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 صالحيات عميد الكلية

- :یمارس عمید الكلیة الصالحیات االتیة

 : الصالحيات العلمية :اوال

 

 .تنفیذ جمیع قرارات مجلس الجامعة المتعلقة بالکلیة -1

 .االشراف العام على الدراسات العلیا والشؤون العلمیة ومتابعة تنفیذها في الكلیة -2

 .متابعة سیر الدراسات األولیة واإلشراف علیها في جمیع األقسام التابعة للكلیة -3

العلمیة في الكلیة بعد دراستها وعرضها  ترؤوس مجلس الكلیة والمصادقة على توصیات مجالس االقسام -4

 .على مجلس الكلیة ورفع محاضرها الى مكتب رئیس الجامعة للمصادقة علیها من قبل مجلس الجامعة

االشراف العام واعداد التقاریر العلمیة الفصلیة والسنویة عن نشاطات الكلیة واعداد الخطط الفصلیة  -5

 .والسنویة للكلیة واقسامها العلمیة

 .لیة وتقدیم التقاریر والتوصیات بشأنها  عة امور االتفاقیات الثقافیة الخارجیة المتعلقة بالكمتاب -6

االشراف العام العلمي واالداري على نشاطات االقسام العلمیة التابعة للكلیة الخاصة بشؤون المؤتمرات  -7

 .والسمینارات والبحوث العلمیة ونشاطات مركز البحث العلمي والمكتب االستشاري

 .التوصیة بتعیین رؤساء االقسام العلمیة ومعاون العمید في الكلیة  -8

 .اصدار االمر االداري الخاص بتکلیف مقرري األقسام العلمیة بعد توصیة رئیس القسم  -9

تطبیق جمیع التعلیمات واالنظمة الصادرة بشأن تنظیم الشؤون العلمیة والتربویة والقرارات الصادرة  -11

 .من  مجلس الكلیة

 .مجلس الكلیة لالنعقاد جلسات استثنائیة عند الحاجةدعوة  -11

 .تشكیل اللجان في الكلیة واصدار االوامر االداریة الخاصة بها  -12

المتابعة والتنسیق بشأن تشكیل اللجنة االمتحانیة المركزیة في الكلیة لمتابعة سیر العملیة االمتحانیة  -13

 .واصدار االمر بتشكیلها بعد مصادقة مجلس الكلیة 

 .شراف على تطبیق برنامج ضمان الجودة في الكلیة عن طریق اللجنة المركزیة لضمان الجودة اال -14

 .تقییم االداء السنوي العضاء الهیئة التدریسیة من خالل اللجنة التی تشکل لهذا الغرض  -15
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للعمید صالحیة تقیم كفاءة واداء رؤساء االقسام العلمیة ومعاون العمید و الوحدات االداریة  -16

 .ن العمل خالل السنة الدراسیة ومضمو

 .دوات واللقاءات الرسمیة تمثیل الكلیة في االجتماعات والن -17

متابعة االمور التي تتعلق باالیفادات العلمیة والزماالت واالجازات الدراسیة والترقیات العلمیة  -18

 .والتفرغ العلمي وتنظیم شؤونها

 الصالحيات االدارية: ثانيا 

 

االقسام والوحدات االداریة وفق االنظمة والتعلیمات الساریة وحسب ما تقتضیه توزیع العمل بین جمیع  -1

 .المصلحة العامة 

تثبیت التدریسیین والفنیین واالداریین كافة بوظائفهم او بالدرجات المرفعة الیها او المعینین فیها  -2

حكام قانون الخدمة المدنیة واالستغناء عن خدمات الموظفین االداریین والفنیین اثناء مدة التجربة وفقا ال

 .والجامعیة والتعلیمات الخاصة بهذا الشأن واصدار االوامر االداریة بذلك

 .توجیه الشكر والتقدیر لمنتسبي الكلیة للمتمیزین والكفوئین في اداء ما یوكل الیهم من مهام  -3

قطع الراتب لمدة ال  –االنذار  –الفات النظر )فرض العقوبات االنضباطیة على التدریسیین والموظفین  -4

واستنادا الى  1991لسنة  14وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( التوبیخ  –تتجاوز خمسة ایام 

بعد ثبوت ما یستوجب ذلك ، او احالتهم الى  2118لسنة ( 23)احكام قانون الخدمة الجامعیة رقم 

