
 

    

 نموذج تقييم أداء وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  االسم 

  الكلية

  وكيل الكليةعدد سنوات العمل بوظيفة 

  العام الجامعي

 
 مجال التقييم م

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

درجة 
 التقييم 
 الذاتى

 درجة تقييم 
عضو 
 اللجنة

   10 بالخبرات اإلدارية والقدرات القيادية يتمتع 1
   10 سيوالتدر  واالمتحاناتيتصل بشئون الطالب  مايف ةيالكل شئون  إدارةي ف ديعميعاون بجدية ال 2
   10 مجلس الكلية ومجلس الجامعةوالقرارات 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
دارات الجامعةيقوم با  7    10 لتنسيق الفعال بين الكلية وا 
   10 لهااًل حلو اإلدارية ووضع  المشاكليواجهة  8
   10 يشارك في تخطيط وا عداد مقترح موازنة الكلية فيما يخصه 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
ليها وبين األقسام األكاديميةيشرف  2 ويتابع  على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وا 

 تطبيقها 
10   

على إعداد الجداول الدراسية للطلبة في األقسام العلمية المختلفة بالكلية والتنسيق بين  يشرف 3
 األقسام، ومع الكليات األخرى بشأن الفراغات الدراسية المشتركة

10   



 

 مجال التقييم م

 (%40) المحور الثاني: التخطيط والتنسيق والمتابعة

الدرجة 
 الكلية

درجة 
 التقييم
 الذاتى

 درجة تقييم
 عضو اللجنة

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

10   

   10 معادلةتطوير البرامج والمقررات الدراسية وعلى عملية العلى  يشرف 5
   10 يشرف على وضع قواعد البيانات فيما يخصه 6
   10 يتابع  توفير األجهزة والمعدات والتسهيالت التعليمية لبرامج الكلية المختلفة 7
   10 يتابع التطوير والتحديث إلمكانات المكتبة 8
   10 عملية اإلرشاد األكاديمي للطالبعلى  يشرف 9

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

 مراجعة تقييم الطالب
10   

   10 بالكليةيقوم بدور فعال في مراجعة الكتب الدراسية  15
   10 يستجب لشكاوى الطالب والتعامل معها بإيجابية 16
   10 يخصه فيما للكلية السنوي  التقرير في عرضي ما إعداديشارك فى  17

   170 المجموع

   %40 النسبة المئوية )%(
 
 
 
 مجال التقييم م

 (%20)المحور الرابع: ضمان الجودة والتطوير 

الدرجة 
 الكلية

درجة 
 التقييم
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة

   10 ينفذ الخطة االستراتيجية للكلية ويحرص على تحقيق رسالتها 1
   10 يحرص على التطوير المستمر للبرامج والمقررات الدراسية لتواكب التطورات المعاصرة 2
   10 البكالوريوسيتبني المعايير المرجعية في تصميم و تطوير البرامج الدراسية لمرحلة  3
   10 يتابع  استيفاء األقسام العلمية بالكلية إلعداد توصيفات وتقارير البرامج والمقررات 4
   10 يتبني آليات التقويم الشامل على المستويات المادية والبشرية والتعليمية 5
   10 التنافسي للكليةيقدم خطط ومقترحات التطوير والتحسين المستمر بما يعمل على تحسين الوضع  6
   10 يشرف على إعداد إستراتيجيات التعليم والتعلم بالكلية ومتابعة تطبيقها  7



 

   10 يشارك في إعداد ملف تقدم الكلية لالعتماد  8
   10 يتابع التحديث الدوري للموقع اإللكتروني للكلية فيما يخص مجاله 9

   90 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%(
 
 
 

 مجال التقييم م

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

 التقييم
 الذاتى

 تقييم
 عضو اللجنة

   10 يتملك القدرة على حل المشكالت فيما يخصه بسرعة وكفاءة  1
   10 يستطيع تحمل مسئوليات أعلى 2
   10 يحافظ على مظهره العام باستمرار   3
   10 يمتلك المرونة 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 الوكيل:  الدرجة الكلية للمحاور األربعة 
    التقدير 

 

 اسم الُمًقيم:  الدرجة الكلية للمحاور األربعة 
 التوقيع:  التقدير 

 

 التوصيات:

 األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:

 


