وحدة ضمان الجودة  -كلية الزراعة بمشتهر  -جامعة بنها -اكتوبر 2015

أ س تبيان عن تقومي أداء السادة رؤساء ال قسام عام جامعي 2016 / 2015
الدرجة العلمية :أستاذ

أستاذ مساعد

مدرس

القسم العلمى ……………………………… :
العبارة

م

متوفرة بدرجة
كبيرة متوسطة ضعيفة

القدرات اإلدارية والسمات القيادية:
.1

يقوم بالتنسيق بين األعمال المختلفة وتطوير اإلجراءات العملية للتخفيف من الروتين.

.2

يطلع أعضاء هيئة التدريس علي ما يستجد من قرارات وتعليمات لها عالقة بالعمل.

.3

يتابع تطبيق القوانين والتعليماات المتعلقاة بالعمال ومسااعدخ ان ارين طاي الياال علاي
ما يستجد منها وكيفية تطبيقها.

.4

يقااوم ب تنفيااا المراتااالت الخااااة بالعماال بطريقااة تااليمة واااميمة وطااي ماادخ منيااة
مناتبة لتمقيق الفائدخ منها.

.5

يتممل العميد المسئولية اإلدارية الملقاخ علي عاتقه.

.6

يتمتع بالخبرخ طي مجال العمل اإلداري.

.7

يتمتع بالموضوعية والمسم والجرأخ طي مواجهة المشكالت اإلدارية.

.8

يتمتع باإلنصاف طي مراقبة تير العمل.

.9

يبادر طي العمل بإبدا ومثابرخ.

.11

يمدد معايير األداء ويقيم تير العمل وأداء العاملين طي ضوئها.

.11

يتابع تنفيا ما يتخاه من قرارات.

.12

يستأثر بكاطة المسئوليات ول يفوض غيره.

المهارات الشخصية ومهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين:
 .1ي شجع المناقشة وقبول ال تالف طي الرأي واأل ا بأطضل انراء.
 .2يستفيد من الكفاءات والخبرات المناتبة للعمل.
 .3يدعم العالقات اإلنسانية مع المرؤوتين والطالب.
 .4ي شجع من يعمل معه طي القسم على اإلبدا الخالق.
 .5ي شجع من يعمل معه طي القسم على المشاركة طي انع القرار.
 .6يعمل على إشراك الزمالء طي وضع ومناقشة وتطوير رتالة القسم.
 .7يمقق النسجام والتكامل بين كل من يعمل معه طي القسم.
 .8يتيح طرص الموار البناء لكل األعضاء أثناء الجتماعات.
 .9يوطر األجواء المناتبة المؤدية إلى رطع الروح المعنوية لمن يعمل طي القسم.
 . 11يعتمد على روح القانون والعالقات اإلنسانية طي تسيير العمل.
 . 11يستمع جيدا لآل رين ويتمقق من امة ما ينقل إليه من معلومات.

كبيرة متوسطة ضعيفة
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العبارة

م

متوفرة بدرجة
كبيرة

متوسطة

ضعيفة

البرامج التعليمية والخطط الدراسية والطالب:
 .1يقدم التسهيالت المناتابة ( أدوات – وتاائل – متطلباات أنشاطة تعليمياة… الا )
للطالب والهيئة التدريسية لتمقيق أداء أكاديمي متميز.
 .2يعمل علي توطير متطلبات الطرق المديثة طي التدريس ووتائل التعلم.
 .3يعمل على تمديث وتطوير البرامج التعليمية باتتمرار.
 .4يعمل علي إجراء تقييم ذاتي للكلية والبرامج األكاديمية.
 .5يعمل علي إجراء تقييم ارجي للكلية والبرامج األكاديمية.
 .6يمرص على وجاود رؤياة ورتاالة واضامة ل لكلياة تعبار عان طلسافتها والقايم التاي
تنتهجها.
 .7يعمل على تمديث وتطوير البرامج والمنااهج بصافة مساتمرخ لتواكات التطاورات
المعاارخ.
 .8يعمل علي وجود طة بمثية للكلية واألقسام وتفعيلها.
 .9يمرص على التقويم الشامل لجميع المد الت المادية والبشرية والتعليمية.
 .11يعمل علي ترتي القيم األ القية دا ل القسم.
 .11يمرص علي حضور الطالب والتزامهم.
 .12يمرص علي تميز كليته.
 .13يتابع ايانة األجهزخ والمعدات الال مة للعمل.

هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين:
.1
.2
.3
.4
.5

كبيرة متوسطة ضعيفة

يقوم بتو يع األعباء الوظيفية وتمديد متطلباتها لمن يعمل معه طي القسم.
يهتم بالرتقاء بأداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
يشجع أعضاء هيئة التدريس على اتتخدام يرق متنوعة للتدريس.
ينااق مااع بعااا أعضاااء هيئااة التادريس والعاااملين طااي الكليااة المشااكالت التااي
تواجه قراراته لالتتفادخ من مقترحاتهم طي التغلت عليها.
يعمل علي ترتي قيم الجدية طي العمل والمرص علي الوقت دا ل القسم.

وضع الخطط المناسبة لتحقيق األهداف واالرتقاء باألداء:
 .1يهتم بتوطير اإلمكانات المطلوبة للقسم
 .2يقوم بالتخطيط وإدارخ الوقت.
 .3يعمل لفترات يويلة إذا تطلت العمل ذلك.
 .4يضع طط التطوير الال مة ومتابعة تنفياها باتتمرار.
 .5يهتم بالتقارير الخااة بسير العمل الواردخ من الزمالء و الداريين.
 .6يلتزم بجداول أعمال الجتماعات ويستثمر وقتها.
 .7يتيح الشفاطية طي اتخاذ القرارات.
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 .8يقوم بالتفعيل والتتخدام األمثل لإلمكانات المتاحة.
 .9يساعد رؤتاء األقسام واإلدارات على تطبيق األتاليت المديثة لإلدارخ.
 .11يعمل ع لي وجود الة بخريجي القسم.
 .11يعمل علي عقد لقاءات دورية بالمساتفيدين مان القسام يشاارك طيهاا بعاا أعضااء
هيئة التدريس وإدارخ الخريجين.
 .12يضع اتتراتيجيات عمل بديلة لمواجهة المشكالت غير المتوقعة.
 .13يخطط باتتمرار لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 .14يمرص علي النواحي الجمالية والنظاطة.

 وهذا اإلستبيان يهدف إلي التعرف عليي رراء رعاياء هيئية التيدريس ديي رداء
عميد الكلية بغرض تطويره ألدائه وليس وسيلة للمسائلة رو المحاسبة.
 والمطلوب من سيادتكم إسيتيااء البيانيات التاليية ك وكيذلع وضيع عالمية )
رمام ما ترونه مناسبا من وجهة نظركم للتعبير عن المستوي المهاري للعميد.

شاكرين لسيادتكم تعاونكم الصادق

