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 للسادة العمداءأوالً: نموذج تقييم األداء 

 الغرض من النموذج  ▪
 . وتعظيم رسالتهما  الكلية والجامعةأهداف  استخدام تقييم األداء كوسيلة للتحسين وتحقيق    الغرض من هذا النموذج هو

 تعليمات استخدام النموذج  ▪
المحور األول  التقييم،    عناصر  على مجموعة من  كل محوريحتوي    تم تقييم األداء على أربعة محاور وي .1

ويحتوى   ط والتنسيق والمتابعة()التخطيعناصر(،والمحور الثانى9)ويحتوى على   ية واإلدارية()القدرات القياد 
الرابع    والمحور عناصر(9ويحتوى على )  الثالث )ضمان الجودة والتطوير(  رلمحو وا ،)عناصر   8) على

   عناصر (. 8ويحتوى على )  )الصفات الشخصية والعالقات مع اآلخرين(

 ويرفق به األدلة الداعمة التي يراها سيادته.  يتم ملء النموذج من قبل عميد الكلية .2

بمراجعة نموذج التقييم وما هو مرفق به من دالئل، ويضع كل عضو في    يقوم أعضاء لجنة التقييم .3
 اللجنة تقييمه الفردي. 

 تقوم لجنة التقييم بوضع تقرير التقييم الجماعي.   .4

الجامعة لمناقشة النموذج والتوصيات وسبل    قيادات بنتائج التقييم وعقد لقاء مع    الكلية  يتم إفادة عميد  .5
 التحسين. 

النسبة    Xالدرجة التى حصل عليها عضو هيئة التدريس فى المحور  [حساب % للتقييم كاألتى:   .6
  بالدرجات   المحوراجمالى مقسوم على  ]المئوية األجمالية للمحور

 90: اجمالى الدرجات =  المحور الثالث : مثال

 % 20المئوية للمحور بالنسبة للمحاور األربعة = أجمال النسبة 

تكون نسبتة المئوية    90درجة من    70أذا حصل عضو هيئة التدريس فى هذا المحور على     #
 x20[  ÷ 90   =15.6%  70 [  كاألتى:
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  لعمداءاللسادة  نموذج تقييم األداء

  االسم  

  الكلية 

  عدد سنوات العمل بوظيفة العميد 

  الجامعي العام 

 
 
 
 
 

 مجال التقييم  م
 %40))   المحور األول: القدرات القيادية واإلدارية

القييم درجة  الدرجة الكلية 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 بالخبرات اإلدارية والقدرات القيادية تمتعي  1
   10 القدرة على تصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية واإلدارية والمالية يمتلك  2
   10 مجلس الكلية ومجلس الجامعة والقرارات الصادرة من ذ القوانين واللوائح نفي  3
   10 موازنة الكليةل ا  مقترح ويعدخطط ي  4
   10 التنسيق الفعال بين الكلية وإدارات الجامعة يتقن   5
   10 على االستخدام األمثل للموارد المتاحة للكلية حرصي  6
   10 على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولةيحافظ  7
   10 اختيار الكفاءات في تشكيل اللجان الالزمة ألداء أعمال الكلية  ىراعي  8
   10 على رعاية الشئون األكاديمية واالجتماعية للطالب  يشرف 9

   10 لهاال  حلو ووضع  اإلدارية المشاكلواجهة ي  10
   100 المجموع

   %40 النسبة المئوية )%( 
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 مجال التقييم  م
 %20) )   المحور الثالث: ضمان الجودة والتطوير 

الدرجة  
 الكلية 

التقييم درجة 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 اإلدارة االستراتيجية ويعمل على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية وتحقيق رسالتها تبنيي  1
   10   التطوير المستمر للبرامج والمقررات الدراسية لتواكب التطورات المعاصرة بإيجابية  فى   يتقن  2
   10 آليات التقويم الشامل على المستويات المادية والبشرية والتعليمية تبنيي  3
   10 الوضع التنافسي للكليةتعزيز   تحسين المستمر بما يعمل علىللتطوير و للخطط ومقترحات  مقدي  4
   10 على ملف تقدم الكلية لالعتماد ويتابع تنفيذ كافة العمليات واإلجراءات لضمان الجودة  شرفي  5
   10 العمل بالوحدات ذات الطابع الخاص ينشط الموارد الذاتية للكلية و  ينمى 6
   10 ويطورها باستمرار تنسيق العالقات الدولية للكلية يتقن    7
   10 التحديث الدوري للموقع اإللكتروني للكلية يتابع  8
   10 هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية  أعضاء بأداءيرتقى   9

   90 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%( 
 

 

 

 

 

 مجال التقييم  م
 (%30)      المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة

الدرجة  
 الكلية 

درجة التقيييم 
 الذاتى

 درجة  تقييم
 عضو اللجنة 

   10 ضع السياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنظيمها بين األقسام المختلفةي  1
   10 توفير األجهزة والمعدات والتسهيالت التعليمية المالئمة لتحقيق أداء أكاديمي متميز  تابع ي  2
   10 النظام داخل الكلية على  فظ اح ي سير الدراسة واالمتحانات   راقبي  3
   10 السياسات العامة لتشجيع الدراسة في أقسام الكلية المختلفة  ضعي  4
   10 بدور إيجابي في خدمة الكلية والجامعة والمجتمع الخارجي وتنمية البيئة  يقوم 5
   10 في إعداد خطة بحثية للكلية ويعمل على تفعيلها  شاركي  6
   10 مشاركة الكلية في الندوات والمؤتمرات وورش العمل واألعمال االبتكاريةعلى  يشرف 7
   10 ها وخارجفتح قنوات علمية وتعليمية داخل مصر ي  8

   80 المجموع

   %30 النسبة المئوية )%( 
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: توقيع العميد   الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
    التقدير  

