
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تمدة من الهيئة القوميةكلية مع

 دلضمان جودة التعليم واالعتما

 

 

 معايير تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري
 :من حيث الصفات الشخصية .1

 االلتزام بمواعيد العمل 

  الرايالقدرة على الحوار وعرض 

 حسن التصرف 

 القدرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار 

 االستعداد لتنفيذها همولدي ءرؤساال التوجيهات من تقبل. 

 لالذاتية واإليجابية وحسن المظهر في العم 

 

 :العالقات مع اآلخرين .2

  ءرؤساالوء فى العمل زمالالعالقات طيبة مع. 

 العمل بطريقة صحيحة إلنجاز ءزمالال مع والتعاون العمل بروح الفريق . 

 مجموعات بطريقة منظمة فيالعمل  اجادة. 

 :الوظيفيمن  حيث االداء  .3
 القدرة على اتخاذ القرار المناسب 

 المهارة فى المتابعة. 

 تنسيق العمل المهارة فى 

 القدرة على تطوير االداء 

 على اوقات العمل المحافظة 

 المعرفة بنظم العمل واجراءتة 

  ومهام الوظيفة بأهدافالمعرفة 

  مهارات التعامل مع ضغوط العمل 

 المهارة فى اعداد التقارير 

 فى تقديم االفكار والمقترحات المساهمة 

 

 :وتحسين االداء مهارات االتصال .4

 تعامل و االستجابة بشكل مناسب مع االخريين المرونة فى ال 

 القدرة على إدارة األزمات وحل المشكالت 

 اإللمام بمهارات التعامل مع الحاسب اآللي 

 

 :التميز االدارى والتطوير .5

 المشاركة في الدورات التدريبية 

 المشاركة في أنشطة وحدة ضمان الجودة 

 ر منظومة العمل المساهمة فى تقديم افكار ابداعية تعمل على تطوي 

 القدرة على التطوير واإلبداع  
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 تمدة من الهيئة القوميةكلية مع

 دلضمان جودة التعليم واالعتما

 

 

 اإلداريليات تقييم الجهاز آ

 :عن طريق االستبيانات .1

  ( استطالع اراء الطالب فى الجهاز االدارى استبيانعمل ) اإلداريتقييم الطالب للجهاز 

  استطالع اراء اعضاء هيئة  استبيانعمل ) اإلداريتقييم اعضاء هيئة التدريس للجهاز

 ( التدريس فى الجهاز االدارى

  من قبل القيادات االدارية تقييم اداء استبيان لعمل )القيادات االدارية  إلداءتقييم العاملين

 (العاملين

  مدبري من قبل العاملين تقييم اداء ل استبيان عمل)العاملين  إلداءاالدارات  مديريتقييم

 (الداراتا

 التقرير السنوي من قبل مدبري االدارات .2

لجنة المراجعة الداخلية والتقويم المستمر وكتابة تقرير بمتابعة من خالل متابعة أداء العاملين  .3

  .واعتماد التقرير ومناقشتة فى مجلس الكلية. أعمالهم

نقاط  -االدارة إنجازات )دارات يشمل النقاط االتية من قبل مديرى اإل سنويعمل تقرير نصف  .4

  وارسالة الى وحدة الجودة( النقاط التى تحتاج الى تحسين –القوة 

 ليات للمساءلة والمحاسبة للعاملينآصياغة  .5

  .مقابالت واجتماعات دورية لتقييم االداء وقياس الرضا .6
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