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أس تبيان عن تقومي أداء معيد اللكية  /وكيل لكية  /رئيس قسم عام جامعى 2016/2015
الدرجة العلمية  :أستاذ

مدرس

أستاذ مساعد

القسم العلمى ……………………………… :
م

متوفرة بدرجة
كبيرة متوسطة ضعيفة

العبارة
القدرات اإلدارية والسمات القيادية :
لا

يقوم1با.اتنسيقااااااايم بيا مختلااتو منلرساإلااا وس ويع ميةعملمخ من لايااا ناسرإلي
منعوسيا.
ي اع.2أتضاااااااتل تيرا منسيعيا تات لت يقاااااااسةي لا تعمعمخ وس ايلتخ ن ت ت تا
بتن لو.
يستبع3س .بيم منقومييا ومنس ايلتخ منلس اقا بتن لو ولقاااااااتتين ميرعيا عت م
تات لت يقسةي لي ت وكيإليا س بيق ت.
.4سيإليذ منلعمقااا خ منرتباااا بتن لو ب عيقا قاااايلا وبااا ي ا وعت لين لييا
يقوم ب
ليتقبا نس قيم منإلترين لي ت.
يس 5
لو .من ليي منلقرونيا مييمعيا منلاقتن تات تتسقه.
يسلسع.6بتنربعن عت لةتو من لو مييمعي.
يسلسع.7بتنلوضوتيا ومن قم ومنةعأن عت لومة ا منلشك خ مييمعيا.
يسلسع.8بتييبت عت لعمتبا قيع من لو.
يبتيع.9عت من لو بإبيم ولثتبعن.
.10تييع مخيمل ويقيم قيع من لو وأيمل من تلايا عت ضور ت.
ي يي ل
يستبع.11
سيإليذ لت يسرذه لا تعمعمخ.
.12بكتعا منلقرونيتخ و يإلوض غيعه.
يقسأثع

المهارات الشخصية ومهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين :
يشةع منليتتشا وتبوو م رس

عت منعأي ومخرذ بأعضو ميعمل.

يقسإليي لا منكإلتلمخ ومنربعمخ منليتقبا نا لو.
ييتم من تتخ مييقتييا لع منلعؤوقيا ومن ب.
يشةع لا ي لو ل ه عت منكايا /منل ي تاى ميبيم منر ق.
يشةع لا ي لو ل ه عت منكايا /منل ي تاى منلشتعكا عت بيع منقعمع.
ي لو تاى إشعمك من ل ل عت وضع وليتتشا وس ويع عقتنا منكايا /منل ي.
ي قم م يقةتم ومنسكتلو بيا كو لا ي لو ل ه عت منكايا /منل ي.
يسيح ععص من ومع منبيتل نكو مختضتل أثيتل م ةسلتتتخ.
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يوعع مخةومل منلياتقاااااااباا منلؤيياا إنى ععع منعوح منل يوياا نلا ي لاو عت
منكايا/منققم /م يمعن.
ي سلي تاى عوح منقتيوا ومن تتخ مييقتييا عت سقييع من لو.
يقسلع ةييم نآلرعيا ويس قم لا ب ا لت ييقو إنيه لا ل اولتخ.

العبارة

م

البرامج التعليمية والخطط الدراسية والطالب :
يقيم منسق ي خ منليتقبا (أيومخ – وقترو – لس ابتخ أيش ا س ايليا… منخ)
نا ب ومن يرا منسيعيقيا نس قيم أيمل أكتييلت لسلي .
ي لو تات سوعيع لس ابتخ من عق من ييثا عت منسيعيا ووقترو منس ام.
ي لو تاى س ييث وس ويع منبعملج منس ايليا بتقسلعمع.
ي لو تات إةعمل سقييم ذمست ناكايا /منل ي ومنبعملج مخكتييليا.
ي لو تات إةعمل سقييم رتعةت ناكايا /منل ي ومنبعملج مخكتييليا.
ي عص تاى وةوي عؤيا وعقااتنا ومض ا ا ناكايا /منل ي س بع تا عاقااإلس ت
ومنقيم منست سيس ة ت.
ي لاو تاى س ايياث وس ويع منبعملج ومنلياتتج بباااااااإلاا لقاااااااسلعن نسومكاب
منس وعمخ منل تبعن.
ي لو تات وةوي ر ا ب ثيا ناكايا/منل ي ومختقتم وسإل يا ت.
ي عص تاى منسقويم منشتلو نةليع منلير خ منلتييا ومنبشعيا ومنس ايليا.
ي لو تات سعقيخ منقيم مخر تيا يمرو منكايا/منل ي.
ي عص تات ضوع من