 

: الُمًقيم ماس  الكلية للمحاور األربعة  الدرجة   
 التوقيع:   التقدير  

 

 التوصيات:

 

  األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:

 )% 10)  مجال التقييم م
 المحور الرابع: الصفات الشخصية والعالقات مع اآلخرين 

الدرجة  
 الكلية 

 التقييم  درجة 
 الذاتى

 درجة تقييم
 عضو اللجنة 

   10 القدرة على إدارة األزمات وحسن التصرفيمتلك   1
   10 تحمل مسئوليات أعلى يستطيع  2
   10 يحسن فى مظهره العام بإستمرار  3
   10 المرونة والجدية في أداء العمل بالمستوى المطلوب وفي الوقت المحدديمتلك   4
   10 السلطات والصالحيات بعدالة ومنطقية  مستخدي  5
   10 سيناون مع الرؤساء والمرءو التعامل والتعيحسن   6
   10 تفعيل الصالت مع خريجي الكليةيحرص على   7
   10 القيم األخالقية والجدية في العمل والحرص على الوقت داخل الكلية  يحرص على ترسيخ  8

   80 المجموع

   %10 النسبة المئوية )%( 
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 وكالء الكليات للسادة  ثانياً: نموذج تقييم األداء 

 الغرض من النموذج  ▪
 . وتعظيم رسالتهما  الكلية والجامعةأهداف  الغرض من هذا النموذج هو استخدام تقييم األداء كوسيلة للتحسين وتحقيق  

 تعليمات استخدام النموذج  ▪
 مجاالت التقييم، تتضمن على مجموعة من    كل محوريتم تقييم األداء على أربعة محاور يحتوي   ▪

(،والمحور التخطيط والتنسيق والمتابعة)  (،والمحور الثانىالقدرات القيادية واإلدارية)  المحور األول
 .  (اآلخرينالصفات الشخصية والعالقات مع )والمحور الرابع ،(ضمان الجودة والتطوير) الثالث 

 الكلية ويرفق به األدلة الداعمة التي يراها سيادته.  وكيليتم ملء النموذج من قبل  .1

بمراجعة نموذج التقييم وما هو مرفق به من دالئل، ويضع كل عضو في    يقوم أعضاء لجنة التقييم .2
 اللجنة تقييمه الفردي. 

 تقوم لجنة التقييم بوضع تقرير التقييم الجماعي.   .3

الجامعة لمناقشة النموذج والتوصيات وسبل    قيادات بنتائج التقييم وعقد لقاء مع    يل الكليةوكيتم إفادة   .4
 التحسين. 

النسبة    Xالدرجة التى حصل عليها عضو هيئة التدريس فى المحور  [:    حساب % للتقييم كاألتى .5
  بالدرجات   المحوراجمالى مقسوم على  ]المئوية األجمالية للمحور

 170: اجمالى الدرجات = لوكالء شئون الطالب و البحث العلمى(  ( نىالثا المحور : مثال

 % 40أجمال النسبة المئوية للمحور بالنسبة للمحاور األربعة = 

تكون نسبتة المئوية    170درجة من    120أذا حصل عضو هيئة التدريس فى هذا المحور على     #
  x40[ ÷  170   =28.2%  120 [  كاألتى:
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 أداء وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب نموذج تقييم 

  االسم  

  الكلية 

  وكيل الكلية عدد سنوات العمل بوظيفة 

  العام الجامعي 

 
 التقييم مجال  م

 %30) )  المحور األول: القدرات القيادية واإلدارية
الدرجة  
 الكلية 

درجة  
 التقييم  
 الذاتى 

 درجة تقييم  
عضو  
 اللجنة 

   10 بالخبرات اإلدارية والقدرات القيادية تمتعي  1
   10 سي والتدر  واالمتحانات بشئون الطالب يتصل ماي ف ةي الكل  شئون  إدارة يف دي عميعاون بجدية ال 2
   10 مجلس الكلية ومجلس الجامعة والقرارات الصادرة من القوانين واللوائح  ينفذ 3
   10 على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة يحافظ 4
   10 االستخدام األمثل للموارد المتاحة للكليةيحرص على  5
   10 التابعة لهاختيار الكفاءات في تشكيل اللجان  يراعى 6
   10 لتنسيق الفعال بين الكلية وإدارات الجامعة يقوم با  7
   10 لهاال  حلو ووضع  اإلدارية المشاكلواجهة ي  8
   10 في تخطيط وإعداد مقترح موازنة الكلية فيما يخصه  يشارك 9

   90 المجموع

   %30 النسبة المئوية )%( 
 
 

 مجال التقييم  م

 (%40) المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة

الدرجة  
 الكلية 

درجة 
 التقييم 
 الذاتى

 درجة تقييم
 عضو اللجنة 

   10 ويتابع تنفيذها  لمرحلة البكالوريوس الدراسةشرف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة ي  1
   10 ويتابع تطبيقها    القبول والتحويل من الكلية وإليها وبين األقسام األكاديميةعلى تطبيق ضوابط  يشرف   2
بين    يشرف 3 والتنسيق  بالكلية  المختلفة  العلمية  األقسام  في  للطلبة  الدراسية  الجداول  إعداد  على 

 األقسام، ومع الكليات األخرى بشأن الفراغات الدراسية المشتركة 
10   

على سير االمتحانات النهائية وتشكيل لجانها، وذلك بالتنسيق مع األقسام العلمية، ومكتب    يشرف  4
 عة لشئون التعليم والطالب واإلدارات المعنية بالجامعة نائب رئيس الجام

10   

   10 معادلة ال تطوير البرامج والمقررات الدراسية وعلى عمليةعلى  يشرف 5
   10 على وضع قواعد البيانات فيما يخصه  يشرف 6
   10 توفير األجهزة والمعدات والتسهيالت التعليمية لبرامج الكلية المختلفة  يتابع  7
   10 التطوير والتحديث إلمكانات المكتبة يتابع  8



