آليـة تقييم القيـادات األكاديمية
الهدف
وضــع نظــام للتحقــق مــن فاعليــة أداء القيــادات األكاديميــة بمــا يحقــق الفاعليــة التعليميــة والبحثيــة
وخدمــة المجتمــع.

مجال التقييم
جميع القيادات األكاديمية بكافة مستوياتهم ويشمل عميد المعهد والوكالء وروؤساء األقسام العلمية.

مسئولية ومعايير االختيار التقييم
 وحدة ضمان الجودة بالمعهد. جميــع المســتفيدين مــن العمليــة التعليميــة (الداخلييــن والخارجييــن) بمــا يشــمل أعضــاء هيئــة التدريــسوالهيئــة المعاونــة والطــاب والعامليــن وأوليــاء األمــور والطــاب وأصحــاب األعمــال .......الخ.

النماذج المستخدمة
نمــوذج تقييــم القيــادات األكاديميــة (قائمــة فحــص) للتحقــق مــن أن مــا تــم تخطيطــه وتوثيقــه قــد تــم
تنفيــذه ويمكــن األســتفادة منهــا فــى-:
 عملية المراجعة الداخلية على القيادات األكاديمية (اإلدارة العليا والمتوسطة). نموذج استبيان للمستفيدين الخارجيين. -نموذج استبيان للمستفيدين الداخليين.

اجراءات التقييم
 تقوم وحدة ضمان الجودة بالمعهد بتحديد دورية التقييم للقيادات األكاديمية كل عام دراسى. تقوم وحدة ضمان الجودة بتحديد مقترح لمعايير لتقييم أداء القيادات األكاديمية. مجلــس المعهــد مســئول عــن اعتمــاد المعاييــر للتقييــم ومتابعــة نتائــج التقييم دوريـا ً وتحديــد اإلجراءاتالتصحيحيــة والوقائيــة الالزمــة طبقا ً لنتائــج التقييم.

معايير التقييم
تشتمل معايير التقييم للقيادات األكاديمية على مدى تحقيق النقاط التالية-:
 -1أهداف محددة ومعتمدة للقسم أو المعهد.
 -2خطة تنفيذية لتحقيق األهداف المعتمدة.
 -3اإللتزام بتنفيذ الخطة التنفيذية للتعليم.
 -4اإللتزام بتنفيذ الخطة المجتمعية.
 -5المشاركة في األنشطة الطالبية.
 -6تشجيع المروؤسين علي أبداء الرأى وحرية النقد.
 -7تشجيع المروؤسين على األبتكار في األداء .
 -8المساهمة في مجال الجودة والتطوير.
 -9النزاهة واأللتزام بأداب المهنة.
 -10العدالة والمساواة بين المروؤسين.
 -11الشفافية في اتخاذ القرارات.
 -12التعاون والعالقة الطيبة مع الزمالء والروؤساء والمروؤسين.
 -13القدرة على التطوير الخالق في مهام وظيفته.
 -14المرونة.
 -15الحزم.
 -16القدرة على مواجهة المشاكل واتخاذ القرار.
 -17اإلستخدام الجيد للموارد المادية.
 -18اتخاذ القرارات السليمة في الثواب والعقاب.
 -19العالقة المتوازنة بالطالب.
 -20االتزان وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.
 -21االستجابة السريعة عند األزمات.

مالحظات عامة
 مجلس المعهد مسئول عن تقييم أداء القسم العلمى. مجلس المعهد مسئول عن تقييم أداء نظام الجودة بالمعهد. يســتخدم اســتبيانات لجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس لتقييــم أداء القيــادات األكاديمية وروؤســاء األقســاماألكاديمية.
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