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  القيادات معايير تقييم أداءتقييم أداء معايير 
 الميارات السموكية والميام اإلدارية والقيادية وأعمال التقييم -أوال

 

 رين.خيحترم أراء اآل -1/1
 يسمح بالحوار والمناقشة. -1/2
 قراراتو بعيدًا عن الدكتاتورية.يتخذ  -1/3
 لو رؤية وسياسو واضحة ومعمنة. -1/4
 يعطى الكمية الكثير من جيده ووقتو. -1/5
 يتبني مبدأ التفويض لموكألء ورؤساء األقسام -1/6
 لمؤسسات عمى المستويات المختمفة.لدية القدرة عمى اقامة عالقات قوية مع الجيات وا -1/7
 مرونو فى العمل.يتسم بروح ال -1/8
 يدير الكمية من خالل لجان متخصصة. -1/9
 يتبنى سياسة الالمركزية فى اإلدارة. -1/10
 يستخدم سمطاتو القانونية بعدالة والشفافية. -1/11
 ييتم نتوظيف العالقات مع المستفدين وأصحاب المصالح. -1/12
 يحقق النفع.يحرص عمى توزيع الموارد المتاحو بموضوعية مما  -1/13
 يتبنى التوجيات الحديثة لتطوير األداء. -1/15
 يراعى اختيار ذوي الكفاءة ألداء الميام المختمفة. -1/16
 يحرص عمى مراقبة سير الدراسة واالمتحانات وحفظ النظام بالكمية. -1/17
 يحرص عمى اإلشراف عمى العاممين باألجيزة اإلدارية ومراقبة أعماليم. -1/18
 لدية خبرة قيادية. -1/19
 لدية القدرة عمي تنمية موارد الكمية. -1/20
 يحرص عمي تدعيم البنية األساسية لمكمية. -1/21
 ينشط الوحدات ذات الطابع الخاص. -1/22
 يقوم بالتنسيق بين األقسام الفنية و اإلدارية بالكمية. -1/23

 :الميام التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع -ثانيا
 يتبني تطوير وتحسين وتحسين البرامج التعميمية ومتابعة تنفيذىا. -2/1
 توفير األجيزة و المعدات الالزمة وظروف العمل لخدمة العممية التعميمية والبحثية. -2/2
 يتبي سياسة المشاركة في الندوات و المؤتمرات وورش العمل. -2/3
 لدية خبرة بالبرامج الدراسية بالكمية. -2/4
قميميا ودوليا. -2/5  توثيق التعاون البحثي محميا وا 
 يساىم بفاعمية في مجال خدمة الكمية/ الجامعة مع المجتمع الخارجي. -2/6
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  :ميام التطوير والجودة -ثالثاً 
 يتبني التخطيط اإلستراتيجي لتحقيق فاعمية تعميمية عالية. -3/1
 يسعي لتحقيق رسالة ورؤية الكمية. -3/2
 يحرص عمي وجود ىيكل تنظيمي مالئم ومعتمد. -3/3
 يعتمد في أختيار القيادات وفق المعايير الوظيفية المعتمدة. -3/4
يسعي لتحسين الوضع التنافسي لمكمية من خالل تقديم برامج تعميمية معتمدة وتقديم خريج بمواصفات  تتفق مع  -3/5

 احتياجات سوق العمل.
 ىداف اإلستراتيجية و األنشطة و الميام بالخطة.يتبني آليات لتنفيذ األ -3/6
 يحرص عمي تفعيل الموائح و القوانين المتعمقة بالفاعمية التعميمية. -3/7
 .يسعي لتعزيز نقاط القوة وتحسين النقاط التى تحتاج الى تحسين -3/8

 لدية خبرة في أعمال التطوير و الجودة. -3/9
 اإلدارية في تطوير نظم الجودة.يدعم األقسام األكاديمية و  -3/10
 يعمل عمي تحقيق المعايير األكاديمية ولحصول عمى مخرج تعميمى متميز. -3/11
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 تقييم أداء القيادات تقرير تحكيم معايير تقييم أداء 
 :التقرير

 أىم نقاط القوة:
  لمقياس.المعايير جيدة ومصنفة ومقسمة إلى عدة مؤشرات موضوعية وواضحة وقابمة 
  .توجد معايير لتقييم اداء القيادات بالكمية 

 أىم النقاط التى تحتاج الى تحسين:
 .عدم التوازن بين أعداد الميارات 
 .توجد بعض المؤشرات المتشابية والمرتبطة والتى تحتاج الى الدمج لنفس الميارة 
 .تحتاج بعض المؤشرات الى اعادة الصياغة 
  لم يتم تحديد اليات التطبيق وتوقيتاتيا وأوجو االستفادة منيا.،و فقًا لميام العضولم يتم تحديد تفويض السمطات و 

 مقترحات التحسين:
 حذف بعض العبارات المكررة بنفس المعنى.و  دمج بعض المؤشرات المتشابية والمرتبطة 
 .مراعاة التوازن فى عدد المؤشرات بين الميارات المختمفة 
 بعض الميارات. مراعاة عدم االسياب فى بعض صياغة 
 .توضيح تفويض السمطات وفقًا لميام العضو 

 التوقيع الوظيفة اسم المراجع م
كمية التربية النوعية جامعة  -قسم اقتصاد منزلى  -أستاذ التغذية أ.د. فتحى دمحم حسن 1

مراجع خارجى بالييئة القومية  -مراجع داخمى بالكمية  -الزقازيق 
 لضمان جودة التعميم واالعتماد

 

وعميد كمية التربية النوعية جامعة  -أستاذ عمم النفس التعميمى أ.د. صالح شريف عبدالوىاب 2
وبمركز  -مراجع داخمى بمركز ضمان الجودة بالجامعة  -الزقازيق 

مراجع خارجى بالييئة القومية لضمان  -ضمان الجودة بالجامعة
 جودة التعميم واالعتماد

 

تاذ مساعد اقتصاد منزلى كمية التربية النوعية جامعة الزقازيق أس أ.م.د. عواطف بييج دمحم 3
مراجع داخمى بمركز ضمان   -مدير وحدة الجودة بالكمية  –

مراجع خارجى بالييئة القومية لضمان جودة  -الجودة بالجامعة 
 التعميم واالعتماد لمتعميم قبل الجامعى

 

 