ب ومنس مل م.

ي عص تات سلي كايسه/ل يه.
يستبع بيتيا مخة ن ومنل يمخ من

لا نا لو.

هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين :
يقوم بسو يع مختبتل منوظيإليا وس ييي لس ابتس ت نلا ي لو ل ه عت منكايا
/منققم /م يمعن.
ي سم بت عسقتل بأيمل أتضتل تيرا منسيعيا ول تويي م.
يشةع أتضتل تيرا منسيعيا تاى مقسريمم عق لسيوتا ناسيعيا.
ييتتش لع ب ض أتضتل تيرا منسيعيا ومن تلايا عت منكايا/منل ي منلشك خ
منست سومةه تعمعمسه ن قسإلتين لا لقسع تس م عت منسغاب تاي ت.
ي لااو تات سعقااااااايخ تيم منةااييااا عت من لااو ومن عص تات منوتااخ يمرااو
منكايا/منققم /م يمعن.

وضع الخطط المناسبة لتحقيق األهداف واالرتقاء باألداء :
ي سم بسوعيع ميلكتيتخ منل اوبا ناكايا /منل ي.

متوفرة بدرجة
كبيرة متوسطة ضعيفة
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يقوم بتنسر ي وإيمعن منوتخ.
ي لو نإلسعمخ وياا إذم س اب من لو ذنك.
يضع ر

منس ويع من

لا ولستب ا سيإليذتت بتقسلعمع.

ي سم بتنسقتعيع منرتبا بقيع من لو منومعين لا مختقتم ومييمعمخ.
ياس م بةيموو أتلتو م ةسلتتتخ ويقسثلع وتس ت.
يسيح منشإلتعيا عت مسرتذ منقعمعمخ.
يقوم بتنسإل يو وم قسريمم مخلثو نإللكتيتخ منلست ا.
يقتتي عؤقتل مختقتم ومييمعمخ تاى س بيم مخقتنيب من ييثا نإليمعن.
ي لو تات وةوي باا برعيةت منكايا/منققم/م يمعن.
ي لو تات تقي نقتلمخ يوعيا بتنلقاااسإليييا لا منكايا /منققااام/م يمعن يشاااتعك
عي ت ب ض أتضتل تيرا منسيعيا وإيمعن منرعيةيا.
يضع مقسعمسيةيتخ تلو بيياا نلومة ا منلشك خ غيع منلسوت ا.
بتقسلعمع نسيليا تيعمخ أتضتل تيرا منسيعيا ول تويي م.

ير

ي عص تات منيوم ت منةلتنيا ومنيظتعا.



وهذا اإلستتتتتتتتدفاإ ي دل عرف ارت رل علف أراء أعضتتتتتتتاء هيري ارتدردس ف أداء عميد ار لفي

بغرض تطودره ألداره ورفس وسيلي رلمسارلي أو ارمحاسدفي.

 وارمطلوب مإ ستتتتتتتفادت ا عستتتتتتتتفلاء اردفاواذ ارتارفي م و(ذر وضتتتتتتت ع مي  )أماا ما ترووه
مواسبا مإ وج ي وظر(ا رلت دير عإ ارمستوي ارم اري رل ميد.

شاكرين لسيادتكم تعاونكم الصادق

