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- 1مقدم
جائزة مدير اجلامعة للجودة و التميز هي جائزة سنوية متنح على مستوى اجلامعة
لكل من الطلبة و أعضاء هيئة التدريس و اإلداريني.

وخيضع منح هذه اجلائزة

ملعايري حمددة لكل فئة من هذه الفئات وحترص اجلامعة جلعلها متواكبة مع مستوى
اآلمال واألهداف اليت وُضِعَت فى خطتها اإلسرتاتيجية .وحتظى اجلائزة برعاية معالي
مدير اجلامعة كما ويشرف على اجلائزة عمادة اجلودة و تطوير املهارات.
- 2رســــال اجلائزة
تهدف اجلائزة إثراء املنافسة جبامعة اجملمعة وتكريم ورعاية املتميزين من منسوبي
اجلامعة من طلبة و أعضاء هيئة تدريس و

إداريني .

- 3مفاهيم ومصطلحات
تشمل تعريف بعض املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف هذه الالئحة.
جائزة اجلودة و التميز  :عبارة عن جائزة سنوية متنحها اجلامعة للطلبة وأعضاء هيئة
التدريس و اإلداريني الذين حققو معايري و شروط اجلائزة كل فى جماله.
املُرشح  :مصطلح عام يشمل كل من الطالب ,او عضو هيئة التدريس ،او اإلداري ،
الذى تقدم لنفسه أو من قبل القسم التابع له جلائزة مدير اجلامعة للجودة

2

والتميز .
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عضو هيئ التدريس  :مصطلح عام يطلق على عضو هيئة التدريس من الذكور أو
اإلناث يف اجلامعة ( أستاذ مساعد  ،أستاذ مشارك  ،أستاذ) أو من يف حكمهم
( مدرس لغة ،معيد ،حماضر ).
املُرشح  :مصطلح عام يشمل كل من الطالب ,او عضو هيئة التدريس ،او اإلداري ،
الذى تقدم لنفسه أو من قبل القسم التابع له جلائزة مدير اجلامعة للجودة

والتميز .

الطلب  :مصطلح يشمل الطالب والطالبات على حد سواء ممن ينطبق عليهم شروط
الرتشيح .

اإلداري  :مصطلح عام يشمل كل من يعمل فى عمل إداري بالكليات أو العمادات
املساندة أو اإلدارات باجلامعة ( ذكور أو إناث ).
- 4أهداف اجلائزة
تسعى اجلائزة إىل تطوير العملية التعليمية واإلرتقاء بها من خالل:
 .1حتفيز الطالب و أعضاء هيئة التدريس واإلداريني على التطوير والتميز.
 .2اإلرتقاء مبستوى منسوبي اجلامعة طبقاً ملعايري واضحة.
 .3تشجيع املتميزين وزيادة مستوى رضاهم.
 .4التحسني املستمر للمؤسسات التابعة للجامعة وفق نظام إدارة اجلودة.
 .5نشر ثقافة اجلودة و التميز بني منسوبي اجلامعة.
 .6إزكاء روح التنافس الشريف بني منسوبي اجلامعة لتقديم أفضل ما لديهم من
ممارسات.
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-جماالت اجلائزة :

5
يكون الرتشيح للجائزة لكل من أقسام الرجال والنساء على النحو التالي:
 .1جائزة اجلودة و التميز للطلبة.
 .2جائزة اجلودة ولتميز لعضو هيئة التدريس .
 .3جائزة اجلودة و التميز لإلداريني .
- 6مةايري اجلودة و التميز للطلب
 .1التفوق الدراسي.

*:

 .2املشاركة يف األنشطة الطالبية املختلفة.
 .3السمات الشخصية املتميزة .
.4

القيام أو املشاركة فى عمل أو ابتكار أو إبداع ذات جدوى

ملموس.

- 7مةايري اجلودة و التميز لةضو هيئ التدريس **:
 .1تقويم الطالب لعملية التدريس.
 .2كفاءة األداء التعليمي.
 .3التنمية املهنية و الذاتية.
.4

نتائج التقويم االدارى للسنتني السابقتني .