 –تنزیل الدرجة  –انقاص الراتب  )اللجنة االنضباطیة الخاصة في الجامعة للتوجه بفرض عقوبات اشد 

 (.الفصل

تثبیت اعمار اعضاء الهیئة التدریسیة والفنیین واالداریین كافة حسب االصول المرعیة والتعلیمات  -5

 .النافذة

تكلیف تدریسیین بالعمل في الكلیة واالقسام العلمیة في العطل الصیفیة بعد استحصال موافقة رئیس  -6

 .ادرة في حینها الجامعة و وفقا للتعلیمات الص

 .اصدار اوامر االنفكاك والمباشرة لمنتسبي الكلیة في جمیع الحاالت  التي تتطلب صدورها  -7

 .التوصیة بمنح العالوات السنویة والترفیعات لمنتسبي الكلیة وتبدیل العناوین الوظیفیة والترقیات العلمیة -8

 .عن طریق رئاسة الجامعة مخاطبة الدوائر الرسمیة وشبه الرسمیة -9
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اصدار كتب التأیید لموظفي ومنتسبي الخدمة الجامعیة باستثناء الموجهة منها للدوائر االمنیة او  -11

 .الوزارات او ألی جهه خارج االقلیم

ایام ( 7)ایفاد منتسبي الكلیة داخل االقلیم الغراض تتعلق بانجاز مهام الكلیة لمدة التتجاوز  -11

یوم داخل االقلیم واستنادا الى التعلیمات الصادرة ( 15)د واالشتراك في الدورات التدریبة ولمدة ال تزی

 .من الجهات المعنیة

التوجه لالستعانة بالخبرات الخارجیة واستضافتهم لالغراض العلمیة في الكلیة وصرف االجور  -12

 .الضروریة لذلك بعد استحصال موافقة رئیس الجامعة 

 -:النافذة و بالشكل االتي منح منتسبي الكلیة االجازات وفق القوانین والتعلیمات -13

 

  على النحو التالي : االجازة المرضیة : 

 . بناءاً على ورقة الطبابة من العیادة الطبیة ( ایام  6) الى ( یوم  1) من  - أ

 .بناءاً على تقریر اللجنة الطبیة الدائمة ( اشهر  6) الى ( ایام  7) من  - ب

  على النحو االتي : االجازة االعتیادیة : 

 ( . ایام  5) الى ( یوم  1) االجازة االعتیادیة للتدریسیین من  - أ

 ( .یوم  15) الى ( یوم  1) االجازة االعتیادیة للموظفین من  - ب

  ( :  2/6/2114) في (  4494) اجازة االمومة استناداً الى كتاب وزارة المالیة المرقم 

مة للتدریسیین والموظفین من تكون اجازة االمومة قبل الوالدة وبعد الوالدة واجازة االمو

 : صالحیات عمید الكلیة ، و على النحو االتي 

a)  وترفق ( یوم  51) وبعد الوالدة لمدة ( یوم  21) تكون االجازة قبل الوالدة لمدة ،

 . بنسخة من االوامر االداریة وبیانات الوالدة وترسل الى رئاسة الجامعة 

b)  وترفق بنسخة من االمر االداري ( سنة ) الى ( اشهر  6) اجازة االمومة تكون لمدة ،

وبیانات الوالدة وترسل الى رئاسة الجامعة ، مع العلم ان اجازة االمومة  تحتسب من 

 . وتنتهي بعد مرور سنة علیها ( یوم  51) یوم انتهاء اجازة مابعد الوالدة 

  (  : عقد)اجازات الموظفین الذین یعملون بشكل مؤقت 

ین الذین یؤدون ما یکلفون به من خدمة عامة بموجب عقد بینه و بین تكون االجازة للموظف

وتكون  االجازات االعتیادیة  2115لسنة (  2) الجامعة حسب التعلیمات المالیة رقم 

 .والمرضیة وقبل الوالدة وبعد الوالدة من صالحیات عمید الكلیة
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الكلیة واالقسام العلمیة واتخاذ توجیة كتب االخطار للمتغینین عن الدوام الرسمي من منتسبي  -14

االجراءات الالزمة بشأنهم عند عدم التحاقهم بالعمل خالل مدة االخطار ووفق قانون الخدمة المدنیة رقم  

