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 ة:ـــمقدم

مبدى فحاعوية رمليحادرت دليه وكدرهتحا عىل عوجيه رمًشحاط رمرتبوي ورملوم  من  حاوثيلً  حاًطحاحا  يي هاحام علويم  ررعط  ررعطإن جن

رملموية رمرتبوية  شؤونيجل رألهدرف رملًشودة. فرؤسحاء رألكسحام رألاكدميية يف رهلكيحات مبثحابة رمليحادرت رإلدررية رميت عدرر 

ر كحادرً  إدرريً  حادكة، رألمر رذلي يتطوب مهنم منطً ة و ورإلدررية، ومه يلومون بأدرء وظحائفهم وهمحاهمم ألجل تس يري رململ ابوس يحابي

عىل رمتفحاعل، ومن مث يؤدي إىل حتليق عالكة إجيحابية سويمة عيلكس عىل يدرهئم، ومن مث إهتحاجية رملؤسسة رمرتبوية وال س امي 

فإن عىل رملسؤومني رملتلولة ابمتحصيل ردلرريس نوطوطة ورضحا رملحاموني يف عكل رملؤسسة من هجة يخرى ورملكس حصيح. ذلر 

رمليحاديني مألكسحام رألاكدميية ين ميتوكور رهكفحايت رمليحادية رمالزمة متحليق يهدرف رملسم ذرت الارعطحاط رموثيق ابألهدرف رملحامة 

رململ رإلدرري درخل يي مؤسسة تربوية يلتيض يف رمللحام رألول ين تكون هيحاك كيحادة  حتليلهحا، وألنرميت عصطو رجلحاملة إىل 

 ين علود رملحاموني إىل حتليق يهدرفهحا رملشرتكة. حارخل عكل رملؤسسحات، وتس تطيع ييضً دتس تطيع عوجيه مسحار رململ  فحاعةل

وبيحاًء عىل محا س طق ميكن رملول إن رؤسحاء رألكساحام رألاكدميياة هماخ رختوفاا مافحاهتم ومصصاحاهتم وماؤهالهتم رملومياة 

كاحادررن عاىل رمتيطاي   نت ورخلربرت رإلدررية، حبيا  ركوهاو ابملهحاررنيموم ،إدرريني انحجنيوخربرهتم رإلدررية يًبغ  ين ركوهور 

ورمتيامي ورمتوجيه، ورمتلومي ورملتحابلة ورإلرشرف، ورماحاذ رملاررررت رمساويمة، إىل جحاهاب رملهاحاررت يف رمتلحامال رإلوساحار وعطاورر 

رملمتثةل يف يهدرف يكسحاهمم يف لكيحاهتم رميت يلموون  يعضحاء هيئة رمتدريس مبحا يؤهوهم نولمل بكفحاءة وركتدرر متحليق رسحاةل رجلحاملة

 فهيحا.

نومساحاعدة يف عطاورر يدرء يعضاحاء هيئاة هأمل ين ىكون كد وفلٌحا يف إعدرد هذر رملليحاس، وين حيلق رمهدف رملرجاو مٌاه 

 رمتدريس يف جحاملة ميلحاء ملحا ذلكل من يمهية يف رههنوض ابملموية رمتلويمية يف جحاملتيحا رحلطيبة.

 وهللا رملوفق،،،                                                         

 فسيل اإلعداد                                                               
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 هقياس تقيين أداء رؤساء األقسام األكاديوية بكليات الجاهعة

( فكسة َوشعة عًى ضتة زتاالت ٖي: )املادة ايعًُية أو 79) يتطُٔ ٖرا املكياع

نفاءة وصفات عطو ٖيئة ايتدزيظ، اضرتاتيحيات ايتدزيظ  ،املكسزات ايدزاضية

ًية(، َستبة نُا وايتكويِ، ايبٓية املادية يًهًية، املوظفوٕ واإلجساءات اإلدازية، إدازة ايه

 :يف ادتدوٍ اآلتي
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 املٗاّ املستبطة بايكيادة وايتوجي٘ :اجملاٍ األوٍ

ميتًو خصائص غدصية قيادية تتٓاضب وَتطًبات  2

 ادتودة َثٌ املبادزة واالبتهاز.

     

      يديس جًطات زتًظ ايكطِ وفل أضًوب دميكساطي. 0

      املتعًكة بايكطِ بهفاءة واقتداز.يعاجل ايكطايا واملػهالت  3

يعصش عالقات ايتواصٌ بني أعطاء ٖيئة ايتدزيظ واملؤضطات  9

 اجملتُعية ذات ايعالقة.

