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 رؤساء األقسام داخل الكلياتأداء  تقييمنموذج 

 

 تعليمات تعبئة واستخدام النموذج:

 يتم تعبئة هذا التقويم من قبل عميد الكلية ومن ثم يرفع لوكيل الجامعة املختص للمصادقة النهائية. .1

 .بعد الرجوع إلى مصادر التقويم املتاحة  عميد الكليةيتم إعطاء الدرجة املناسبة لكل بند من بنود التقويم حسب تقدير  .2

والرقم  ( يمثل أفضل مستوى 5علما أن املقياس ) 1إلى  5تتدرج من ويم للتق مستويات خمس من تقديري  مقياسعبارة عن  الدرجة املعطاة .3

 ( يمثل أدنى مستوى.1)

 النتيجة النهائية تلقائيا من خالل إيجاد املتوسط العام لكافة تقديرات البنود حسب الجدول التالي )خاص املوارد البشرية ( حساب .4

 ضعيف جيد جيد جدا ممتاز

4.2أقل من  – 3.3  5 – 4.2 3.3أقل من  – 2.5    2.5أقل من  

 

  الرقم الوظيفي  االسم

  القسم  الكلية

  فترة التقويم  الرتبة األكاديمية
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 درجة التحقق البند م

  ولوائحها وقوانينها الجامعة اإلملام بأنظمة  .1

  الخبرة في مجال العمل اإلداري.  .2

  إطالع أعضاء هيئة التدريس داخل القسم على قرارات مجلس القسم وااللتزام بتنفيذها.  .3

  وتكون متسقة مع رؤية ورسالة الكلية. أو البرنامج الحرص على وجود رؤية ورسالة واضحة للقسم  .4

  ومعايير االعتماد األكاديمي على مستوى القسماإللتزام بمتطلبات الجودة   .5

  .بين أعضاء هيئة التدريس داخل القسماملهام اإلدارية إن وجدت و العدالة في توزيع العبء التدريس ي   .6

  لتوصيفات وتقارير البرامج واملقررات الدراسية. القسممتابعة استيفاء   .7

  .ومنظومة الجودة داخل القسمالخطط التحسينية الالزمة لتطوير األداء  وضع  .8

  اتخاذ القرارات املناسبة وفق نتائج استبيان الطالب لتطوير العملية التعليمية  .9

  بالقسمتجهيز قائمة بالكتب واملراجع للمقررات الدراسية الخاصة   .11

  متابعة سير الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية املعتمدة  .11

  . للقسم وتفعيلها تنفيذية العمل على وجود خطة بحثية  .12

  النظر في شكاوى الطالب وطرح الحلول املناسبة لها.  .13

  وتحفيز الطالب املتفوقين. اإلرشاد األكاديمياالهتمام بتفعيل منظومة   .14

  إدارة القسم وفق أسلوب ديمقراطي.دعم روح التعاون بين أعضاء هيئة التدريس و   .15

  شراك أعضاء هيئة التدريس داخل القسم في الدورات التدريبية لتنمية مهاراتهمإ  .16

  العدالة واملوضوعية في تقييم أعضاء هيئة التدريس  .17

  الكلية أو الجهات املسئولةتوصيل أراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس إلى عميد   .18

  تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام طرق متنوعة للتدريس.  .19

  االهتمام باالستفادة من تكنولوجيا املعلومات في إنجاز األعمال.  .21

  القسم أو البرنامج. مع خريجي قنوات للتواصل الحرص على وجود  .21

22.  
من موارد مادية ومالية بما يخدم العملية في القسم متابعة احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطالب وجميع العاملين 

 .والعمل على توفيرها.التعليمية
 

  واحترام آراء اآلخرين. املناقشة التشجيع على  .23

  املوضوعية والحسم في مواجهة املشكالت اإلدارية.  .24

  التقديراتاملتوسط العام لكافة 
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 درجة التحقق عناصر أخرى ترغب في إضافتها ال تشتمل عليها بنود التقييم م
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 إن جدت قدرات رئيس القسملتطوير  عميد الكليةمن قبل  التوصيات العامةالتوجيهات و 
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 مقدار التحسن الذي طرأ منذ آخر تقرير

 غير مرض ي                                          جيد                                            متميز                                  

 

 

 

  عميد الكلية

  وكيل الجامعة املختص:

 