 .المعدل  1961لسنة ( 24)

إحالة الموظفین والفنیین واالداریین الى التقاعد والتوصیة بشأن تقاعد التدریسیین وفق القوانین  -15

 .ساریة والتعلیمات ال

لعمید الكلیة منح جزءا من صالحیاته االداریة والعلمیة لرؤساء االقسام او معاونه او مسؤل االقسام  -16

 .االداریة حسب الحاجة 

 

الصالحيات المالية: اثالث  

 

لعمید الكلیة صالحیة الصرف من السلفة المستدیمة لغرض تأمین احتیاجات الكلیة حسب االولویات  -1

 .وفیما یزید علیه الحصول على الموافقة من رئیس الجامعة . النافذة وحسب التعلیمات 

للعمید صالحیة صرف رواتب الموظفین والعقود ومخصصات الطلبة واجور المحاضرات واجور  -2

 .اللجان االمتحانیة واالیفاد والسفر وشراء الكتب 

لمجالت والجرائد الصرف على النشاطات الریاضیة واالجتماعیة والندوات ومصروفات الكتب وا -3

 .مائتان وخمسون الف دینار( 251111)وتجلیدها        و بملغ الیتجاوز 

شطب ما یتلف من المواد في الكلیة نتیجة لالستعمال شریطة ان ال یكون التلف او الفقدان نتیجة االهمال  -4

عضائها من والتقصیر  وفق التعلیمات المالیة واالداریة وعن طریق لجنة خاصة على أن یکون أحد أ

 رئاسة الجامعة

شراء الكتب المنهجیة بحدود االعتمادات المصدقة واللجان الخاصة بذلك وفق االنظمة و التعلیمات  -5

 .النافذة

 .و وضع جدول مفصل حول توزیعها على االقسام العلمیة( مصدقة)مناقشة میزانیة الكلیة  -6

 .خطة تقرر من قبل مجلس الكلیة توزیع النثریة بین االقسام العلمیة التابعة للكلیة حسب  -7
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بعةد رفةع ( رئةیس الجامعةة)كافة االمور المتعلقة بالسادة العمداء تقوم بها رئاسةة الجامعةة : مالحظة 

 الخ...... مذكرة او كتاب رسمي بها كأصدار كتب االیفاد واالنفكاك والمباشرة وتعضید البحوث 
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 صالحيات رئيس القسم او الفرع العلمي

 

- :س رئیس القسم العلمي الصالحیات االتیةیمار

اعداد التقاریر الفصلیة والسنویة عن حالة القسم العلمیة وبشكل دقیق وسلیم ، على ان تتضمن مستوى  -1

 .االداء للقسم  واهم المشاكل والمعوقات التی تواجه القسم والحلول المقترحة 

 .یم الحدیثة السمعیة والبصریة و غیرها تطویر اسالیب التدریس نظریا وعملیا وتوفیر وسائل التعل -2

القاعات ) االشراف علي القسم وتنظیم عمله وتوزیع العمل بین منتسبیه وادارة جمیع مرافقیه بما فیها  -3

والمختبرات والمعامل والحقول والمخازن وغیرها وتنظیم وتأمین المالك والمستلزمات ( الدراسیة

 .الالزمة له 

في القسم واسالیب التدریس واداء التدریسیین على ضوء متطلبات ضمان االشراف على سیر التدریس  -4

 .الجودة

 .منح منتسبي القسم االجازات االعتیادیة لمدة یوم واحد فقط والتوصیة بشأن ما یتجاوز ذلك  -5

الموافقة على قیام التدریسیین بالتدریس في االقسام االخرى في الكلیة بما الیتعارض مع واجباته في  -6

 القسم 

 .التوصیة بتوجیه الشكر والعقوبات لمنتسبي القسم  -7

 .التوصیة بترشیح المحاضرین من خارج الكلیة وخارج الجامعة للتدریس في القسم  -8

 .التوصیة بتكلیف التدریسیین ومنتسبي االقسام االخرى بعض المهام الضروریة لتمشیة امور القسم  -9

 .عند غیابه  ترشیح وكیل عنه من بین اعضاء مجلس القسم او الفرع -11

تشكیل اللجان الفنیة واالداریة والعلمیة في القسم لتمشیة جمیع امور القسم بعد مصادقة مجلس الكلیة  -11

. 

