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 وثيقـة معاييـر ثقييـم أداء القيـادات ألاكاديميـة

 عميـد الكليـة -أوآل :

 . مذي كذسجه على جىفُز اللىائذ واللىاهين التى جدكم العمل بالكلُت 

  وأجخار اللشاساث الخصحُدُت . مذي كذسجه على املشوس بالكلُت : إلى مشخلت ألاسخلشاس 

 . ه وجىجيهها لخلبُت اخخُاجاث الكلُت  مذي اسخغالله لإلمكاهُاث املالُه وإلاداٍس

 . مذي جدلُم ألاوسجام والخكامل بين كل مً ٌعمل معه فى الكلُت 

 . املهاساث الشخصُه فى إجاخه فشص الحىاس البىاء لكل ألاعظاء أزىاء ألاجخماعاث 

  الدسهُالث املىاسبه لخدلُم اداء أكادًمى مخميز .اللذسة على جلذًم 

 . اللذسة على جشسُخ اللُم ألاخالكُت داخل الكلُت 

 على جميز الكلُت . ًدشص 

 . مذي أسجفاع مسخىي أداء جمُع إلاداساث فى جىفُز سُاساث الكلُت فى فتره كُادًه للكلُت 

  س .الخخطُط ألسخمشاس جىمُت كذساث أعظاء هُئت مهاسجه في  الخذَس

 . ًدُذ الشفافُه فى أجخار اللشاساث 

 . ًظع استراجُجُاث عمل بذًلت ملىاجهت املشكالث الغير مخىكعه 

 وكيـل الكليـة لشئـون الطـالب -ثاهيـآ :

 . مذي كذسجه على جىفُز اللىائذ و اللىاهين الخاصت بشئىن الخعلُم والطالب 

  الطالب بالكلُت .مذي كذسجه على وطع خلىل للمشكالث التى جىاجه 

 .  ل باألكسام العلمُت  ًدذد للطالب سُاست اللبىل والخدٍى

 . ب املُذاوى للطالب فى اللطاعاث املخخلفه  وطع إطاس عام لخىظُم الخذٍس

 . اطُه بالكلُت  ًخابع جخطُط وجىفُز ألاوشطه الطالبُه والثلافُه وإلاجخماعُه والٍش

  سشاد الطالب .يهخم بلُاس سطا الطالب عً خذمت الذعم ولا 

 . ين  ًخابع املساعذاث املالُه امللذمت للطالب غير اللادٍس

 . ٌششف على جىظُم العمل بشئىن الخعلُم والطالب 
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 على ما ٌعشض فى املؤجمش العلمى السىىي لألكسام العلمُه . ًدشص 

 . ًىفش آلُه واضحه ومعلىه للطلبه بخصىص جللى الشكاوي داخل الكلُه 

 ذمت مً الطالب بخصىص حعذًل جذول داخل الكلُه .ٌسخجُب للطلباث املل 

 . ٌسخجُب للطلباث امللذمت الطالب بخصىص حعذًل جذول ألامخداهاث 

  . ًخابع لاعزاس املشطُت املخلذمه مً الطالب 

 وكيـل الكليـة لشئـون الدراسـات العليـا  -ثالثـآ :

  العلُا .مذي كذسجه على جىفُز اللىائذ واللىاهين الخاصت بالذساساث 

 . م  مذي حشجُع املىظفين جدذ إداسجه على العمل بشوح الفٍش

 . ًخابع جىفُز كشاساجه ومجلس الكلُت وإداسة الجامعت 

 . ٌعلذ أجخماعاث لشسم سُاساث العمل 

 . ًدذد مىاعُذ معلىه لللبىل والدسجُل بالذساساث العلُا 

 . ششف على أعذاد جذول العبء الذساسُه  ًخابع َو

  جمشاث العلمُت باألكسام .ٌعلً عً املؤ 

 . ًِسش عمل لجان الذساساث العلُا والعالكاث الثلافُه 

 . ششف على اصذاس املجلت العلمُت للكلُت س َو  ًخابع أعمال اليشش العلمى ألعظاء هُئه الخذَس

 . ٌعلً على املىذ والبعثاث العلمُت ملخخلف ألاكسام 

  بالذساساث العلُا .ًخابع ما ًخم مً مؤجمشاث ألاكسام فى أمىس خاصه 

 وثنمية البيئة لكليـة لشئـون خدمة املجتمعوكيـل ا -: رابعا

  وكىاهُين جىظُم الجامعاث الخاصت خذمت املجخمع وجىمُت البِئت اللىاهين الخاصت باملجخمع املذويب معشفخهمذي . 