     

يعٌُ عًى تعصيص ايتواصٌ وايتعاوٕ بني أعطاء ٖيئة  5

 ايتدزيظ يف ايكطِ واألقطاّ األخسى.

     

ٖيئة يعٌُ عًى إجياد زوح ايفسيل ايواحد بني أعطاء  6

 ايتدزيظ يف ايكطِ.

     

يعٌُ عًى تسضيذ ايكيِ واألعساف ادتاَعية يدى َٓتطيب  7

 ايكطِ وايهًية.

     

      حيسص عًى االضتثُاز األَثٌ يًوقت. 8

 تدطيطاملٗاّ املستبطة باي ثاْي:اجملاٍ اي

يطع خطة َطتكبًية الحتياجات ايكطِ املادية وايبػسية  9

 ووفكًا يطياضة ايهًية. ،ايطٓوييف ضوء ايتكسيس 
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يطع خطة يتطويس املكسزات ايدزاضية بايكطِ يف ضوء  22

 احتياجات ايطالب وارتطط املطتكبًية يًكطِ.

     

يساعي األويويات واإلَهاْات ايبػسية واملادية املتاحة يف  22

 ايكطِ عٓد وضع ارتطط.

     

َٔ ايهوادز ايبػسية يكوّ بتحديد احتياجات ايكطِ ايفعًية  20

 وايتحٗيصات ايعًُية وايفٓية.

     

يطع خطط يًرباَخ وايٓػاطات ايعًُية اييت ختدّ أٖداف  23

 ايكطِ.

     

 ٖيئة ايتدزيظ يف خيطط يًتُٓية املٗٓية املطتُسة ألعطاء 29

 ايكطِ.

     

 تٓظيِاملٗاّ املستبطة باي ثاْي:اجملاٍ اي

األعباء ايتدزيطية واإلدازية عًى يكوّ بإعداد تصوز يتوشيع  25

 األعطاء بايكطِ.

     

ًَُيًِ  26       بايًوائح وقواْني ايعٌُ بايهًية. ًياناف اإملا

 واملكابالت وفليكوّ بتٓظيِ اجتُاعات زتًظ ايكطِ  27

 جدوٍ شَين.

     

      يوضح ايًوائح وقواْني ايعٌُ بايهًية يألعطاء بايكطِ. 28

تٓظيِ ايعٌُ وايتٓطيل بني خمتًف يعٌُ عًى  29

 ايتدصصات بايكطِ.

     

      ميتًو املٗازة يف توصيف ايوظائف املٓاطة باألعطاء. 02

      يٓظِ ايعٌُ داخٌ ايكطِ َٔ خالٍ دتإ فٓية َتدصصة. 02

يعتُد ْظاّ َعًوَاتي يتٓظيِ وتبويب ايبياْات ارتاصة  00

 مبحاضس االجتُاعات وأعُاٍ ايكطِ.

     

يكوّ بإعداد تصوز يتوشيع األعباء ايتدزيطية واإلدازية عًى  03

 األعطاء بايكطِ.

     

 اتاملٗاّ املستبطة باختاذ ايكساز :جملاٍ ايسابعا

يػسى األعطاء يف اختاذ ايكسازات وايتعًيُات ارتاصة  09

 بايكطِ.
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حيسص عًى ايوضوح وايدقة يف صياغة ايكسازات املتعًكة  05

 بايكطِ.

     

يتبٓى ايكسازات ايطديدة واييت تصدز مبوافكة أغًبية  06

 األعطاء بايكطِ.

     

حيسص عًى توفري املعًوَات ايهافية اييت تطاعد عًى اختاذ  07

 ايكسازات.

     

يٓفر بدقة ووضوح قسازات وتوصيات زتايظ ايكطِ  08

 وايهًية.

     

ايكسازات اإلدازية عًى يتبع ارتطوات ايعًُية يف صٓع  09

 َطتوى ايكطِ.

     

 املٗاّ ايعًُية وايبحثية :اجملاٍ ارتاَظ

حيدد َع األعطاء خطة حبثية يًكطِ َستبطة بارتطة  32

 ايبحثية يًهًية.

     

      يٗتِ بايطياضة ايعاَة يًبحث ايعًُي بايكطِ. 32

تكبًية يًبحوث ايعًُية وتوشيع يعٌُ عًى وضع خطة َط 30

 غساف عًيٗا.اإل

     

غرتاى األعطاء يف املؤمتسات ايعًُية داخٌ ادتاَعة ايطٌٗ  33

 وخازجٗا.

     

حيسص عًى اغرتاى ايكطِ يف ايدوزيات ايعًُية  39

 املتدصصة.