    

 
 أكتوبر   6جامعة 

8  

 

 مجال التقييم  م

 (%40) المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة

الدرجة  
 الكلية 

درجة 
 التقييم 
 الذاتى

 درجة تقييم
 عضو اللجنة 

   10 عملية اإلرشاد األكاديمي للطالب على  يشرف 9
   10 للطالب  العملي التدريب علىيشرف  10
   10 ويحرص على تفعيلها  في توعية الطالب بأنشطة الكلية المختلفة يشارك 11
   10 الخاصة بالطالب  والفنية والثقافية واالجتماعية الريٌاضية الشئون  رعاية علىيشرف  12
   10 ويتابعها   الطالب الوافدين على شئون يشرف  13
الطالبأعمال    علىيشرف   14 المتعلقة بشئون  الكلية  البرامج والمقررات  و  لجان  الشباب  و  تطوير    و   رعاية 

 مراجعة تقييم الطالب 
10   

   10 بدور فعال في مراجعة الكتب الدراسية بالكلية  يقوم 15
   10 معها بإيجابية والتعامللشكاوى الطالب  يستجب 16
   10 يخصه   فيما للكلية السنوي  التقرير في عرضي  ما إعداديشارك فى  17

   170 المجموع

   %40 النسبة المئوية )%( 
 
 
 

 مجال التقييم  م

 (%20) : ضمان الجودة والتطوير الرابع المحور 

الدرجة  
 الكلية 

درجة 
 التقييم 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 تحقيق رسالتهايحرص على الخطة االستراتيجية للكلية و ينفذ  1
   10 على التطوير المستمر للبرامج والمقررات الدراسية لتواكب التطورات المعاصرة  يحرص 2
   10 تطوير البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس و المعايير المرجعية في تصميم يتبني 3
   10 استيفاء األقسام العلمية بالكلية إلعداد توصيفات وتقارير البرامج والمقررات  يتابع  4
   10 آليات التقويم الشامل على المستويات المادية والبشرية والتعليمية تبنيي  5
   10 خطط ومقترحات التطوير والتحسين المستمر بما يعمل على تحسين الوضع التنافسي للكلية مقدي  6
   10 التعليم والتعلم بالكلية ومتابعة تطبيقها   اتستراتيجي إعلى إعداد  يشرف 7
   10 في إعداد ملف تقدم الكلية لالعتماد   يشارك 8
   10 التحديث الدوري للموقع اإللكتروني للكلية فيما يخص مجاله يتابع  9

   90 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%( 
 
 
 
 
 



    

 
 أكتوبر   6جامعة 

9  

 

 مجال التقييم  م

 %10) )  المحور الرابع: الصفات الشخصية والعالقات مع اآلخرين 
الدرجة  
 الكلية 

 التقييم 
 الذاتى

 تقييم
 عضو اللجنة 

   10 بسرعة وكفاءة  ما يخصهالمشكالت في القدرة على حل يتملك   1
   10 تحمل مسئوليات أعلى  يستطيع 2
   10 يحافظ على مظهره العام باستمرار    3
   10 المرونة والجدية في أداء العمل بالمستوى المطلوب وفي الوقت المحدديمتلك  4
   10 ءوسينالتعامل والتعاون مع الرؤساء والمر يحسن   5
   10 ترسيخ القيم األخالقية والجدية في العمل والحرص على الوقت داخل الكلية يحرص على  6

   60 المجموع

   %10 النسبة المئوية )%( 
 
 
 

: توقيع الوكيل   الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
    التقدير  

 

: الُمًقيم ماس  الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
 التوقيع:   التقدير  

 

 التوصيات:

 األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:
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 نموذج تقييم أداء وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

  االسم  

  الكلية 

  وكيل الكلية عدد سنوات العمل بوظيفة 

  العام الجامعي 

 
 
 
 

 مجال التقييم  م
 %30) )  واإلداريةالمحور األول: القدرات القيادية 

التقييم درجة  الدرجة الكلية 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 بالخبرات اإلدارية والقدرات القيادية يتمتع 1
   10 بشئون الدراسات العليا والبحوث يتصل ماي ف ةي الكل  شئون  إدارة يفيعاون بجدية العميد  2
   10 مجلس الكلية ومجلس الجامعة والقرارات الصادرة من القوانين واللوائح  ذنفي  3
   10 على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة حافظي  4
   10 االستخدام األمثل للموارد المتاحة للكليةيحرص على   5
   10 التابعة لهاختيار الكفاءات في تشكيل اللجان  ىراعي  6
   10 الكلية وإدارات الجامعة التنسيق الفعال بين يقوم ب   7
   10 لهاال  حلو ووضع  اإلداريةل المشاكيواجهة  8
   10 في تخطيط وإعداد مقترح موازنة الكلية فيما يخصه  يشارك 9

   90 المجموع

   %30 النسبة المئوية )%( 
 

 

 مجال التقييم  م

 (%40)  المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة

الدرجة  
 الكلية 

التقييم درجة 
 الذاتى

تقييم درجة 
عضو 
 اللجنة 

   10 ويتابع تنفيذها األقسام  مجالس اقتراحات على بناء   لكليةل البحثية خطةال إعدادشرف على ي  1
   10 على إعداد وتطوير ومراجعة الئحة الدراسات العليا بالكلية وشروط قبول الدارسين عليها شرفي  2
   10 الكلية في العلمي النشر شئون  على شرفي  3
العالقات الثقافية الداخلية والخارجية    شئون   وتولي  العلمية  والندوات  المؤتمرات  تنظيم  على  شرفي  4