    املجخمع و جىمُت البِئتفى خذمت جكفل جدلُم دوس الكلُت  على اعذاد الخطط و البرامج التىمذي كذسجه. 

   ششف و التى جلذم خذماتها أو بعع خذماتها لغير ث الطابع الخاص بالكلُت على شئىن الىخذاث راًخابع َو

 .الطالب

   التى جلذم خذماتها لغير الطالبالكلُت على ميشأث  ٌششف. 

   ب املنهى و الفنى للجمهىس  ٌعذ  .بشامج الخذٍس
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 املؤجمشاث و الىذواث العلمُت و املداطشاث العامت التى حستهذف خذمت املجخمع و جىمُت البِئت ًىظم. 

 على أجشاء البدىر الخطبُلُت التى ججشيها الكلُت / املعهذ لحساب الششكاث و الجهاث لاخشي فى الذاخل او  ٌششف

 فى الخاسج

 ش و الخىصُاث للمؤجمشاث العلمُت للكلُت / امل ٌعذ و ابالغها لىائب سئِس  عهذ باليسبت لخذمت املجخمع الخلاٍس

 الجامعت لشئىن خذمت املجخمع و جىمُت البِئت

 كشاسث املجلس لاعلى للجامعاث و مجلس الجامعت و مجلس خذمت املجخمع و جىمُت البِئت فُما ًخعلم  ًىفز

  ت.بشئىن خذمت املجخمع و جىمُت البِئ

 روؤساء ألاقسام العلمية -خامسا :

  املعمىل بهااللىائذ واللىاهين ألاششاف العلمي ولاداسي واملالي وفلا ألخكام مذي كذسجه على . 

 .ت واملالُت ش سىىي عً شئىن اللسم العلمُت والخعلُمُت ولاداٍس  ًلتزم بخلذًم جلٍش

 .في خالت حعذد الخخصصاث ًدذد هائبا له في كل جخصص مً أكذم ألاساجزه جدذ اششافه 

  الى لاجخماع مشجين على ألاكل خالل العام الجامعي.ًذعى  الى املؤجمش العلمي لللسم 

 .ش البرهامج وامللشساث  ًشاجع جىصُف البرهامج وامللشساث وجلٍش

 .ًخابع اسخالم عظى هُئت الخذَسس لخىصُف امللشس وعشطه على الطالب في بذاًت الفصل الذساس ي 

 ة الجىدة بالكلُت.ميسلين باللسم للخىاصل مع وخذ ًدذد 

 خابع س بعمل ملف امللشس في الىكذ املدذد. ًؤكذ ٍو  جمُع أعظاء هُئت الخذَس

 ش باللسم كبل اسسالها للىخذة. ٌعخمذ  جمُع الخلاٍس

 وخذة الجىدة بخطت جدسين لبرامج اللسم مشخلت بكالىسٍىس , ودساساث علُا مدذدة بجذول صمني واكعي  ًمذ

ش البرامج الخاصت باللسم.  ومذسج بخلاٍس

 .ًلُم اداء اعظاء هُئت الخذَسس والهُئت املعاوهت باللسم 

 .ًخىاصل مع املسخفُذًً مً سىق العمل وعمل اسخطالع سأي لخدسين جىدة البرهامج 

 ً. دُذ الشفافُه فى أجخار اللشاساث بمجلس اللسم 

 ٌعخمذ                                                                                                          

 عمُذ الكلُت                                                                                                      


