاء قاعدة بيانات وسجل تتبعى لمدي استفادة األطراف المختلفه من البرنامح.
 -6تجميــع وحصــر البيانــات معتمــداً فــى ذلــك علــي الحــد األدنــى مــن المســتندات (الوثائــق) المتاحــة
لإلمــداد بالمعلومــات والحقائــق الضروريــة.
 -7متابعة إعداد التقرير السنوى الخاص بمراجعة ونقد وتنقيح البرنامج.
 -8مراجعة تقرير فحص المقيم الخارجى (الممتحن الخارجي).
 -9متابعــة اســتجابة األقســام العلميــة للتوصيــات المقترحــة مــن الممتحنيــن والمحكميــن الخارجييــن
لضمــان الجــودة واألعتمــاد أو مــن هيئــات االعتمــاد.
 -10إعداد تقرير عن أى تدريب خاص بتوكيد الجودة واالعتماد.
 -11المراجعة والمساهمة في إعداد أى كتيب أو دليل للبرنامج.
 -12متابعــة أي وثائــق أو مســتندات إضافيــة أخــرى تقدمهــا األقســام العلميــة المختصــة أو إدارة
البرنامــج بعــد مناقشــتها مــن قبــل فريــق الجــودة وموافقتــه عليهــا.
 -13التنسيق مع منسقى معايير اإلعتماد لتنفيذ خطة التقييم الذاتى.
 -14مقابلــة أعضــاء الدعــم الفنــى مــن مركــز ضمــان الجــودة أو مــن برنامــج التطويــر المســتمر أو
الهيئــة القوميــة لضمــان الجــودة واإلعتمــاد لتنســيق العمــل معهــم.
 -١٥تلقــى التغذيــة الراجعــة مــن األطــراف المســتفيدة مــن البرنامــج والعمــل علــى متابعــة اإلســتفادة
منهــا فــى تطويــر العمــل بالبرنامــج.
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