 للكلية
10   

   10 على اللجان التي يتعلق عملها بشئون الدراسات العليا والبحوث شرفي  5
   10 على وضع قواعد البيانات فيما يخصه  شرفي  6



    

 
 أكتوبر   6جامعة 
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 مجال التقييم  م

 (%40)  المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة

الدرجة  
 الكلية 

التقييم درجة 
 الذاتى

تقييم درجة 
عضو 
 اللجنة 

األجهزة والمعدات والتسهيالت التعليمية للبحث العلمي بالمعامل البحثية على مستوى   رتوفي   يتابع 7
 الكلية

10   

   10 التطوير والتحديث إلمكانات المكتبة يتابع  8
يحرص على بناء الروابط مع المؤسسات اإلنتاجية ومؤسسات المجتمع لالستفادة من نتائج البحوث العلمية    9

 بالكلية 
10   

   10 على فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدراسات العليا، ومتابعة تنفيذه شرفي  10
   10 على نشاطات وتطوير قدرات الكلية في مجال البحث العلمي  شرفي  11
   10 على توفير الدعم المادي للبحوث من الجامعة ومن الجهات التمويلية خارجها شرفي  12
خارج    يشرف 13 مناظرة  أخرى  كليات  مع  المشتركة  البرامج  في  العليا  الدراسات  طالب  أحوال  متابعة  على 

 الجامعة 
10   

   10 الدراسات العليا من الهيئة المعاونة على متابعة طالب  شرفي  14
   10 استقبال ومتابعة االحتياجات البحثية لألقسام يحرص على   15
   10 على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص بالدراسات العليا والبحث العلمي شرفي  16
   10 يخصه   فيما للكلية السنوي  التقرير في عرضي  مايشارك فى  17

17 المجموع
0 

  

40 النسبة المئوية )%( 
% 

  

 

 

 مجال التقييم  م
 (%20) المحور الثالث: ضمان الجودة والتطوير 

التقييم درجة  الدرجة الكلية 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية وتحقيق رسالتها ينفذ العمل 1
   10 المعايير المرجعية في تصميم/ تطوير البرامج الدراسية للدراسات العليا  تبنيي  2
   10 فعل دور الكلية في تنفيذ االتفاقات العلمية والبحثية مع المؤسسات المحلية والدوليةي  3
   10 آليات التقويم الشامل على المستويات المادية والبشرية والتعليمية تبنيي  4
   10 الوضع التنافسي للكلية  تعزيزتطوير والتحسين المستمر بما يعمل على  للخطط ومقترحات    مقدي  5
تطبيقية  يحرص على التحفيز المستمر ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للمشاركة في مشروعات بحثية   6

 وتنافسية 
10   

   10 في إعداد ملف تقدم الكلية لالعتماد   مشاركي  7
   10 التحديث الدوري للموقع اإللكتروني للكلية فيما يخص مجاله يتابع  8

   80 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%( 
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 مجال التقييم  م

 (%10) اآلخرين المحور الرابع: الصفات الشخصية والعالقات مع 
 التقييم   الدرجة الكلية 

 الذاتى
 تقييم

 عضو اللجنة 
   10 ما يخصه بسرعة وكفاءة يخصه ماالقدرة على حل المشكالت في يمتلك  1
   10 تحمل مسئوليات أعلى يتقبل   2
   10 يحافظ على مظهره العام باستمرار  3
   10 بالمستوى المطلوب وفي الوقت المحددالمرونة والجدية في أداء العمل يمتلك   4
   10 نءوسي التعامل والتعاون مع الرؤساء والمر يحسن   5
   10 على ترسيخ القيم األخالقية والجدية في العمل والحرص على الوقت داخل الكلية  يحرص 6

   60 المجموع

   %10 النسبة المئوية )%( 

 

: توقيع الوكيل   الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
    التقدير  

 

: الُمًقيم ماس  الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
 التوقيع:   التقدير  

 

 التوصيات:

 

 األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:
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 خدمة المجتمع وتنمية البيئة نموذج تقييم أداء وكيل الكلية لشئون 

  االسم  

  الكلية 

  وكيل الكلية عدد سنوات العمل بوظيفة 

  العام الجامعي 

 
 

 مجال التقييم  م
 (%30)  المحور األول: القدرات القيادية واإلدارية

 التقييمدرجة  الدرجة الكلية 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 بالخبرات اإلدارية والقدرات القيادية تمتعي  1
   10 بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  تصلا ي مي ف ةي الكل شئون  إدارة يف يعاون بجديه العميد  2
   10 مجلس الكلية ومجلس الجامعة والقرارات الصادرة من القوانين واللوائح  ينفذ 3
   10 على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة يحافظ 4
   10 للموارد المتاحة للكليةالستخدام األمثل يحرص على ا 5
   10 التابعة لهاختيار الكفاءات في تشكيل اللجان  يراعى 6
   10 التنسيق الفعال بين الكلية وإدارات الجامعة يقوم ب   7
   10 لهاال  حلو ووضع  اإلدارية المشاكلواجهة ي  8
   10 شارك في تخطيط وإعداد مقترح موازنة الكلية فيما يخصه ي  9

   90 المجموع

   %30 النسبة المئوية )%( 
 

 

 

 مجال التقييم  م
 (%40)  المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة

الدرجة  
 الكلية 

 التقييمدرجة 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 والمجتمع المحيط   ومجتمع العمل، ،شرف على برتوكوالت التعاون بين الكليةي  1
   10 لتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمبرامج  على شرفي  2
   10 المجتمع المحيط فيتحسن البيئة  فيوالمساهمة  الكليةشرف على شئون البيئة داخل ي  3
   10 ضع خطة تنمية المجتمع في مجال عمل الكلية وبناء على دراسة االحتياجات ي  4
على   5 نتائج  يحرص  المجتمع   األبحاث ربط  بخدمة  التطبيقية  العلمية  العلمية  األبحاث  وتسويق   ،

