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  التطبيقية جامعة بنى سويفكلية الفنون معايير اختيار القيادات األكاديمية ب

وطبقا مفاهٌم الجودة فى تطبٌق  كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة بنى سوٌفورؤٌة من رسالة انظالقا 

ٌجب أن ٌكون للكلٌة من خالل أنه  القومٌة لجودة التعلٌم فى نصها على معٌار القٌادة والحوكمة للمعاٌٌر

واتخاذ القرارات المهمة فى ادة واعٌة وقادرة على وضع السٌاسات الالزمة للتطوٌر والسعى الى التمٌزقٌ

 فى الدقة تحرى هو األكادٌمٌة القٌادات الختٌار معاٌٌر وضع عملٌة الهدف منف اطار زمنى مناسب, لذا

 جودة ولتحسٌن المؤسسة وفاعلٌة كفاءة لرفع والمستمر الداعم التطوٌر تحقٌق بما ٌضمن القٌادات اختٌار

 .المؤسسٌة والقدرة والتعلم التعلٌم مخرجات

 
 تحديد القيادات األكاديمية :

 
 عمٌد الكلٌة . (1

 وكالء الكلٌة . (2

 رؤساء األقسام . (3

 مدٌر وحدة ضمان الجودة. (4

 

 :الكلية عميد اختيار معاييرأوال: 

 .الجنسٌة مصرى ٌكون أن (1

 .ةالكلٌ تخصصات أحد فى الدكتوراه درجة على حاصال ٌكون أن (2

 .أن ٌكون قد شغل منصب أستاذ بالكلٌة لمدة ال تقل عن سنة من العمل الفعلى (3

 .منصب قٌادي أكادٌمً فً أحد مؤسسات التعلٌم العالً والمعترف بهاأن ٌكون قد شغل  (4

 .االدارة فً دورات علً الحصول (5

 .للكلٌة الذاتٌة رالمصاد لتنمٌة تموٌل مصادر إٌجاد عمى القدرة (6

 العلمٌة. باألسالٌب الجماعات ادارةو الخالفات وحل األزمات ةهمواج ىلع القدرة هلدٌ (7

 .االستراتٌجى التخطٌط على القدرة لدٌه (8

 .المشاركة فً وضع رؤٌة لتطوٌر الكلٌة (9

 .والجامعة المؤسسة مستوى على والتطوٌر الجودة أعمال فى المشاركة (11

 .الطالبٌة األنشطة فى المشاركة (11

 .بالكلٌة البحثٌة والمشروعات العلمى البحث فى المساهمة (12
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 .التدرٌبٌة والدورات العلمٌة والندوات المؤتمرات فى المشاركة (13

 .البرامج وتقرٌر توصٌف اعداد فى المشاركة (14

 .الكلٌة وفاعلٌات ونشاطات اللجان فى المشاركة (15

 .المجتمع خدمة نشاطات فى المساهمة (16

 .األخرٌن قٌادة على القدرة لدٌه (17

 .فرٌق ضمن والعمل االخرٌن مع التواصل على القدرة لدٌه (18

 .ضغط تحت والعمل الوقت إدارة على القدرة لدٌه   (19

 .المشكالت وحل القرارات التخاذ القدرة لدٌه (21

 .والعدل والشفافٌة النزاهة (21

 .المهنة وآداب بقواعد االلتزام (22

 .التدرٌس هٌئة أعضاء باحترام والتمتع االخرٌن مع والتعاون الطٌبة الشخصٌة العالقات (23

 .جزاءات أو إدانات علٌه ٌوقع لم (24

 

 : الوكالء اختيار معاييرثانيا: 