     

 يٗتِ بعكد اذتًكات ايٓكاغية يألحباث وايدزاضات اييت 35

 يكدَٗا أعطاء ٖيئة ايتدزيظ يف املؤمتسات ايعًُية.

     

حيسص عًى َػازنة ايباحثني يف َٓاقػات ارتطط  36

 ايبحثية.

     

يػحع أعطاء ٖيئة ايتدزيظ وَعاوْيِٗ عًى ايكياّ  37

 بايبحوث ايعًُية املػرتنة.

     

حيدد َع األعطاء خطة حبثية يًكطِ َستبطة بارتطة  38

 ايبحثية يًهًية.
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 املٗاّ ايتدزيطية وايتعًيُية :اجملاٍ ايطادع

يػحع األعطاء عًى ايتأييف ادتُاعي يبعض املكسزات  39

 ايدزاضية.

     

يطوز َع األعطاء احملتوى ايعًُي يًُكسزات ايدزاضية  92

 بايكطِ.

     

يػسى األعطاء يف حتديد ايهتب واملساجع اييت يطتفيد  92

 كطِ.َٓٗا اي

     

اذتديثة حيفص األعطاء عًى اضتدداّ أضاييب ايتهٓويوجيا  90

 يف ايتدزيظ.

     

      يوشع األعباء ايتدزيطية بطسيكة عادية بني األعطاء. 93

      يعد ادتداوٍ ايدزاضية قبٌ بدء ايدزاضة بوقت ناف. 99

يهًف األعطاء بإعداد توصيفات يًرباَخ واملكسزات  95

 ايدزاضية.

     

      يػسف عًى تٓظيِ االَتحاْات ايٓٗائية يًكطِ. 96

ــحع عًــــى حتــــديث أضــــاييب طــــسم ايتــــدزيظ واإلزغــــاد        97 يػــ

 األنادميي داخٌ ايكطِ.

     

ُيطُٔ َكسزات ايكطِ ببعض ايكطايا املعاصسة املستبطة  98

 بادتودة واالعتُاد.

     

 املٗاّ اإلدازية واملايية :جملاٍ ايطابعا

حيدد زؤية وزضاية ايكطِ يف ضوء َتطًبات ادتودة  99

 األنادميي.واالعتُاد 

     

يعسضٗا  ااملكدَة َٔ األعطاء متٗيًديطتحيب يًطًبات  52

 عًى زتًظ ايكطِ.

     

52 ًُ       يًكطِ َٔ خالٍ َصادز َتعددة. اَادًي ايوفس دع

      يعسض أويويات صسف َيصاْية ايكطِ عًى زتًظ ايكطِ. 50

      يٗتِ بتعيني أعطاء ٖيئة ايتدزيظ بايكطِ. 53

حيسص عًى إعطاء األعطاء ايرتخيص إلجاشات ايتفسغ  59

 ايعًُي.
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غساى األعطاء يف َٓاقػة ايتكسيس ايطٓوي إحيسص عًى  55

 جملًظ ايكطِ. 

     

حيسص عًى تعيني َعاوْي أعطاء ٖيئة ايتدزيظ واْتدابِٗ  56

 َٔ ايكطِ وإيي٘.

     

      يتطًبٗا ايكطِ.يٗتِ باإلْػاءات وايتحٗيصات واملعاٌَ اييت  57

ًُحييط أعطاء ايكطِ  58 باملهاتبات ايوازدة اييت يتطًبٗا  اعً

 ايكطِ.

     

حيدد زؤية وزضاية ايكطِ يف ضوء َتطًبات ادتودة  59

 واالعتُاد األنادميي.

     

 املٗاّ املستبطة بايتكويِ واملتابعة :جملاٍ ايثأَا

      وايبحثية بايكطِ. يتابع باْتظاّ ضري املٗاّ األنادميية 62

يعتُد املعايري املوضوعية يف تكويِ أداء أعطاء ٖيئة  62

 ايتدزيظ.

     

      ُيطًع األعطاء عًى ْتائخ تكوميِٗ األنادميي واإلدازي. 60

يعتُد َبدأ املكازْة بني امُلدطط واملٓحص يف تكويِ أداء  63

 أعُاٍ ايكطِ.

     

ايهفاءات ايعايية َٔ أعطاء ٖيئة يػيد باملتُيصئ وذوي  69

 ايتدزيظ.

     

      يتابع أداء األعطاء يف تٓفير املٗاّ املونًة إييِٗ. 65

      يتابع باْتظاّ ضري املٗاّ األنادميية وايبحثية بايكطِ. 66