 الخاصة بالكلية 
10   

على وسائل األمن المعملي بالكلية والتخلص من النفايات الضارة، والمساهمة في تطبيق    شرف ي 6
 نظم السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحماية األرواح والممتلكات 

10   

   10 األمور المتعلقة بمتابعة الخريجين على شرف ي  7
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 مجال التقييم  م
 (%40)  المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة

الدرجة  
 الكلية 

 التقييمدرجة 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 على الدورات التدريبية المتعلقة بشئون المجتمع والبيئة، وإصدار األدلة الالزمة لذلك   شرفي  8
   10 دعم االتصال مع كافة األطراف المجتمعية يحرص على   9

على إجراء الدراسات الخاصة بقياس رضا منظمات سوق العمل والمجتمع المدني    شرفي  10
 حول أداء الكلية ومستوى خريجيها

10   

   10 شرف على وضع قواعد البيانات فيما يخصه ي  11
   10 تابع التطوير والتحديث إلمكانات المكتبةي  12
   10 وتنمية البيئة للكلية ومتابعة تنفيذها استراتيجية خدمة المجتمع  إعدادعلى  شرفي  13
   10 خدمة المجتمع وتنمية البيئة على اللجان التي يتعلق عملها بشئون  شرفي  14
   10 بناء الروابط مع المؤسسات اإلنتاجية ومؤسسات المجتمع يحرص على   15
أنشطة خدمة المجتمع وتنمية  يحرص على تفعيل دور الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في   16

 البيئة 
10   

   10 على إعداد برامج تسويقية للخدمات التي تقدمها الكلية والوحدات ذات الطابع الخاص   يشرف 17
بخدمة المجتمع وتنمية على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص    يشرف   18

 البيئة
10   

   10 يخصه  فيما للكلية السنوي  التقرير في عرضي  ما إعداديشارك فى   19
   190 المجموع

   %40 النسبة المئوية )%( 
 

 

 مجال التقييم  
 (%20) المحور الثالث: ضمان الجودة والتطوير 

الدرجة  
 الكلية 

 التقييمدرجة 
 الذاتى

تقييم درجة 
 عضو اللجنة 

   10 على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية وتحقيق رسالتها  يعمل 1
   10 آليات التقويم الشامل على المستويات المادية والبشرية والتعليمية يتبني 2
بما يعمل على  للتطوير  ومقترحات   ا  خطط  مقدي  3 التنافسي   تعزيز  والتحسين المستمر  الوضع 

 للكلية
10   

   10 في إعداد ملف تقدم الكلية لالعتماد   بإجابية  شاركي  4
   10 التحديث الدوري للموقع اإللكتروني للكلية فيما يخص مجاله يتابع  5

   50 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%( 
 

 مجال التقييم  م
 (%10) المحور الرابع: الصفات الشخصية والعالقات مع اآلخرين 

الدرجة  
 الكلية 

 لتقييمدرجة ا
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 مجال ما يخصه بسرعة وكفاءة ما يخصهالقدرة على حل المشكالت في يمتلك   1
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   10 تحمل مسئوليات أعلى  يستطيع 2
   10 يحافظ على مظهره العام باستمرار  3
   10 المحددالمرونة والجدية في أداء العمل بالمستوى المطلوب وفي الوقت يمتلك  4
   10 ءوسينالتعامل والتعاون مع الرؤساء والمر يحسن  5
   10 على ترسيخ القيم األخالقية والجدية في العمل والحرص على الوقت داخل الكلية  يحرص 6

   60 المجموع

   %10 النسبة المئوية )%( 
 

: توقيع الوكيل   الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
    التقدير  

 

: الُمًقيم ماس  الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
 التوقيع:   التقدير  

 التوصيات:

 األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:
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ً ثا   للسادة رؤساء األقسام  : نموذج تقييم األداء لثا

 الغرض من النموذج  ▪
 أهداف الكلية والجامعة وتعظيم رسالتهما. الغرض من هذا النموذج هو استخدام تقييم األداء كوسيلة للتحسين وتحقيق  

 تعليمات استخدام النموذج  ▪
مجاالت التقييم، تتضمن على مجموعة من    كل محوريتم تقييم األداء على أربعة محاور يحتوي   ▪

(،والمحور التخطيط والتنسيق والمتابعة(،والمحور الثانى )القدرات القيادية واإلدارية)  المحور األول
 .  (الشخصية والعالقات مع اآلخرين السمات (،والمحور الرابع )ودة والتطويرضمان الجالثالث )

 ويرفق به األدلة الداعمة التي يراها سيادته.  رئيس القسميتم ملء النموذج من قبل  -1
بمراجعة نموذج التقييم وما هو مرفق به من دالئل، ويضع كل عضو في    يقوم أعضاء لجنة التقييم -2

 الفردي. اللجنة تقييمه 

 تقوم لجنة التقييم بوضع تقرير التقييم الجماعي.   -3
لمناقشة النموذج والتوصيات وسبل   الكليةبنتائج التقييم وعقد لقاء مع قيادات   القسم رئيسيتم إفادة  -4

 التحسين. 