 .تنفیذ قرارات مجلس الجامعة ومجلس الكلیة فیما یخص القسم العلمي  -12
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 الصالحيات المالية

م و تسییر امورها وعن طریق مائة الف دینار شهریا لتأمین احتیاجات القس( 111111)الصرف لغایة  -1

 .لجنة المشتریات في الكلیة 
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 صالحيات معاون العميد في الكلية

 

- :یمارس معاون عمید الكلیة الصالحیات االتیة

تمشیة االمور االداریة في الكلیة ومایكلف به من قبل عمید الكلیة واالشراف على توزیع العمل في  -1

 .ومتابعتها االقسام والشعب االداریة في الكلیة 

التوصیة بشأن تثبیت الفنیین واالداریین كافة في وظائفهم بعد مرور الفترة القانونیة على وضعهم تحت  -2

 .التجربة بعد التعیین و فقا لقانون الخدمة المدنیة النافذة 

 .منح الفنیین واالداریین في عمادة الكلیة االجازات االعتیادیة التي یستحقونها ولمدة یومین  -3

 .راف على تسجیل الطلبة في جمیع االقسام التابعة للكلیة والتنسیق بشأن تنظیم دوام الطلبة االش -4

 .متابعة تنظیم التدریب الصیفي للطلبة بالتنسیق مع االقسام العلمیة وقسم التسجیل -5

 .متابعة توجیه كتب االخطار للموظفین والفنیین المتغییبین عن الدوام بدون عذر مشروع  -6

 .كتب احالة منتسبي الكلیة الى المراكز الصحیة الغراض المعالجة التوقیع على  -7

 .التوقیع على كتب التأیید لكافة منتسبي الكلیة  -8

 .اصدار اوامر الغیاب لكافة الموظفین -9

 .متابعة األمور التي یتم تكلیفه بها من قبل عمید الكلیة  -11
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تقييم استمارات  
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كردستانحكومة اقليم   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة دهوك

 استمارة تقييم اداء عمداء الكليات

(تمأل من قبل رئيس الجامعة )  

 البيانات الرئيسة 

 : .........................................الجامعة  -1
 : .............................................االسم الرباعي واللقب -2
 :      /     /تاريخ تسلمه :................................ المنصب اإالداري الحالي  -3
 : ..........................الشهادات الجامعية  -4
: االختصاص الدقيق: ...................... االختصاص العام   -5

.......................... 
 :................... تاريخ الحصول عليه ...... : ............اللقــــــــــــب العلمي   -6

محور القدرات القيادية  -أوال  

 الدرجة الفقرات  ت
10 

  ينظر اليه على انه القائد الفعال في الجامعة  1
  تظهر قدراته القيادية في أوقات األزمات أو التحدي 2
  يمتلك شخصية كاريزمية جذابة تنال اعجاب االخرين 3
  يمتلك الثقة بالنفس ويتحمل مسؤولية قراراته وتصرفاته  4
يجاد الحلول 5   يتمتع بالكياسة في إدارة المشاكل وا 
دارة الحوار 6   يمتلك مهارات التواصل وا 
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  يمتلك رؤية واضحة ومقنعة عن مستقبل الجامعة والكلية  7
  يمتلك القدرة على اإلقناع والمناورة والتاثير  8
يبذل جهود استثنائية ويضحي بالمصلحة الخاصة في سبيل  9

 مصلحة الجامعة 
 

  يتصف بالهدوء واإلتزان والرزانة في معالجة األمور  10
.يتصف بالمرونة وسعة األفق 11   
  يتميز بالمظهر الالئق والحسن 12

مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  12)  
 

محور القدرات االدارية  –ثانيا   

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

يقوم بتخطيط نشاطات الكلية على وفق منظور التخطيط   1
.االستراتيجي  

 

  يحقق اجتماعات دورية منتظمة 2
  يشرف  بشكل مباشر على تنفيذ نشاطات الكلية  3
والقوانين يعمل على تنفيذ نشاطات الكلية على وفق القرارات  4

.الصادرة من الجهات العليا  
 

يتبع الضوابط واالجراءات  في ادارة موارد الكلية لترشيد االنفاق  5
 والحد  من الهدر على وفق الصالحيات الممنوحة

 

