
 

 االكبديًيت بدبيعت اندوف انقيـبداث تقييى آنيـت

 وكالة الجامعة التطوير و الجودة

 

  



 االكاديمية القيـادات تقييم آليـة

 دفنھا

كبدًَُــخ ثًــب َحمــك انفبػهُــخ الوضــغ َظــبو نهتحمــك يــٍ فبػهُــخ أداء انمُــبداد ا

 .وخذيــخ انًجتًــغ انتؼهًُُــخ وانجحثُــخ

 

 ونتقييل ايخب

وكالء انجبيؼخ و انؼًذاء و وكالء كبدًَُخ ثكبفخ يغتىَبتهى وَشًم الجًُغ انمُبداد ا

 .انؼًذاء و سؤوعبء اناللغبو انؼهًُخ

 

 طرق انتقييى 

 : تقييى انرئيس انًببشر نهعضو يٍ خالل ًَورج تقييى يشًم انبُود انتبنيت .1

 وانقيبديت اإلداريت انقذراث. 

 انبرايح انتعهيًيت وانخطظ انتذريسيت وضًبٌ اندودة. 

 استثًبرهب ويدبالث انشخصيت انًھبراث. 

 انقوة ويواطٍ انتكريى.  

تقييى انًرؤسسيٍ يٍ أعضبء هيئت انتذريس و اإلدارييٍ و يتى يٍ خالل استببَت توزع عهي  .2

انًعُييٍ بحيث تكوٌ بذوٌ بيبَبث شخصيت نهًُسوبيٍ و َتبئدھب سريت و تعرض عهي 

 .انرئيس انًببشر فقظ

 

 انتقييى نيت ويسئ

 في حبنت انتقييى يٍ خالل انرئيس انًببشر فقظ عهي انًُورج انًرفق و انُتبئح تكوٌ سريت و  .1

 .تعرض عهي انقيبدة انعهيب نهدبيعت التخبر االخراء انًالئى

 .وكالء اندبيعتيسئول عٍ تقييى أداء يعبني يذير اندبيعت  .2

 . انعًذاء انتببعيٍ نقطبعبتھىأداءسعبدة وكالء اندبيعت يسئونيٍ عٍ تقييى  .3

 انعًبدة / انعًبدة يسئول عٍ تقييى وكيم انكهيت / عًيذ انكهيت  .4

 .انعًبدة يسئول عٍ تقييى رئيس انقسى انعهًي/ وكيم انكهيت  .5

 .في حبنت عذو وخود وكيم نهكهيت او انعًبدة يكوٌ انعًيذ هو انًسئول عٍ تقييى رؤسبء األقسبو .6



في حبنت انتقييى يٍ انًرؤوسيٍ يتى توزيع و خًع َتبئح و تحهيم االستببَت انًستخذيت يٍ خالل  .7

يسئول يحذد في وحذة انقيبس و انتقويى و يتى تسهيى انُتبئح بشكم سري نًكتب يعبني يذير 

 .اندبيعت التخبر انالزو بُبء عهي َتبئح االستببَبث

 

 يتدنيستخرج انَيبا

 .(يرفق ًَورج انًهف)انًببشر  انًسؤول قبم يًمء يٍ) انًهف انتقويًي ألداء انقيبداث اندبيعيت. 1

 .استببَبث تقييى رئيس قسى عهًي. 2

 .عًبدة/ استببَبث تقييى وكيم كهيت . 3

 .عًبدة/ استببَبث تقييى عًيذ كهيت . 4

 استببَبث تقييى وكيم خبيعت. 5

 

 ونتقييراءاث اخا

 ٍَتى تحذَذ دوسَخ انتمُُى نهمُبداد االكبدًَُخ فٍ َهبَخ كم ػبو دساع. 

  َتى تحذَذ يىػذ الصً نتغهُى تمبسَش انتمُُى يٍ كم سئُظ انٍ يغئىل فٍ وحذح

 .انمُبط و انتمُُى ثشكم عشٌ نتغهًُهب نهًكتت انغشٌ نًؼبنٍ يذَش انجبيؼخ

  يغئىل الجشاء اعتجبَبد تمُُى  ثتحذَذ  انمُبط و انتمىَى ثبنجبيؼخ  تمىو وحذح

انمُبداد و جًغ  تحهُم انجُبَبد و كتبثخ تمشَش يفصم ثشكم عشٌ و تغهُى انُتبئج 

 نهًكتت انغشٌ نًؼبنٍ يذَش انجبيؼخ

  َمىو انًكتت انغشٌ نًؼبنٍ يذَش انجبيؼخ ثبَشبء يهف خبص ثكم لُبدح السشفخ

 .األداءتمبسَش تمُُى 

 

 :و انًستخذيت في االستببَبثنتقيير ايعبيي

 -:تشتًم يؼبَُش انتمُُى نهمُبداد اأنكبدًَُخ ػهً يذي تحمُك انُمبط انتبنُخ

 .نكهُخ او انؼًبدحأهذاف يحذدح ويؼتًذح نهمغى أو اتحمُك  .1

 .اهذاف انخطخ االعتشاتُجُخخطخ تُفُزَخ نتحمُك وضغ و تُفُز  .2

 .نتضاو ثتُفُز انخطخ انتُفُزَخ نهتؼهُىاال .3

 . ثتُفُز انخطخ انًجتًؼُخاالنتضاو .4

 .ثُخالانًشبسكخ فٍ االَشطخ انط .5



 .تشجُغ انًشوؤعٍُ ػهٍ أثذاء انشأي وحشَخ انُمذ .6

 . داءالثتكبس فٍ االتشجُغ انًشوؤعٍُ ػهً ا .7

 .انًغبهًخ فٍ يجبل انجىدح وانتطىَش .8

 .نتضاو ثأداة انًهُخالانُضاهخ وا .9

 .انؼذانخ وانًغبواح ثٍُ انًشوؤعٍُ .10

 .انشفبفُخ فٍ اتخبر انمشاساد .11

 . وانشوؤعبء وانًشوؤعٍُالءلخ انطُجخ يغ انضوالانتؼبوٌ وانغ .12

 .ق فٍ يهبو وظُفتهالانمذسح ػهً انتطىَش انخ .13

 .انًشوَخ .14

 .انحضو .15

 .انمذسح ػهً يىاجهخ انًشبكم واتخبر انمشاس .16

 .عتخذاو انجُذ نهًىاسد انًبدَخالا .17

 .اتخبر انمشاساد انغهًُخ فٍ انثىاة وانؼمبة .18

 .لخ انًتىاصَخ ثبنطبنتالانغ .19

 .تضاٌ وػذو انتغشع فٍ اتخبر انمشاسادالا .20

 .صيبدالعتجبثخ انغشَؼخ ػُذ االا .21

 

 