النسبة   Xالدرجة التى حصل عليها عضو هيئة التدريس فى المحور  [حساب % للتقييم كاألتى:   -5
  بالدرجات   المحوراجمالى مقسوم على  ]المئوية األجمالية للمحور

 70: اجمالى الدرجات =   ولالمحور األ: مثال

 % 30أجمال النسبة المئوية للمحور بالنسبة للمحاور األربعة = 
تكون نسبتة المئوية    70درجة من     50أذا حصل عضو هيئة التدريس فى هذا المحور على     #

  x30[  ÷ 70   =21.4%  50 [  كاألتى:
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 رئيس القسمنموذج تقييم أداء 

  االسم  

  الكلية 

  عدد سنوات العمل 

  العام الجامعي 

 
 

 مجال التقييم  م
التقييم درجة  الدرجة الكلية  (%30)   واإلداريةالمحور األول: القدرات القيادية 

 الذاتى
 تقييمدرجة 

 عضو اللجنة 
   10 بالخبرات اإلدارية والقدرات القيادية يتمتع 1
   10 القسم العلميبشئون  تصلا ي مي ف ةي الكل  شئون  إدارة يفيعاون بجدية العميد  2
   10 مجلس الكلية ومجلس الجامعة والقرارات الصادرة من القوانين واللوائح  ذنفي  3
   10 حافظ على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولةي  4
   10   يستخدم الموارد المتاحة للكلية بمثاليه 5
   10 لهاال  حلو ووضع  اإلدارية المشاكليواجه  6
   10 شارك في تخطيط وإعداد مقترح موازنة الكلية فيما يخصه ي  7

   70 المجموع

   %30 النسبة المئوية )%( 

 
 

 مجال التقييم  م

 (%40)  المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة
 التقييم درجة  الدرجة الكلية 

 الذاتى
 تقييمدرجة 

 عضو اللجنة 
   10 الكليةنفيذ قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى عميد يو  القسم العلمي نظيم شؤون ي  1
المعاونة ي  2 والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  للقسم وجداول  الدراسية  الجداول  إعداد  على    شرف 

 ومقترحات الندب من خارج الكلية  
10   

البرامج  ي  3 تقارير  بتوصيف/  يتعلق  فيما  الجودة  أعمال  تنفيذ  على  وملفات  شرف  والمقررات 
 المقررات 

10   

   10 في وضع استراتيجية التعليم والتعلم والخطة البحثية للكلية فيما يخص قسمه   شاركي  4
موادي  5 في  والمراجع  الكتب  فيما    حدد  المكتبة  إمكانات  وتدعيم  تطوير  في  والمساهمة  القسم 

 يخص قسمه 
10   

   10 ح توزيع أعمال االمتحان فيما يخص القسم ر قت ي  6
   10 .طور عالقات القسم داخل الجامعة وخارجهاي و  ينسق 7
   10 .شرف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والماليةي  8
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 مجال التقييم  م

 (%40)  المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة
 التقييم درجة  الدرجة الكلية 

 الذاتى
 تقييمدرجة 

 عضو اللجنة 
   10 .والتأكد من صالحية األجهزة واستكمال النواقص القاعات والمعامل التابعة للقسمشرف على  ي  9

   10   ة بالقسمي ب الطال نشاطاتشرف على مختلف الي  10
   10 التدريسي المكلف فيه لكل فصل دراسي  ءبالعب يقوم  11
   10 وعرضها على مجلس الكلية  البرامج والمقررات الدراسية للقسمتطوير على  شرف ي  12
   10 شرف على متابعة تدريب الطالب ي  13
   10 شكاوى ومقترحات الطالب وعقد اللقاءات الدورية مع الطالب  يتابع  14
   10 شرف على اإلرشاد األكاديمي للطالب ي  15
   10 العلمي السنوية عن نشاطات القسم /التقارير الفصلية  إعداديشارك فى   16

   160 المجموع

   %40 النسبة المئوية )%( 

 
 

 مجال التقييم  م
 (%20) المحور الثالث: ضمان الجودة والتطوير 

 التقييم درجة  الدرجة الكلية 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 حقق رسالتهاي الخطة االستراتيجية للكلية و  ذنفي  1
   10 آليات التقويم الشامل على المستويات المادية والبشرية والتعليمية يتبنى 2
الوضع التنافسي تعزيز    تطوير والتحسين المستمر بما يعمل علىللومقترحات    ا  خطط  يقدم 3

 للكلية
10   

   10 لالعتماد في إعداد ملف تقدم الكلية يشارك  4
   10 تابع التحديث الدوري للموقع اإللكتروني للكلية فيما يخص مجالهي  5

   50 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%( 

 
 

 مجال التقييم  م
الدرجة   %( 10) المحور الرابع: السمات الشخصية والعالقات مع األخرين 

 الكلية 
 التقييم 
 الذاتى

 تقييم
 عضو اللجنة 

   10 القدرة على حل المشكالت في مجال ما يخصه بسرعة وكفاءة يمتلك  1
   10 تحمل مسئوليات أعلى  يستطيع  2
   10 يحافظ على مظهره العام دائما   3
   10 المرونة والجدية في أداء العمل بالمستوى المطلوب وفي الوقت المحدديتمتع ب   4
   10 سينءو الرؤساء والمر التعامل والتعاون مع يحسن   5
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   10 على ترسيخ القيم األخالقية والجدية في العمل والحرص على الوقت داخل الكلية يحرص   6
   60 المجموع

   %10 النسبة المئوية )%( 

 

 

 توقيع رئيس القسم :   الدرجة الكلية للمحاور األربعة  
    التقدير  

 

: الُمًقيم ماس  الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
 التوقيع:   التقدير  

 

 التوصيات:

 
 

 األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:
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  ً  للسادة أعضاء هيئة التدريس   : نموذج تقييم األداء رابعا

 الغرض من النموذج  ▪
 وتعظيم رسالتهما. الغرض من هذا النموذج هو استخدام تقييم األداء كوسيلة للتحسين وتحقيق أهداف الكلية والجامعة  

 تعليمات استخدام النموذج  ▪
مجاالت التقييم، تتضمن على مجموعة من    كل محوريتم تقييم األداء على أربعة محاور يحتوي   ▪

المهام األدارية  (،والمحور الثالث )نشطة البحثيةاأل(،والمحور الثانى )مهام التعليميةال)  المحور األول
 . (الشخصية والعالقات مع اآلخرين  السمات (،والمحور الرابع )البيئةو أنشطة خدمة المجتمع و تنمية  

 ويرفق به األدلة الداعمة التي يراها سيادته. عضو هيئة التدريسيتم ملء النموذج من قبل   -1
بمراجعة نموذج التقييم وما هو مرفق به من دالئل، ويضع كل عضو    يقوم أعضاء لجنة التقييم -2

 الفردي.في اللجنة تقييمه 

 تقوم لجنة التقييم بوضع تقرير التقييم الجماعي.   -3
إفادة   -4 التدريس  يتم  هيئة  النموذج عضو  لمناقشة  الكلية  قيادات  مع  لقاء  وعقد  التقييم  بنتائج 

 والتوصيات وسبل التحسين.  