 .الجنسٌة مصرى ٌكون أن (1

 .الكلٌة تخصصات أحد فى الدكتوراه درجة على حاصال ٌكون أن (2

 .منصب قٌادي أكادٌمً فً أحد مؤسسات التعلٌم العالً والمعترف بهاأن ٌكون قد شغل  (3

 .أن ٌكون قد شغل منصب أستاذ بالكلٌة لمدة ال تقل عن سنة من العمل الفعلى (4

 .االستراتٌجى التخطٌط على القدرة لدٌه (5

 .والجامعة المؤسسة مستوى على والتطوٌر الجودة أعمال فى المشاركة (6

 .الطالبٌة األنشطة فى المشاركة (7

 .بالكلٌة البحثٌة والمشروعات العلمى البحث فى المساهمة (8

 .التدرٌبٌة والدورات العلمٌة والندوات المؤتمرات فى المشاركة (9

 .البرنامج وتقرٌر توصٌف اعداد فى المشاركة (11

 .الكلٌة وفاعلٌات ونشاطات اللجان فى المشاركة (11

 .المجتمع خدمة نشاطات فى المساهمة (12

 . األخرٌن قٌادة على القدرة لدٌه (13
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 .فرٌق ضمن والعمل االخرٌن مع التواصل على القدرة لدٌه (14

 .ضغط تحت والعمل الوقت إدارة على القدرة لدٌه (15

 .المشكالت وحل القرارات التخاذ القدرة لدٌه (16

 .والعدل والشفافٌة النزاهة (17

 .المهنة وآداب بقواعد االلتزام (18

 .التدرٌس هٌئة أعضاء باحترام والتمتع االخرٌن مع والتعاون الطٌبة الشخصٌة العالقات (19

 .جزاءات او إدانات علٌه ٌوقع لم (21

 

 :القسم مجلس رئيس اختيار معاييرثالثا: 

 :االختٌار عند اآلتٌة والمهارات المعارف مراعاة ٌجب
 

 الجنسٌة مصرى ٌكون أن (1

 .الكلٌة تخصصات أحد فى الدكتوراه درجة على حاصال ٌكون أن (2

 .ىلعفلا لمعلا نم ةنس عن تقل ال لمدة الكلٌة فى التدرٌس هٌئة عضو منصب شغل ٌكون ان (3

 .االستراتٌجى التخطٌط على القدرة لدٌه (4

 .والبحثى العلمى والنشاط الكفاءة (5

 المقررات وتقرٌر توصٌف صٌاغة بكٌفٌة وااللمام والتطوٌر الجودة مجاالت فى المساهمة (6

 .والبرامج

 .والجودة القٌادة مجال فى التدرٌبٌة الدورات فى المشاركة (7

 .الطالبٌة والخدمات األنشطة فى المشاركة (8

 . الفرٌق وإدارة المشاكل مواجهة على القدرة (9

 .الخارجى والمجتمع للكلٌة المجتمعٌة الخدمات فى المشاركة (11

 .والمرؤسٌن والرؤساء الزمالء مع والعالقة التعاون (11

 .جزاءات أو إدانات علٌه ٌوقع لم (12

 .المهنة باداب وااللتزام النزاهة (13
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 : الجودةضمان  وحدة مدير اختيار معاييررابعا: 

 .الجنسٌة مصرى ٌكون أن (1

 .الكلٌة تخصصات أحد فى الدكتوراه درجة على حاصال ٌكون أن (2

 .ىلعفلا لمعلا نم ةنس عن تقل ال لمدة الكلٌة فى التدرٌس هٌئة عضو منصب شغل ٌكون ان (3

 .الوقت ادارة و القٌادة و الجودة فى دورات على حاصال ٌكون أن (4

 .العالمٌة و القومٌة بالمعاٌٌراألكادٌمٌة ةٌفاك ةٌارد ىلع ٌكون ان (5

 . االستراتٌجى التخطٌط على القدرة لدٌه (6

 .والجامعة المؤسسة مستوى على والتطوٌر الجودة أعمال فى المشاركة (7

 .الطالبٌة األنشطة فى المشاركة (8

 .التدرٌبٌة والدورات العلمٌة والندوات المؤتمرات فى المشاركة (9

 .األخرٌن قٌادة على القدرة لدٌه (11

 .ضغط تحت والعمل األخرٌن مع التواصل على القدرة لدٌه (11

 .ضغط تحت والعمل الوقت إدارة على القدرة لدٌه (12

 .المهنة باداب وااللتزام النزاهة (13
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