يعمل على تحقيق النتائج ضمن السقف الزمني المحدد للمراسالت  6
.االدارية الرسمية  

 

لديه المعرفة والدراية باللوائح التنظيمية والقواعد والتعليمات  7
 الجامعية والوزارية بما يمكنه من تطبيقها في الكلية 

 

  يتابع بدقة قرارات وتوصيات مجلس الجامعة والوزارة  8
 يعمل على اتمتة العمل االداري ويستفاد من االنترنت في نشر  9
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 نشاطات الكلية 
رة االبداع وتطوير العمل   يمتلك  القد 10   

مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  10)  
 

محور المساهمة في تحقيق رؤيا ورسالة واهداف الجامعة   -ثالثا  

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

.يسهم بفاعلية في تحقيق اهداف  الجامعة    
  يفعل برنامج ضمان الجودة  
  يعمل على تنفيذ خطة البحث العلمي التي أقرتها الجامعة  
يعمل على التنسيق مع القطاع العام والخاص بهدف الحصول  

 على موارد مالية إضافية للجامعة 
 

 يعطي صورة حسنة لدى المجتمع عن الجامعة والكلية  من خالل  
 التواصل مع شرائح المجتمع والكليات والجامعات االخرى 

 

  يعمل على ايجاد ثقافة في الكلية  تدعم رؤية ورسالة الجامعة  
  يدمج األهداف االستراتيجية للكلية مع األهداف العامة للجامعة 

مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  10)  
 

محور التعليم  ونشاطات الطلبة  -رابعا  

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

  يسهم في تطوير البرامج التعليمية والمناهج  1
  يقوم بتنفيذ المنهاج السنوي للنشاطات الطالبية 2
  يخلق الفرص لتطوير قدرات هيئة التدريسين 3
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والقاء المحاضرات في الدراسات العليا واالولية  يشارك  في التدريس 4   
  يساهم بفاعلية في نشاطات الطلبة  الرياضية والثقافية  5
  يساهم في تطوير طرائق التدريس 6

مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  10)  
 

محور النتاج العلمي  والمعرفي  -خامسا  

 

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

  انجاز البحوث العلمية والتاليف والترجمة 1
  االشراف على الدراسات العليا  2
المشاركة في المؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجامعة  3

 والجامعات االخرى 
 

  مناقشة الرسائل واالطاريح الجامعية  4
  عقد الندوات والقاء السمنارات  ذات العالقة بنشاط الجامعة  5
  نشر المقاالت ذات العالقة بنشاط الجامعة  في وسائل االعالم  6

مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  6)  
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محور خدمة المجتمع   -سادسا  

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

.يعمل على فتح قنوات التواصل مع المجتمع 1   
  يشارك في وضع الخطط ذات العالقة بنشاط خدمة المجتمع   2
  يقدم االستشارات لخدمة منظمات المجتمع  3
  يساهم في فتح الدورات وورش العمل لمنظمات المجتمع  4
يساهم في خدمة المجتمع من خالل عضويته في المنظمات  5

 والنقابات المهنية واالجتماعية 
 

  يشارك في الفعاليات االجتماعية والمناسبات الوطنية  6
مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل    

 

 

:النتائج النهائية للتقييم  

المحاور  ت معدل  
 الدرجات

   

وزن 
 المحور
% 

 الدرجة حسب الوزن 
 اتالدرجمعدل )

التي حصل عليها 
Xمن المحور  وزن  

(المحور  
% 

  %30  القدرات القيادية 1
  %20  القدرات االدارية  2
  %20 المساهمة في تحقيق رؤيا ورسالة واهداف  3
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 الكلية
  %10  التعليم  ونشاطات الطلبة 4
  %10  النتاج العلمي  والمعرفي   5
  %10  خدمة المجتمع 6

%مجموع الدرجات  التي حصل عليها من  جميع المحاور      
شهادات التكريم ، والشكر والتقدير ، )تضاف اليها درجات نقاط القوة  

بواقع  ( والجوائز  3 درجات عن كل نقطة قوة موثقة     
 

المخالفات والعقوبات  االدارية  )تخصم منها درجات نقاط الضعف  
بواقع ( واالنضباطية   3 درجات عن كل مخالفة او عقوبة موثقة    

 

%رقما الدرجة النهائية     
  الدرجة النهائية كتابة 

 

(يتم التاشير على احد الخاليا ادناه حسب درجة التقييم النهائية )التقدير النهائي للتقييم   

) امتياز 90 %
(فاكثر   

) جيد جدا  80-
%89) 

) جيد 70 - 
%79) 

متوسط )  60  -
%69) 

اقل من ) ضعيف
60)% 
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 مالحظات المسؤول  االعلى 

................................................................................................
....................................... 