النسبة    Xالدرجة التى حصل عليها عضو هيئة التدريس فى المحور  [حساب % للتقييم كاألتى:   -5
  بالدرجات   المحوراجمالى مقسوم على  ]ألجمالية للمحورالمئوية ا

 120: اجمالى الدرجات =   ولالمحور األ: مثال

 % 50أجمال النسبة المئوية للمحور بالنسبة للمحاور األربعة = 
تكون نسبتة المئوية    120درجة من     95أذا حصل عضو هيئة التدريس فى هذا المحور على     #

  x50[  ÷ 120    =39.6%  95 [  كاألتى:
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 عضو هيئة التدريس نموذج تقييم أداء 

  االسم  

  الكلية 

  عدد سنوات العمل 

  العام الجامعي 

 
 

 مجال التقييم  م

 (%50)  المحور األول: المهام التعليمية

الدرجة  
 الكلية 

درجة 
 التقيييم 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 بما يسند إليه من عبء تدريسي   يلتزم 1
   10 في اإلرشاد األكاديمي بإيجابية  شاركي  2
   10 بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية   يلتزم 3
   10 طبقا  للمعايير وفي األوقات المحددة مقرر الملف  بإعدادلتزام ي  4
   10 ، أو لجان، أو اختبارات ونحو ذلك والكلية من محاضرات زائدة، أو أعمالبما يكلفه به القسم يقوم  5
   10 في تقديم المقررات الدراسية  أساليب التدريس الحديثةستخدم ي  6
   10 بإيجابية   في اإلشراف على بحوث ومشروعات الطالب شاركي  7
   10 يلتزم باللوائح والنظم 8
   10 بإيجابية في أعمال التدريب الصيفي/ الميداني للطالب  شاركي  9

   10 لتزم بتطبيق الطرق المالئمة في تقويم الطالب ي  10
   10 لتزم بالمشاركة في أعمال االمتحانات والكنترول طبقا  لما يكلف بهي  11
   10 لتزم بمعايير الجودة في وضع االختبارات. ي  12

   120 المجموع

   %50 النسبة المئوية )%( 

 
 مجال التقييم   م

 (%20)  المحور الثاني: األنشطة البحثية

الدرجة  
 الكلية 

درجة 
 التقييم 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 شارك في المؤتمرات العلمية بالحضور أو إلقاء بحث ي  1
   10 بإيجابية شارك في الخطة البحثية للقسمي  2
   10 في الدورات التدريبية وورش العمل بإيجابية شاركي  3
   10 مهنيةالهيئات الجمعيات و عضوية الفي  شاركي  4
   10 رسائل الدراسات العليا  ناقشي  /الدراسات العليا  شرف على طالبي  5
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   50 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%( 

 
 مجال التقييم  م

 (%20)  اإلدارية وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحور الثالث: المهام 
 التقييمدرجة  الدرجة الكلية 

 الذاتى
 تقييمدرجة 

عضو 
 اللجنة 

   10 في األعمال اإلدارية  بإيجابية شاركي  1
   10 المجالس العلمية(  ،الكلية في أعمال المجالس )القسم،بإيجابية  شاركي  2
   10 على مستوى الكلية / الجامعةفي أعمال اللجان بإيجابية  شاركي  3
   10 في أعمال ضمان الجودة بالقسم/ الكلية بإيجابية شاركي  4
   10 في األنشطة الطالبية   بإيجابية يشارك 5
   10 الثقافية واالجتماعية على مستوى الكلية/ الجامعة  في الفعاليات بإيجابية شاركي  6
   10 في إعداد خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للكلية بإيجابية شاركي  7
   10 في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بإيجابية شاركي  8
   10 فظة على مرافق العملية التعليميةنشر وتطبيق قواعد األمن والسالمة والمحايحرص على   9

   10 في أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص والعمل على تنمية موارد الكلية شاركي  10
   10 المهني المستمر وبما يتوافق مع احتياجات الكلية  يحرص على التطوير  11

   110 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%( 

 
 

 مجال التقييم  م
 التقييمدرجة  الدرجة الكلية  (%10) األخرين المحور الرابع: السمات الشخصية والعالقات مع 

 الذاتى
 تقييمدرجة 

 عضو اللجنة 
   10 خالقيات المهنية وأخالقيات البحث العلميبأ  يلتزم 1
   10 القدرة على حل المشكالت في مجال ما يخصه بسرعة وكفاءة يمتلك  2
   10 تحمل مسئوليات أعلى  يستطيع 3
   10 دائما  يحافظ على مظهره العام  4
   10 المرونة والجدية في أداء العمل بالمستوى المطلوب وفي الوقت المحدد يحرص على   5
   10 التعامل والتعاون مع الرؤساء والمرؤوسين يحسن  6
   10 بالقيم الجامعية األصيلة والجدية في العمل والحرص على الوقت داخل الكلية   يلتزم 7

   70 المجموع

   %10 النسبة المئوية )%( 
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: توقيع عضو هيئة التدريس   الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
    التقدير  

 

: الُمًقيم ماس  الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
 التوقيع:   التقدير  

 

 التوصيات:

 
 

 األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:
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 ً  للهيئة المعاونة    : نموذج تقييم األداء خامسا

 الغرض من النموذج  ▪
 الغرض من هذا النموذج هو استخدام تقييم األداء كوسيلة للتحسين وتحقيق أهداف الكلية والجامعة وتعظيم رسالتهما. 

