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 عميد الكليةمعايير تقييم أداء 

 

 ز العملية األكاديمية والفكرية والبيئية توفير القيادة لتعزي .1

هيئدا  التددريو والفييدي  والايئدا  المتسدا دة  حاجدة الكليدة مد  تسدتكما ال االقتراحدا  تقددي  .2

 .األخرى والميشآ  والتجايزا  واألدوا  وغيرها

وكدءء الكليدة ومدديرل الوحددا  وأمدي  ضع شروط التوظيف بالكلية و م  تقارير    أداء ي .3

 . الكلية

 .بالكلية والعاملي  واإلدارية الفيية األجازة بي  تيتسيقال .4

 متسئو     اتخاذ القرارا  و م  األيشطة والخطط التي تيفذ  لى متستوى الحر  الجامعي  .5

 .أ مالا  ومراقبة بالكلية اإلدارية باألجازة العاملي   لى اإلشراف .6

 .المشاركة بايتظا  في مجلو رؤتساء اإلدارا  واللجا  التابعة لاا .7

 .تيفيذها ومتابعة في الكلية والعلمية التعليمية الخطة إ داد  لى األشراف .8

 .داخ  الكلية  اليظا  وحفظ واالمتحايا  الدراتسة تسير مراقبة .9

 إ داد تقرير في يااية ك   ا  جامعي    شئو  الكلية العلمية والتعليمية واإلدارية والمالية  .11

 .االحتفاظ  به وإيااء الخدمةيوصي هيئة التدريو في التعيي  والترقية و .11

 .يكو  متسئو  متسئولية مباشرة    إدارة الكلية وأ ضاء هيئة التدريو والموظفي  بالكلية .11

شراف  لى تيفيذ المياهج الدراتسية ويتائج وأهدداف البدرامج للطدءن مد  خدء  الفصدو  اإل .13

 . الدراتسية

 .اتسبة لا يحدد ويعي  أ ضاء هيئة التدريو ويحدد جميع أ باء العم  المي .14

 قدد اجتما ددا  ميتظمددة أل ضدداء هيئددة التدددريو لتتسدداي  االتصددا  والمشدداركة فددي تخطدديط  .15

 .وتيفيذ وتقيي  المياهج الدراتسية 

 .يتواص  بفا لية مع أ ضاء هيئة التدريو والموظفي  والطءن .16

 .ؤتستسا  المختلفةيمث  الكلية داخ  الحر  الجامعي وفي الجامعا  المحلية والم .17

 .المعايير التيظيمية اال تماد والحفاظ  ليه و لى  يتسعى لتحقيق .18

 عليميدة والبحثيددةالجامعدة وجميددع العءقدا  التالكليدة ويشدرف  لدى االتفاقيدا  التعاقديددة بدي   .19

 .األخرى
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  الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل
 .العمليعلي التدريب  واإلشرافتصريف الطلبة في الكلية  (1

 .لمقررات في الكليةاإلشراف علي متابعة تدريس ا (2

 .اإلشراف علي شئون الطالب الوافدين (3

 .إعداد ما يعرض علي المؤتمر العملي السنوي للكلية فيما يخصه (4

الرتعلم   وننشرطة طالبيرة وريا رات مختل رة التعلريم و اإلدارات التي تقدم للطلبة فرر   االشراف على (5

 .للطلبة  وتهيئة الطالب لمنصب قيادي

 .والخدمات الصحيةالطلبة  اتحادالتي تقدم خدمات واسعة الدعم مثل  اإلدارات االشراف على (6

 .تعليم وتطوير الطالب خارج نطاق الكلية والتنسيق مع الدوائر االنتخابية داخل الحرم الجامعي  (7

 .   على تطوير شخصية الطالبوغيرها يعمل مع هيئة شئون الطالب والجامعات  (8

 .المسئولية  هوتحمل  ثقافة الطالب تأسيسيساعد علي  (9

 .المتعلقة بحياة الطلبة  األنظمةو و ع وتن يذ وتقييم السياسات  (11

 .الطالبية األنشطةالمتعلقة بجميع  واإلجراءاتو ع وتنسيق السياسات  (11

 .التي لها صله بالطالبواللوائح التنظيمية للكلية يدير السياسات  (12

 .يعمل كحلقة اتصال بمجلس نمناء اللجان علي الحياة الجامعية والشئون القانونية (13

 لكليةل العليا إلدارةا يخدم في (14

 .باء والطالب قادة المجتمع وزمالء المهنةين واآليشغل منصب س ير الكلية مع الخارجي (15

طئة لعر ها علي دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب للتدريس واالمتحانات من خارج الكلية تو  (16

 .مجلس الكلية
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 الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وكيل

 
 .إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية  .1

 .المختل ة بالكلية األقساممتابعة تن يذ هذه الخطة في  .2

 .في الكلية علي شئون النشر العلمية األشراف .3

 .علمية في الكليةاقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات ال .4

 .إعداد ما يعرض علي المؤتمر السنوي للكلية فيما يخصه .5

 .علي شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات اإلشراف .6

 .للكلية الخا  بالدراسات العليا األكاديميبرنامج  إدارة .7

 .الكلية نهدافالمو وعة لتحقيق  األكاديمية واإلجراءاتدراسة السياسات  .8

 عمل دراسات وتوصيات لتحسين وتطوير المناهج وطرق التقييم وتخطيط المناهج  .9

 .تحديد الموارد المالية المتاحة للعملية التعليمية .11

 .الدراسات العليا للمتقدمين جدولتنسيق وتجهيز  .11

 .تطوير والموافقة علي نشر النشرات الخاصة بالبرامج التعليمية لالتوجيه ل .12

 .وقواعد البيانات ون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدورياتاإلشراف علي شئ .13

  .اإلشراف علي إصدار المجالت العلمية .14
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 :الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل
 

 المشاركة في إدارة األزمات وحل المشكالت التي يعاني منها المجتمع المحيط .1

 ل العام تعتمد على احتياجات المجتمع و ع خطة باألنشطة خال .2

 لخدمة المجتمعقوافل طبية عالجية و  عمل قوافل بيئة إرشادية .3

 المساهمة في توفير السالمة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل وحماية األرواح والممتلكات .4

 الخا المشاركة في زيادة مصادر دخل الكلية ومواردها المالية من خالل الوحدات ذات الطابع  .5

 .الترويج للخدمات عن طريق دعم االتصال باألطراف المجتمعية  .6

 .الكتيبات وتوزيعها داخل وخارج الحرم الجامعيو .إعداد بعض المطويات والملصقات .7

 ( عمال –فنيين  –معيدين  –نع اء هيئة تدريس )ندوات وورش عمل اعداد  .8

 ومستوي خريجيها الكليةاء قياس وتقييم ر ا منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن ند .9

 .توفير فر  عمل للطالب عن طريق اعداد ملتقى توظي ي .11
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 القسم مجلس رئيس
 

 .للعرض علي مجلس القسماألخرى  اقتراح توزيع المحا رات والدروس واألعمال الجامعية  (1

 .إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية   (2

 .لعليا والبحوث بالقسم اللدراسات اقتراح خطة التدريس  (3

 .متابعة تن يذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخصه (4

بالغ العميد الكلية  (5  .سير العمل بالقسم بأي مشكالت تعوقح ظ النظام داخل القسم وا 

 .ين في القسم ومراقبة نعمالهملماإلشراف علي العا (6

 العلمية والتعليمية واإلدارية والمالية  إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم (7

 .مجلس الكليةو مجلس القسم  حلقة الوصل بين (8

 
 

 

 
 