................................................................................................
.......................................  

................................................................................................
.................................................... 

................................................................................................
.................................................... 

 

:التوقيـــــــــــــــــــــــــع   

:اســم المسؤول االعلى    

رئيس الجامعة : المنصب    

: التاريـــــــــــــــــــــــــخ   
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 حكومة اقليم كردستان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة دهوك

 استمارة تقييم اداء رؤساء االقسام العلمية 

(تمأل من قبل عمداء الكليات  )   

 البيانات الرئيسة 

 : .........................................الجامعة  -1
 :.........................................الكلية  -2
 .............................................: االسم الرباعي واللقب -3
 :      /     /تاريخ تسلمه :........................ المنصب االداري الحالي  -4
 : .............................الشهادات الجامعية  -5
 : .....................االختصاص الدقيق: ..................... االختصاص العام   -6
 :................... تاريخ الحصول عليه : ................. اللقــــــــــــب العلمي   -7

محور القدرات القيادية    -أوال  

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

  ينظر اليه على انه القائد الفعال في الكلية  1
  يمتلك شخصية كاريزمية جذابة تنال اعجاب االخرين 2
  يمتلك الثقة بالنفس ويتحمل مسؤولية قراراته وتصرفاته  3
  يتسم بالعدالة والمساواة في التعامل مع التدريسين 4
دارة الحوار 5   يمتلك مهارات التواصل وا 
  يمتلك القدرة على اإلقناع والتاثير   6
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يبذل جهود استثنائية ويضحي بالمصلحة الخاصة في سبيل  7
 مصلحة الكلية 

 

  يتميز بالمظهر الالئق والحسن 8
  يهتم بالتدريسين في القسم ولطيف في التعامل معهم  ومع االخرين  9
  ايجابي وله والء عالي للكلية   10
يخلق تواصال علميا وانسانيا مع التدريسين في القسم واالقسام  11

 االخرى 
 

  يعمل على ايجاد روح العمل الجماعي بين التدريسين في القسم  12
 

القدرات االدارية محور   – ثانيا  

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

  يعمل على وضع خطة للقسم في ضوء رسالة الكلية واهدافها 1
  يحقق اجتماعات دورية منتظمة 2
  يعمل على حسن ادارة جلسات القسم واللجان العلمية  3
تنفيذ الخطط وسير العملية التعليمية يشرف  بشكل مباشر على  4

 والبحثية في القسم
 

يعمل على تحقيق النتائج ضمن السقف الزمني المحدد للمراسالت  5
.االدارية الرسمية  

 

عد والتعليمات بما لديه المعرفة والدراية باللوائح التنظيمية والقوا 6
 يمكنه من تطبيقها في ادارة القسم 

 

  يتابع بدقة قرارات وتوصيات مجلس الكلية و الجامعة والوزارة  7
يعمل على اتمتة العمل االداري ويستفاد من االنترنت في نشر  8

 نشاطات القسم
 

يشرف على اعداد الملفات والسجالت ذات العالقة بنشاطات القسم  9
عملية التوثيقوياتابع   
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   يمتلك  القدرة االبداع وتطوير العمل   10
مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  10)  

 

محور التعليم  ونشاطات الطلبة -ثالثا  

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

  يسهم في تطوير المقررات والبرامج التعليمية والمناهج  1
للنشاطات الطالبيةيسهم بتنفيذ المنهاج السنوي  2   
  يخلق الفرص لتطوير قدرات هيئة التدريسين 3
والقاء المحاضرات في الدراسات العليا واالولية  يشارك  في التدريس 4   
  يساهم بفاعلية في نشاطات الطلبة  الرياضية والثقافية  5
يعقد لقاءات دورية  مع الطلبة لتوضيح التعليمات االمتحانية ونظام  6

