
 

   
 

 نموذج تقييم أداء وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  االسم 

  الكلية

  وكيل الكليةعدد سنوات العمل بوظيفة 

  العام الجامعي

 
 

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

 درجة التقييم الدرجة الكلية
 الذاتى

 درجة تقييم
 عضو اللجنة

   10 بالخبرات اإلدارية والقدرات القيادية يتمتع 1
   10 ا يتصل بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةميف ةيالكل شئون  إدارةي فيعاون بجديه العميد   2
   10 مجلس الكلية ومجلس الجامعةوالقرارات الصادرة من القوانين واللوائح  ينفذ 3
   10 على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة يحافظ 4
   10 الستخدام األمثل للموارد المتاحة للكليةيحرص على ا 5
   10 التابعة لهاختيار الكفاءات في تشكيل اللجان  يراعى 6
دارات الجامعةيقوم ب  7    10 التنسيق 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 والمجتمع المحيط  ، ومجتمع العمل،على برتوكوالت التعاون بين الكليةشرف ي 1
   10 لتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمعلى برامج  شرفي 2
   10 المجتمع المحيط فيتحسن البيئة  فيوالمساهمة  الكليةشرف على شئون البيئة داخل ي 3
   10 وبناء على دراسة االحتياجاتيضع خطة تنمية المجتمع في مجال عمل الكلية  4
، وتسويق األبحاث العلمية التطبيقية الخاصة العلمية بخدمة المجتمع األبحاثربط نتائج يحرص على  5

 بالكلية
10   

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

10   

   10 على األمور المتعلقة بمتابعة الخريجينشرف ي 7
صدار األدلة الالزمة لذلك شرفي 8    10 على الدورات التدريبية المتعلقة بشئون المجتمع والبيئة، وا 
   10 يحرص على دعم االتصال مع كافة األطراف المجتمعية  9

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

10   

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

 البيئة
10   

   10 الخاصيشرف على إعداد برامج تسويقية للخدمات التي تقدمها الكلية والوحدات ذات الطابع  17
   10 بخدمة المجتمع وتنمية البيئةعلى تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص  يشرف  18
   10 يخصه فيما للكلية السنوي  التقرير في عرضي ما إعداديشارك فى   19

   190 المجموع

   %40 النسبة المئوية )%(
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

الدرجة 
 الكلية

 درجة التقييم
 الذاتى

درجة تقييم 
 عضو اللجنة

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

 للكلية
10   

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

   50 المجموع

   %20 النسبة المئوية )%(
 

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

الدرجة 
 الكلية

 ادرجة لتقييم
 الذاتى

 درجة تقييم
 عضو اللجنة

   10 يمتلك القدرة على حل المشكالت فيما يخصه مجال ما يخصه بسرعة وكفاءة  1
   10 يستطيع تحمل مسئوليات أعلى 2
   10 باستمراريحافظ على مظهره العام  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 المئوية )%(النسبة 
 

 توقيع الوكيل:  الدرجة الكلية للمحاور األربعة 
    التقدير 

 



 

 

 

 اسم الُمًقيم:  الدرجة الكلية للمحاور األربعة 
 التوقيع:  التقدير 

 التوصيات:

 األجراءات التصحيحية و خطة التحسين:

 


