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  :ختياراألمعايير 

 ـ أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه فى احد تخصصات الكليةا

أن يكون عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمدة ال تقل عن سنتين من العمل  ـ 2

  .)ويفضل من لديه خبرة سابقة بأعمال الوحدة كان يكون عضوا سابقا بالوحدة(الفعلى 

كاديمية األـ أن يكون على دراية كافية بمعايير االعتماد البرامجى والمؤسسى ، وبالمعايير 3

 .لكلية ات تخصصفى  لعالميةالمرجعيةالقومية وا

أن يكون قد أجتاز دورات تدريبية فى مجال ضمان الجودة والتطوير ونظم المراجعة  ـ 4

 الداخلية وكيفية تطبيق هذه النظم فى التعليم الجامعى

  .يشغل منصب إداري بالكلية عند تعينه مدير الوحدةالأ ـ 5

 ادة وإدارة الوقت والفريق والمواردـ يتمتع بمهارات إدارية من حيث القدرة على القي6

قات الطيبة مع إدارة الكلية ، أعضاء هيئة التدريس ، العالـ يتميز بشخصية قادرة على إقامة 7

 .والطالب والعاملين بالكلية

 .مسائله قانونية إلىلم يتعرض  ـ 8

 

 معايير 
 مدير وحدة ضمان الجودة 

   


