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Deputy Dean (Academic Affairs) 

Job Advert 

The Global College of Engineering and Technology (GCET) is seeking the appointment of a Deputy Dean 
(Academic Affairs) to strategically lead and manage the academic domain of the College.   This is a senior 
College management role providing the postholder with the opportunity to define, develop and enhance 
academic strategy; and to further develop the College’s academic profile and reputation in the Sultanate 
of Oman and internationally. The post holder will line-mange the Academic Heads of Department and 
report to the Dean on all matters related to academic affairs.  The role is intended to provide internal and 
external strategic leadership in academic affairs.  The role holder will be expected to develop partnerships 
with other universities and colleges in the Sultanate of Oman, and internationally, and enhance the 
academic position, and reputation, of the College. 
 
The role holder will represent the academic affairs of the College internally and externally with a range of 
stakeholders, including, Ministry of Higher Education, Research, and Innovation (MoHERI), the OAAA, 
Government bodies, industry, business organizations and professional bodies.  The role holder will have 
responsibility and oversight of programme and curriculum development, in partnership with academic 
Heads of Department, and externally liaise with quality assurance and external review bodies, in 
partnership with the Head of the Quality Assurance and Compliance Office (QACO).  The role holder will 
ensure the College builds its reputation in academic affairs, remains competitive with other colleges, and 
follows the best recognised academic practices, in the Sultanate of Oman and internationally. 
 
Education, Qualifications and Experience: A Doctorate qualification from an accredited and 
internationally recognised university or college in a subject area of the College with evidence of quality 
teaching, research, and academic management.  Minimum of 10 years of experience as an academic 
manager in an internationally recognised college, university, government education department, or 
higher education review body, such as, the OAAA. 
 
Benefits and Allowances: The person appointed to the role will receive appropriate benefits and 
allowances in line with the senior management level of the position.  The College intends to conduct 
interviews and fill the vacancy in MAY 2021. 
 
To apply for this position or receive further information and the detailed Job Description, please contact 
the College at: HR@gcet.edu.om 
 
Application Closing Date: 20th April 2021 
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( األكاديمية الشؤون) العميد نائب  

الوظيفة  إعالن  

  األكاديمي   المجال  وإدارة  لقيادة(  األكاديمية  الشؤون)  عميد  نائب  تعيين  إلى (GCET) والتكنولوجيا  للهندسة  العالمية  الكلية  تسعى

 تطوير   ومواصلة  األكاديمية؛  االستراتيجية  وتعزيز   وتطوير   لتحديد  الفرصة  الوظيفة  حامل  هذا دور  يمنح.  استراتيجي  بشكل  للكلية

 يشرف على    (األكاديمية  الشؤون)  العميد  نائب.  الدولي  الصعيد  وعلى  عمان   سلطنة  في  وسمعتها  للكلية  األكاديمية  الصورة

  توفير   إلى   الدور   ويهدف.  األكاديمية  بالشؤون  المتعلقة  األمور   جميع  بشأن   العميد  إلى   تقرير   وتقديم  األكاديميين  األقسام  رؤساء

 بتطوير   (األكاديمية  الشؤون)  العميد  نائب  يقوم  أن  المتوقع  من .  األكاديمية  الشؤون  في  والخارجية  الداخلية  االستراتيجية  القيادة

 .للكلية األكاديمية المكانة وتعزيز ، الدولي الصعيد وعلى عمان،  سلطنة  في أخرى وكليات جامعات  مع شراكات

 

  التعليم  وزارة  ذلك  في  بما   المصلحة،  أصحاب   من   مجموعة  مع  وخارجيا    داخليا    لكليةا  (األكاديمية  الشؤون)  العميد  نائب  سيمثل

 (األكاديمية  الشؤون)  العميد  نائب  سيتولى.  المهنية  والهيئاتالخاصة  و  الحكومية  بتكاروالهيئاتواإل  العلمي  والبحث  العالي

 معا   خارجي  والتنسيق  ،  األكاديميين  األقسام  رؤساء  مع  بالشراكة  الدراسية،  والمناهج  البرامج  تطوير   على  واإلشراف  المسؤولية

 بالكلية. الجودة ضمان مكتب رئيس مع بالشراكة الخارجية،  المراجعةو واإلعتماد األكاديمي الجودة ضمان هيئات

 

  مع  بالكلية التخصص مجاالت أحد في دوليا   بها ومعترف معتمدة  كلية أو جامعة من دكتوراه مؤهل: والخبرة والمؤهالت التعليم

  قسم  أو  جامعة  أو  كلية  في  أكاديمي  كمدير   سنوات  10  عن  تقل  ال  خبرة.  األكاديمية  واإلدارة  والبحث  التدريس  جودة  على  دليل

 العالي.   للتعليم مراجعة هيئةخبرة في  أودوليا   به معترف حكومي تعليم

 

.  للمنصب  العليا  اإلدارة  مستوى  مع  يتماشى   بما   المناسبة  والبدالت  المزايا  الدور  لهذا   المعين  الشخص   سيتلقى  :والبدالت  المزايا

 .2021 مايو في الشاغرة الوظيفة وملء المقابالت إجراء الكلية تنوي

 

 التواصل عن طريق البريد اإللكتروني:  يرجى التفصيلي، الوظيفي والوصف المعلومات من مزيد تلقي أو الوظيفة لهذه للتقدم

HR@gcet.edu.om 
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