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واًل: معاًٌر اختٌار العمداء ووكالء الكلٌة: 
 
 ا

عداد رؤًة لتطوًرالكلٌة . .1  ا 
  م صشددة  .2

 
و ا

 
و اللامعددة ا

 
صددتراوٌلٌة والتنلٌكًددة للكلٌددة ا عددداد الةطددة اال  ا 

اضٌة . و ًر
 
 اجتماعٌة ا

 بمركز ضمان جودة التعلٌم بالكلٌة و اللامعة.شارك فى للان التطوًر  .3
و  .4

 
شدددارك فدددى ونلٌدددك المتدددروعات التنموًدددة الةاضدددة بم صشدددات الملتمددد  ا

نتددطة التنددوًر والة افددة الملمعٌددة مددر خددالل االشددتراك فددى اللاعلٌددات 
 
ا

و علدددو الللدددان الداخلٌدددة 
 
التدددي وناممدددا م صشدددات الملتمددد  الةارجٌدددة ا

و علددو اللمعٌددات باللامعددة فددى ملددال خدمددة الملتمدد  وون
 
مٌددة البٌ ددة ا

هلٌة وم صشات الملتم  المدني.
 
 اال

و دولٌة. .5
 
و محلٌة ا

 
قلٌمٌة ا  علو جمعٌات علمٌة ا 

و دولٌة . .6
 
ومحلٌة ا

 
قلٌمٌة ا ات ا   المتاركة في و ٌٌم دوًر

و الدولٌة. .7
 
و االقلٌمٌة ا

 
 المتاركة فى الم ومرات المحلٌة ا

 العمل باللان العملٌة الدائمة. .8
و باللامعة.المتاركة في  .9

 
نتطة الطالبٌة بالكلٌة ا

 
 اال



و دولٌدددة علددددى  .11
 
و وتددددلٌعٌة ا

 
دددة ا ًللدددل الحطددددول علدددى جددددائزة و دًًر

و الدولة .
 
 مشتو  الكلٌات ا

 .ICDLحاضل على شمادات دولٌة ل ٌادات الكمبٌوور  .11
 .TOEFLحاضل على  .12
  جزاءات علٌه. .13

 
 عدم ووقٌ  ا

 

 ثانًٌا: معاًٌر اختٌار رئٌس ال شم:

ات  .1 و محلٌة.النتر في دوًر
 
قلٌمٌة ا  ا 

 الدعوة كمتحدث فى م ومرات. .2
 المتاركة في وض  رؤًة لتطوًر الكلمة. .3
و اللامعة. .4

 
صتراوٌلٌة والتنلٌكًة للكلٌة ا  المتاركة في وض  الةطة اال 

 . ICDLالحطول علي شمادات دولٌة ل ٌادة الكمبٌوور  .5
 .  TOEFLحاضل على  .6
عدعدد الم دررات المتاركة في للان التطوًر بمركز ضمان جودة  .7 التعلٌم )ا 

نتدداج الم ددررات واالمتحانددات  و ا 
 
التعلٌمٌددة والكدتددل والم للددات الدراصددٌة ا

دمداج وكنولوجٌدا االوطدال فدي العملٌدة  س وا  و وطوًر طرق التددًر
 
الرقمٌة ا

و اصتةدام اصدتراوٌلٌا مةتللدة فدي التعلدٌم و الدتعلمك بالكلٌدة 
 
التعلٌمٌة ا
و اللامعة.

 
 ا



و المتاركة في ونلٌك الم .8
 
تدروعات التنموًدة الةاضدة بم صشدات الملتمد  ا

نتددطة التنددوًر والة افددة الملتمعٌددة مددر خددالل االشددتراك فددي اللاعلٌددات 
 
ا

و علددوًة الللددان الداخلٌددة التددي وناممددا م صشددات الملتمدد  الةارجٌددة 
 
ا

ة العملٌدة  و االصتتداًر
 
باللامعة في ملال خدمة الملتم  وونمٌدة البٌ دة ا

هلٌدددة الم دمدددة لةدمدددة الم صشدددات ا
 
و علدددوًة اللمعٌدددات اال

 
لملتمعٌدددة ا

 وم صشات الملتم  المدني.
نتطة الطالبٌة بالكلٌة. .9

 
 المتاركة في اال

لٌف كدتل علمٌة في ملال التةطص. .11
 
 وا

و الدولٌة . .11
 
 علوًة اللمعٌات العلمٌة المحلٌة ا

  جزاءات علٌه . .12
 
 عدم ووقٌ  ا

 

 ثالةًا : معاًٌر اختٌار رئٌس وحدة ضمان اللودة:

عداد رؤًة .1
 
 بملال ضمان جودة التلعٌم واالعتماد بالمكلٌة . ا
 صنوات. 5ذو خبرة في ملال جودة التعلٌم واالعتماد ال و ل عر  .2
حاضددل علددى دورات فددى نلددس الملددال مددر المٌ ددة ال ومٌددة للددمان جددودة  .3

 التلعٌم واالعتماد .
و اللامعشارك فى متاًر  وطوًر التعلٌم بالكل .4

 
 .ةٌة ا

و ووحدات  .5
 
حد مراكز ا

 
 ضمان اللودة .عمل با



 .CIQAP – QAAPعمل كمراج  خارجى  .6
 شارك فى ال اء ندوات ومحاضرات وورش عمل . .7
لملددال  NARSشددارك فددى وضدد  المعدداًٌر ال ومٌددة االكادًمٌددة المرجعٌددة   .8

اضٌة  .التربٌة البدنٌة والًر
شددرع علددى ناددام الت ددوًم الددداخلى  .9

 
  Internal Auditing Systemا

ر الموث ة الةاضة بما. قشام الكلٌة ومراجعة الت اًر
 
 با
اشدددرع علدددى وطدددمٌم حمدددالت التوعٌدددة لنتدددر ث افدددة اللدددودة وكٌلٌدددة  .11

 وطبٌ ما .
 .ICDLالحطول على شمادات دولٌة ل ٌادة الكمبٌوور .11
 .  TOEFLحاضل على  .12
  جزاءات علٌه. .13

 
 عدم ووقٌ  ا

 

ةرابعًا :  داًر ختٌار ال ٌادات اال   :معاًٌر ا 

وس .حاضل على  .1  درجة البكالوًر
 .ICDLحاضل على التمادة الددولٌة ل ٌادة الكبٌوور  .2
بٌددة التددي وحددددها لدده الكلٌددة والتابعددة بوحدددة  .3 حاضددل علددى البددرامر التدًر

ل بالكلٌة .  التدًر
دارة . 11:  8عدد صنوات الةبرة ال و ل عر  .4  صنوات في ملال اال 



عمال اللودة بالكلٌة .  .5
 
 صاهم في ا

ر الكدلاء .6  . ة الشنوًة لهً دم و ًر

ي جزاءات علٌه . .7
 
  عدم ووقٌ  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


