
 

   
 

 نموذج تقييم أداء رئيس القسم

  االسم 

  الكلية

  عدد سنوات العمل 

  العام الجامعي

 
 

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

 الذاتى
 درجة تقييم
 عضو اللجنة

   10 بالخبرات اإلدارية والقدرات القيادية يتمتع 1
   10 ا يتصل بشئون القسم العلميميف ةيالكل شئون  إدارةي فيعاون بجدية العميد  2
   10 مجلس الكلية ومجلس الجامعةوالقرارات الصادرة من القوانين واللوائح  ذنفي 3
   10 حافظ على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولةي 4
   10  يستخدم الموارد المتاحة للكلية بمثاليه 5
   10 لهااًل حلو اإلدارية ووضع  المشاكليواجه  6
   10 يشارك في تخطيط وا عداد مقترح موازنة الكلية فيما يخصه 7

   70 المجموع

   %30 النسبة المئوية )%(

 
 

 مجال التقييم م

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

 الذاتى
 درجة تقييم
 عضو اللجنة

رسال محاضر جلساته إلى عميد يو  القسم العلمي نظيم شؤون ي 1    10 الكليةنفيذ قراراته وا 
يشرف على إعداد الجداول الدراسية للقسم وجداول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  2

 ومقترحات الندب من خارج الكلية 
10   

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

10   



 

 مجال التقييم م

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

 الذاتى
 درجة تقييم
 عضو اللجنة

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

 قسمه
10   

   10 ح توزيع أعمال االمتحان فيما يخص القسمر قتي 6
   10 .طور عالقات القسم داخل الجامعة وخارجهايو  ينسق 7
   10 .توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والماليةشرف على ي 8
   10 .والتأكد من صالحية األجهزة واستكمال النواقص القاعات والمعامل التابعة للقسمشرف على ي 9
   10  ة بالقسميبالطال نشاطاتشرف على مختلف الي 10
   10 التدريسي المكلف فيه لكل فصل دراسي ءبالعب يقوم  11
   10 وعرضها على مجلس الكلية البرامج والمقررات الدراسية للقسمتطوير يشرف  على  12
   10 يشرف على متابعة تدريب الطالب 13
   10 يتابع  شكاوى ومقترحات الطالب وعقد اللقاءات الدورية مع الطالب 14
   10 األكاديمي للطالبيشرف على اإلرشاد  15
   10 العلميالسنوية عن نشاطات القسم /التقارير الفصلية  يشارك فى إعداد  16

   160 المجموع

   %40 النسبة المئوية )%(

 
 
 مجال التقييم م

 (%20)المحور الثالث: ضمان الجودة والتطوير 
الدرجة 
 الكلية

 درجة التقييم 
 الذاتى

 درجة تقييم
 عضو اللجنة

   10 ينفذ الخطة االستراتيجية للكلية ويحقق رسالتها 1
   10 يتبنى آليات التقويم الشامل على المستويات المادية والبشرية والتعليمية 2
يقدم خططًا ومقترحات للتطوير والتحسين المستمر بما يعمل على تعزيز الوضع التنافسي  3

 للكلية
10   

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

   50 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%(

 



 

 
 
 
 
 مجال التقييم م

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

 التقييم
 الذاتى

 تقييم
 عضو اللجنة

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

   60 المجموع

   %10 النسبة المئوية )%(

 

 توقيع رئيس القسم :  الدرجة الكلية للمحاور األربعة 
    التقدير 

 

 اسم الُمًقيم:  الكلية للمحاور األربعةالدرجة  
 التوقيع:  التقدير 

 

 التوصيات:

 
 

 األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:

 