 التعليم والدوام ومتابعة مشاكلهم ومعالجتها
 

  يستخدم وسائل ايضاح متطورة ومبتكره في تدريس المادة العلمية  7
  يعتمد أساليب متنوعة في تقييم المستوى العلمي للطلبة 8
  تتصف محاضراته بالحداثة في حقل االختصاص  9
  يمتلك القدرة  على إيصال المعلومات والمهارات والمعارف للطلبة  10

مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  10)  
 

   العلمي والمعرفيالنتاج رابعا محور 

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

   داخل الجامعة وخارجهاالمشاركة في المؤتمرات وورش العمل  1
  مناقشة الرسائل واالطاريح الجامعية  2
  عقد الندوات والقاء السمنارات  ذات العالقة بنشاط الكلية 3
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  نشر المقاالت ذات العالقة بنشاط الكلية  في وسائل االعالم  4
االشراف العلمي واالكاديمي على البحوث والدراسات داخل القسم  5

 وخارجه 
 

والتاليف والترجمة البحث العلمي  6   
مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  6)  

 

المساهمة في تحقيق رؤيا ورسالة واهداف الكلية خامسا محور   

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

  يسهم بفاعلية في تحقيق أهداف الكلية  1
  يفعل برنامج ضمان الجودة  2
  يعمل على تنفيذ خطة البحث العلمي للقسم التي أقرتها الكلية  3
يعمل على التنسيق مع القطاع العام والخاص بهدف الحصول  4

 على موارد مالية إضافية للكلية 
 

  يحرص على السمعة االكاديمية للكلية  والجامعة والقسم 5

يةيعمل على ايجاد ثقافة في القسم  تدعم رؤية ورسالة الكل 6   
  يدمج األهداف االستراتيجية للقسم مع األهداف العامة للكلية 7
  يساهم بفاعلية في اللجان الدائمية والمؤقتة   8

مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  8)  
 

محور خدمة المجتمع -سادسا  

 الدرجة الفقرات  ت
 10من 

.يعمل على فتح قنوات التواصل مع والمجتمع 1   
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  يشارك في وضع الخطط ذات العالقة بنشاط خدمة المجتمع   2
  يقدم االستشارات لخدمة منظمات المجتمع  3
  يساهم في فتح الدورات وورش العمل لمنظمات المجتمع  4
يساهم في خدمة المجتمع من خالل عضويته في المنظمات  5

 والنقابات المهنية واالجتماعية 
 

  يشارك في الفعاليات االجتماعية والمناسبات الوطنية  6
مجموع درجات الفقرات مقسومة على )المعدل  6)  

 

 النتائج النهائية للتقييم:

المحاور  ت   معدل الدرجات  
 

وزن 
 المحور 
% 

 الدرجة حسب الوزن 
الدرجة التي حصل )

 Xعليها من المحور 
(وزن المحور  
% 

  %25  القدرات القيادية 1
  %25  القدرات االدارية  2
  %15  التعليم  ونشاطات الطلبة 3
  %15  النتاج العلمي  والمعرفي   4
المساهمة في تحقيق رؤيا ورسالة  5

 واهداف الكلية
 10%  

  %10  خدمة المجتمع 6
%المحاور  جميع  التي حصل عليها من  ات الدرجمجموع     

شهادات التكريم ، والشكر والتقدير ، )تضاف اليها درجات نقاط القوة  
بواقع  ( والجوائز  3 درجات عن كل نقطة قوة موثقة     

 

 المخالفات والعقوبات  االدارية  )تخصم منها درجات نقاط الضعف  
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(يتم التاشير على احد الخاليا ادناه حسب درجة التقييم النهائية )التقدير النهائي للتقييم   

) امتياز 90 % 
(فاكثر   

) جيد جدا  80-
%89) 

) جيد 70 - 
%79) 

متوسط )  60  -
%69) 

اقل من ) ضعيف
60 %)  

     
 مالحظات المسؤول االعلى 

................................................................................................
....................................... 

................................................................................................
.......................................  

................................................................................................
.................................................... 

................................................................................................
.................................................... 

 

:التوقيـــــــــــــــــــــــــع   

:اســم المسؤول االعلى    

عميد الكلية  : المنصب    

: التاريـــــــــــــــــــــــــخ   

بواقع ( واالنضباطية   3 درجات عن كل مخالفة او عقوبة موثقة    
%ا الدرجة النهائية  رقم   

  الدرجة النهائية كتابة 


