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ر  نظ اختي
غ  مشرفي وحدا تدريس ال

سته المنعقدة في  مع في ج س الج يه مج  10/6/1990كم وافق ع
-------------------- 

 
غ : :أوال  ر مشرف وحدة تدريس ال  تكوين لجن البحث الختي

ر المرشح  مع ، لجن الختي غ وبمواف مدير الج يشكل مدير مركز ال

لي : لشغل منص مشرف  الوحدة وذل ع النحو الت

غ أو من ينيبه -1  مدير مركز ال

ي المعني يرشحه العميد -2  عضو هيئ تدريس من الك

 مدرس لغ كويتي -3

ني  جن : :ث  طريق عمل ال

غوو  -1 ريو موون يوووتوفي الشووروغ موون مدروووي ال جنوو بمراجعوو توو ووو ال ت

د ي المعني ، وذل من النواحي األك لمركز والك ه ب يمي واإلداري وم عو

جنو فوي ووبيل  معو والمجتموو ول وحدة والمركز والج زا ل قد قد من إنج

يوو المعنيوو لمركز والك غوو بوو ز متمتتوو ، اوووتغ م رأ مدروووي ال    إنجوو

ووووة والضوووعف فوووي وال وووويم الكوووويتيين مووونت ، وذلووو لمعرفووو جوانووو ال

ئي ذ قورار نتو منص ، توصو  التخو جنو  المرشحين ل فوي الموضووم و ول

وو  لمركز والتعوورف ع أن توووتدعي أ مرشووح مموون يوووتوفي الشووروغ بوو

 شخصيته عن كث و

ء المرشحين مرتبين حو األولوي التوي  -2 جن إل مدير المركز أوم د ال ت

مع و تراه ،  ويتول مدير المركز العرض ع مدير الج
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لث    الوحدةالشروط الواج توافره في مشرف  :ث

ل التخصص و -1 درة التدريوي في مج ءة والم لكف  أن يكون مشتودا له ب

لمركـــز ،  -2 تدريس ب ل عن ونتين كحد أدن ل أن يكون قد أمض مدة ال ت

 وأن يوتمر في التدريس و

ونه مو زم ئه و -3  أن يكون مشتودا له بحون الويرة ، وحون تع

مرشح  -4 ل توافر هذه الشروغ في المرشحين تعغ األولوي ل  في ح

تجديد بحد أقص أربو ونوا و ب ل  الكويتي ، ويكون التعيين لمدة ون ق