 النموذج تعليمات استخدام  ▪
مجاالت التقييم، تتضمن  على مجموعة من    كل محوريتم تقييم األداء على أربعة محاور يحتوي    ▪

نشطة البحثية(،والمحور الثالث )المهام األدارية  األمهام التعليمية(،والمحور الثانى )ال)  المحور األول
 . (الشخصية والعالقات مع اآلخرين  و أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة(،والمحور الرابع )السمات 

 ويرفق به األدلة الداعمة التي يراها سيادته.  عضو الهيئة المعاونةيتم ملء النموذج من قبل    -1
بمراجعة نموذج التقييم وما هو مرفق به من دالئل، ويضع كل عضو    يقوم أعضاء لجنة التقييم -2

 في اللجنة تقييمه الفردي.

 التقييم الجماعي.   تقوم لجنة التقييم بوضع تقرير -3
إفادة   -4 المعاونة  يتم  الهيئة  النموذج عضو  لمناقشة  الكلية  قيادات  مع  لقاء  وعقد  التقييم  بنتائج 

 والتوصيات وسبل التحسين.  

النسبة    Xالدرجة التى حصل عليها عضو هيئة التدريس فى المحور  [حساب % للتقييم كاألتى:   -5
  بالدرجات   المحوراجمالى مقسوم على  ]المئوية األجمالية للمحور

 70: اجمالى الدرجات =   ثالث المحور ال: مثال

 % 10أجمال النسبة المئوية للمحور بالنسبة للمحاور األربعة = 
تكون نسبتة المئوية    70درجة من     60أذا حصل عضو هيئة التدريس فى هذا المحور على     #

  x10[  ÷ 70   =8.5%  60 [  كاألتى:
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 عضو الهيئة المعاونة نموذج تقييم أداء 

  االسم  

  الكلية 

  عدد سنوات العمل 

  العام الجامعي 

 
 

 مجال التقييم  م
 (%40)  التعليميةالمحور األول: المهام 

الدرجة  
 الكلية 

 التقييمدرجة 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 لتزم باللوائح والنظمي  1
   10   بأوقات العملي للطالب  لتزمي  2
   10 بالقسم/ الكلية اإلرشاد األكاديمي  أعمال شارك فيي  3
   10 أعمالتعاون في القسم والكلية ويدخل في ذلك قيامة بما يكلفه به القسم والكلية من ي  4
   10 التدريب العملي للطالب في  األساليب الحديثة طبقي  5
   10 شارك في متابعة بحوث ومشروعات الطالب ي  6
   10 شارك في أعمال التدريب الصيفي/ الميداني للطالبي  7
   10 بالمشاركة في أعمال االمتحانات والكنترول طبقا  لما يكلف به  يلتزم 8

   80 المجموع

   %40 النسبة المئوية )%( 

 
 

 مجال التقييم  م
 (%40) : األنشطة البحثية   المحور الثاني

الدرجة  
 الكلية 

التقييم درجة 
 الذاتى

تقييم عضو درجة 
 اللجنة 

   10 في إنجاز الرسالة العلمية طبقا  لخطة محددة سلفا   اتقدم يحقق 1
   10 على استخدام قواعد البيانات العالمية يمتلك القدرة 2
   10 الرسالة العلمية  إنجازتساعده على  التيبمحركات البحث المختلفة   يمتلك اإللمام 3
   10 بموضوع الرسالة العلمية الصلةالبحثية ذات  األوراقعلى ترجمة  يمتلك القدرة 4
   10 شارك في المؤتمرات العلمية بالحضور أو إلقاء بحث ي  5
   10 شارك في الدورات التدريبية وورش العملي  6

 
 المجموع

60   

   %40 النسبة المئوية )%( 
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 مجال التقييم  م

 (%10)  البيئة المحور الثالث: المهام اإلدارية وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية  
الدرجة  
 الكلية 

 التقييمدرجة 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 شارك في األعمال اإلدارية ي  1
   10 شارك في أعمال ضمان الجودة بالقسم/ الكليةي  2
   10 شارك في أعمال اللجان بالكليةي  3
   10 في األنشطة الطالبية   شاركي  4
   10 الثقافية واالجتماعية على مستوى الكلية/ الجامعة  الفعالياتشارك في ي  5
   10   شارك في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةي  6
   10 تطبيق قواعد األمن والسالمة والمحافظة على مرافق العملية التعليمية.يحرص على    7

   70 المجموع

   %10 النسبة المئوية )%( 

 
 
 

 التقييم مجال  م

 التقييمدرجة  الدرجة الكلية  (%10) المحور الرابع: السمات الشخصية والعالقات مع األخرين 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة 

   10 لتزم باألخالقيات المهنية وأخالقيات البحث العلميي  1
   10 يحافظ على مظهره العام دائما  2
   10 العمل بالمستوى المطلوب وفي الوقت المحدد المرونة والجدية في أداء يحرص على   3
   10 والطالب التعامل الحسن مع الرؤساء يحسن   4
   10 لتزم بالقيم الجامعية األصيلة والجدية في العمل والحرص على الوقت داخل الكلية ي  5

   50 المجموع

   %10 النسبة المئوية )%( 

 

: توقيع عضو الهيئة المعاونة   الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
    التقدير  

 

: الُمًقيم ماس  الدرجة الكلية للمحاور األربعة    
 التوقيع:   التقدير  
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 التوصيات:

 

 

 

 األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:


