الٌة تقٌٌم القٌادات االكادٌمٌة
الهدف-:
 وضع نظام للتحقق من فاعلية أداء القيادات االكاديمية بما يحقق الفاعلية التعليميةوالبحثية وخدمة المجتمع0

مجال التقٌٌم-:
-

جمٌع القٌادات االكادٌمٌة بكافة مستوٌاتهم وٌشمل عمٌد الكلٌة ,الوكالء,رؤساء االقسام العلمٌة0

مسئولٌة التقٌٌم-:
-

وحدة ضمان الجودة بالكلٌة0

-

جمٌع المستفٌدٌن من العملٌة التعلٌمٌة( الداخلٌٌن والخارجٌٌن ) بما ٌشمل أعضاء هٌئة التدرٌس
والهٌئة المعاونة والطالب والعاملٌن وأولٌاء االمور والطالب وأصحاب االعمال 0000000الخ0

النماذج المستخدمة-:
-

نموذج تقٌٌم القٌادات االكادٌمٌة ( قائمة فحص) للتحقق من أن ما تم تخطٌطه وتوثٌقه قد تم تنفٌذه
وٌمكن االستفادة منها فى عملٌة المراجعة الداخلٌة على القٌادات االكادٌمٌة ( االدارة العلٌا
والمتوسطة) 0

-

نموذج استبٌان للمستفٌدٌن الخارجٌٌن0

-

نموذج استبٌان للمستفٌدٌن الداخلٌٌن0

اجراءات التقٌٌم-:
-

تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلٌة بتحدٌد دورٌة التقٌٌم للقٌادات االكادٌمٌة كل عام دراسى0

-

تقوم وحدة ضمان الجودة بتحدٌد مقترح لمعاٌٌر تقٌٌم اداء القٌادات االكادٌمٌة0

-

مجلس الكلٌة مسئول عن اعتماد المعاٌٌر للتقٌٌم ومتابعة نتائج التقٌٌم دورٌا وتحدٌد االجراءات
التصحٌحٌة والوقائٌة الالزمة طبقا لنتائج التقٌٌم0

معاٌٌر التقٌٌم-:
تشتمل معاٌٌر التقٌٌم للقٌادات االكادٌمٌة على مدى تحقٌق النقاط التالٌة-:
 -1أهداف محددة ومعتمدة للقسم أو الكلٌة0
 -2خطة تنفٌذٌة لتحقٌق االهداف معتمدة0

 -3االلتزام بتنفٌذ الخطة التنفٌذٌة للكلٌة.
 -4االلتزام بتنفٌذ الخطة البحثٌة.
 -5االلتزام بتنفٌذ الخطة المجتمعٌة.
 -6المشاركة فً االنشطة الطالبٌة.
 -7تشجٌع المرؤوسٌن على ابداء الرأي وحرٌة النقد.
 -8تشجٌع المرؤوسٌن على االبتكار فً االداء0

 -9المساهمة فً مجال الجودة والتطوٌر.
 -10تشجٌع وحفز اعمال الجودة والتطوٌر.
 -11النزاهة وااللتزام باداب المهنة.
 -12العدالة والمساواة بٌن المرؤوسٌن.
 -13الشفافٌة فً اتخاذ القرارات.
 -14التعاون والعالقة الطٌبة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسٌن.
 -15القدرة على التطوٌر الخالق فً مهام وظٌفته.
 -16المرونة.
 -17الحزم.
 -18القدرة على مواجهة المشاكل واتخاذ القرار.
 -19االستخدام الجٌد للموارد المادٌة.
 -20اتخاذ القرارات السلٌمة فً الثواب والعقاب.
 -21العالقة المتوازنة بالطالب.
 -22االلتزام وعدم التسرع فً اتخاذ القرارات.
 -23االستجابة السرٌعة عند االزمات.

مالحظات عامة -:
-

مجلس القسم مسئول عن تقٌٌم اداء القسم العلمً.

-

مجلس الكلٌة مسئول عن تقٌٌم اداء نظام الجودة بالكلٌة.

-

ٌستخدم استبٌانات لجمٌع اعضاء هٌئة التدرٌس لتقٌٌم اداء القٌادات االكادٌمٌة ورؤساء االقسام

بالكلٌة.

