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 برنامج االقتصاد المنزلىمعايير وآليات إختيار منسق 
 

  :اختيار منسقى البرامج التعميميةعايير م -والا أ
 

 :المؤىالت العممية والخبرات السابقة -المعيار األول
، اكةاديمى أو مةن ينةون عنةو معةي  عميةد الكميةة، و يةي مسةاعدالحصول عمى درجةة أسةتاذ أو أسةتاذ  1/1

 .الكمية(
 .توافر مجموعة من الخبرات السابقة، معي: التدريس واإلشراف والمشار ة فى أنشطة القسم والكمية 1/2

 

 :السجي الوظيفى والسمات الشخصية -المعيار العانى
 .االلتزام والنزاىة 2/1
 .الزمالء والرؤساء والمرؤوسين التعاون والعالقة الطيبة مع 2/2
 احترام القيم والتقاليد الجامعية والعالقات الطيبة داخي الوسط الجامعي. 2/3
ي ةةةون مشةةةيوداا لةةةو بةةةااللتزام فةةةي مسةةةمكو وعممةةةو بةةةالقوانين واألعةةةراف الجامعيةةةة وحسةةةن التعامةةةي  أن 2/4

 والتواصي مع اآلخرين.
 واحترام الرأي األخر. وحي المش التأن ي ون مشيوداا لو بالقدرة اإلدارية والقيادة الرشيدة  2/5
 

 :خبرات وميارات خاصة -العالثالمعيار 
 الميارات الذاتية: معي المبادأة واالبتكار، وضبط النفس، والح مة، والعقة. 3/1
 األكاديمي واإلداري.الميارات الفنية: المعرفة المتخصصة في مجال النشاط  3/2
 الميارات اإلنسانية: التعامي مع المرءوسين وخمق مناخ صحي يحقق الرضاء.  3/3

 

 :الكفاءة: الرابعالمعيار 
الجرائم المنصوص عمييا فى قةانون العقوبةات  إحدىفى  جناية بعقوبةي ون قد سبق الح م عميو  أال 4/1

 أومقيةدة لمحريةة فةى جريمةة مخمةة بالشةرف  بعقوبةة أو الخاصةةما يماعميا من جرائم فةى القةوانين  أو
 اعتباره. إليوما لم ي ن قد رد  األمانة

 ي ون قد وقع عميو جزاء تأديبى ما لم ي ن قد تم محوه. أال 4/2
 المشار ة فى أعمال االمتحانات. 4/4
 العممية بالقسم(.تنفيذ أنشطة القسم  ميام الجودة، حضور السيمنارات والمناقشات المشار ة فى  4/5
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 :معايير الخاصةال -المعيار الخامس

مقررات أحد وأن ي ون مشار اا في تدريس  عضو ىيئة تدريس بالقسم العممى بالكميةي ون  أن 5/1
 .البرنامج

 .أن ي ون عمى دراية بالعممية التعميمية والتدريس فى مجال تخصص البرنامج 5/2
 .ومخرجات العممية التعميميةاإللمام بالمعايير األكاديمية  5/3
 فيو و افة األنشطة التي تمارسالبرنامج لديو المعرفة الكافية بنوع وطبيعة  5/4
 .أن تتوافر عنده الخبرة باحتياجات البرنامج من األجيزة وتجييزات المعامي 5/5
 ي ون لدية رؤية مستقبمية وخطة لتطوير البرنامج. 5/6
 .ائط االلكترونية الحديعةالقدرة عمى التعامي مع الوس 5/7

 
 

 

 :آليات اإلختيار منسقى البرامج التعميمية -عانياا 
 بناءاا عمى ما تقدم تتم إجراءات اختيار منسق البرنامج، بناءاا عمى الخطوات التالية:

يةةتم اإلعةةالن عةةن معةةايير اختيةةار منسةةق البرنةةامج ألعضةةاء ىيئةةة التةةدريس بالقسةةم بالوسةةائي المناسةةبة  -أ
ب ةةي قسةةم، قبةةي بدايةةة  ةةي عةةام دراسةةى ويوضةةل فةةي اإلعةةالن مةةدة الترشةةل تمقةةى الطمبةةات خةةالل والمتبعةةة 

 اسبوعين من موعد االعالن، وتقديم  السيرة الذاتية وبيان حالة وطمن(.
 يتولى مجمس القسم باختيار أحد المرشحين ممن تنطبق عميو معايير االختيار منسق البرنامج. -ب
برنامج لمجنةة شةئون التعمةيم والطةالن لمموافقةة عةم لمجمةس الكميةة الي يرفع مجمس القسم ترشيل منسق   -ج

 العتماده.
 يعمن اسم منسق البرنامج عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسم وطالن البرنامج. -د
تبمغ وحدة الجودة بالكمية بمذ رة توضيحية تفيد ما اتخذ من إجراءات بشأن تطبيق معايير اختيةار منسةق  -ه

 البرنامج. 
 

  :مدة العمي لمنسقى البرامج التعميمية -عالعاا 
ي مف مجمس القسم منسق البرنامج لمعمي  منسق برنامج لمدة عام أكاديمى يبدا مةع بدايةة العةام  -

نياية شير أغسطس من نفس العام.الدراسى وينتيى فى 
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 برنامج االقتصاد المنزلىمعايير وآليات إختيار منسق معايير  تقرير تح يم
 

 أىم نقاط القوة:
 .المعايير جيدة ومصنفة ومقسمة إلى عدة مؤشرات موضوعية وواضحة وقابمة لمقياس 
 .توجد اليات واضحة ومحددة الختيار المنسق 

 تحسين: أىم النقاط التى تحتاج الى
 وجد اسيان فى صياغة بعض المؤشرات.ي 
 .عدم التوازن بين أعداد المؤشرات لبعض المعايير 
 .توجد بعض االخطاء فى تنسيق الكتابة 

 مقترحات التحسين:
 .اعادة صياغة بعض المؤشرات واختصارىا 
 .دمج بعض المؤشرات المتشابية والمرتبطة 
 ر.مراعاة التوازن فى عدد المؤشرات بين المعايي 
 .تصحيل بعض االخطاء فى تنسيق الكتابة 

 
 التوقيع الوظيفة اسم المراجع م
 مية التربية النوعية  -قسم اقتصاد منزلى  -التغذيةأستاذ  فتحى دمحم حسنأ.د.  1

مراجع خارجى  - مراجع داخمى بالكمية - جامعة الزقازيق
 بالييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

 

 مية التربية النوعية وعميد  -عمم النفس التعميمىأستاذ  شريف عبدالوىان صالحأ.د.  2
مراجع داخمى بمر ز ضمان الجودة  - جامعة الزقازيق

مراجع خارجى  -وبمر ز ضمان الجودة بالجامعة - بالجامعة
 بالييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

 

 مية التربية النوعية جامعة  اقتصاد منزلىمساعد أستاذ  عواطف بييج دمحمد. م.أ. 3
مراجع داخمى بمر ز   -مدير وحدة الجودة بالكمية  – الزقازيق

مراجع خارجى بالييئة القومية  - ضمان الجودة بالجامعة
 لمتعميم قبي الجامعى لضمان جودة التعميم واالعتماد

 

 