- 8مةايري اجلودة و التميز لإلداريني *** :
 -1التقييم السنوى للمرشح من خالل االدارة.
- 2كفاءة االداء الوظيفى.
- 3التنمية املهنية والذاتية.
*مرفق ( ** )1مرفق()2

*** مرفق ()3
4

يوضح املعايري التفصيلية.
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- 9مراكز اجلائزة
متنح اجلائزة للمراكز الثالثة االوىل لكل فئة من الفئات.
- 11ضوابط اسرتشادي
 .1حيق لكافة منسوبي اجلامعة من ( طلبه  ,أعضاء هيئة تدريس  ,إداريني ) ممن
تنطبق عليهم الشروط الرتشيح للجائزة.
 .2حيق لكل قسم من األقسام باجلامعة ترشيح من يراه من املتميزين من الطلبة أو
أعضاء هيئة التدريس أو االداريني للجائزة.
 .3تُرشح كل كلية /عمادة مساندة  /إدارة مرشحاً واحداً فقط من منسوبيها
لكل جمال ان وجد .
 .4جيب أن يكون املرشح قد أمضى عام دراسي على األقل يف اجلامعة كل فى
جمالة .
 .5تُقبل الرتشيحات لكل جائزة باللغتني العربية أو اإلجنليزية  ،مع مراعاة التالي:
 تنظيم امللف لكل مرشح وفقاً ملا هو مشار إليه يف مناذج الرتشح.
 تسليم نسخة ورقية و إلكرتونية من امللف.
 أن تقتصر حمتويات ملف املرشح وفقاً ملا هو موضح يف معايري اجلائزة.
 .6االلتزام باملوعد احملدد لتسليم طلبات الرتشيح ولن ينظر يف الطلبات املتأخرة.
 .7تكون عملية املفاضلة بني املرشحني بناءً على ما حتتويه امللفات املقدمة ومدى
حتقيقها ملعايري وأحكام اجلائزة.
 .8تقوم اللجنة العليا للجائزة باختيار الفائزين بناءً على نتائج املفاضلة.
 .9ال جيوز لعميد الكلية أو العمادة املساندة أو مدير اإلدارة أو أياً من أعضاء جلان
اجلائزة الرتشح.
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- 11أحكام خاص بلجان اجلائزة
 .1تتعهد اللجان املكلفة بالنظر يف الرتشيحات اخلاصة جبوائز اجلودة و التميز
بالتعامل مع مجيع البيانات واملعلومات اليت يقدمها املرشحني بسرية تامة ،ولن
تستخدم إال ألغراض املفاضلة للرتشح جلائزة اجلودة والتميز مبجاالتها الثالثة.
 .2تلتزم اللجان املكلفة بالنظر يف الرتشيحات بعدم اإلفصاح عن أمساء املرشحني أو
نتائج فرز املرشحني.
 .3تلتزم اللجان املكلفة بالنظر يف الرتشيحات املقدمة باستبعاد امللفات اليت مل
تستوف معايري وأحكام اجلائزة.
- 12جلان اجلائزة
 )1اللجن الةليا جلائزة مدير اجلامة للجودة والتميز:
تُشكل بقرار من معالي مدير اجلامعة جلنة سنوية باسم "اللجنة العليا جلائزة معالي
مدير اجلامعة للتميز و اجلودة " تتكون من:
 .1عميد اجلودة و تطوير املهارات

(رئيساً)

 .2وكيل العمادة للجودة واالعتماد األكادميي

(عضواً)

 .3وكيل العمادة لتطوير املهارات

(عضواً)

 .4اثنان من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة

(أعضاء)

 .5ممثل من عمادة شئون الطالب

(عضوا)

 .6ممثل من اجلهاز االدارى باجلامعة

(عضوا)
أمين ًا

 .7رئيس قسم التقويم والقياس بالعمادة
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وتكون مهامها على النحو التالي:

 .1حتديد معايري اختيار الفائزين يف ظل األهداف والعناصر احملددة للجائزة.
 .2اإلشراف على سري عملية حتديد الفائزين و االلتزام باملواعيد احملددة .
 .3االستعانة بلجان فرعية فى عمليات التقييم واختيار الفائزين.
 .4مراجعة األمساء املرشحة للجائزة وفق معايري وإجراءات وأحكام اجلائزة.
 .5التوصية بأمساء الفائزين باجلائزة حسب جماالتها املختلفة ورفعها إىل معالي
مدير اجلامعة.
 .6دراسة وإبداء الرأي يف كل ما حيال للجنة من املواضيع ذات العالقة باجلائزة.
 )2جلن الكلي  /الةمادة  /االدارة للرتشيح جلائزة مدير اجلامة للجودة والتميز .
تُشكل بقرار ادارى وتكون جلنة سنوية باسم "جلنة الرتشح جلائزة مدير اجلامعة
للجودة والتميز" على أن تقوم برتشيح كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
واإلداريني للجائزة :
على النحو التالي:

وتكون مهام تلك اللجان
 .1استقبال ملفات املرشحني للجوائز يف اجلودة والتميز.
 .2التأكد من استيفاء ملفات املرشحني ملتطلبات اجلائزة وفقاً ملعايري وأحكام
الالئحة املنصوص عليها.
 .3تقويم ملفات املرشحني يف ضوء معايري وأحكام الالئحة املنصوص عليها
للرتشيح.
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 .4حتديد مرشح واحد فقط لكل جمال من جماالت اجلائزة يف الكلية
/العمادة  /اإلدارة .
 .5الرفع بنتائج الرتشيح إىل اللجنة العليا للجائزة.
 - 13إجراءات اختيار الفائزين باجلوائز
أوالً  :إجراءات اختيار مرشحي الكلي  /الةمادة  /اإلدارة:
 .1تستقبل اللجنة ترشيح األقسام او االفراد جلائزة اجلودة والتميز.
 .2تقوم اللجنة بفرز وتقييم ملفات املرشحني من خالل حمكمني وفق املعايري
احملددة للجائزة.
 .3تُعد اللجنة تقريراً عن نتائج تقييم ملفات املرشحني للجائزة ايف جماالتها
الثالثة  ،يتضمن أمساء مجيع املرشحني والدرجات احلاصلني عليها ،مع
إرفاق ملخص نتائج تقييم جلنة التحكيم لكل مرشح.
 .4حتدد اللجنة مرشحاً واحداً لكل جائزة.
 .5ترفع اللجنة تقريرها عن نتائج تقييم ملفات املرشحني إىل اللجنة العليا للجائزة
مع إرفاق نسخة ورقية وأخرى إلكرتونية من ملف كل مرشح.
ثانياً  :إجراءات اختيار الفائزين جبوائز اجلودة والتميز .
 .1تستقبل اللجنة العليا للجائزة ملفات املرشحني من الكليات والعمادات املساندة و
اإلدارات.
 .2تقوم اللجنة العليا للجائزة بفرز امللفات إىل اجملاالت الثالثة.
 .3تقوم اللجنة العليا للجائزة بتقييم ملفات املرشحني من خالهلا أو من خالل جلان
فرعية ختصصية بكل جمال وفق معايري وأحكام اجلائزة.
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 .4إعداد تقرير بنتائج التقييم لكل جمال من جماالت اجلائزة و تقوم برتتيبها ترتيبا
تنازليا.
 .5تُحدد اللجنة العليا للجائزة الفائزين جلميع اجملاالت وتُعد تقريراً بذلك.
 .6ترفع اللجنة العليا للجائزة تقرير بامساء الفائزين إىل معالي مدير اجلامعية
العتماده.
 .7تعلن اللجنة العليا للجائزة امساء الفائزين و يتم تكرميهم يف فعالية يوم اجلودة
التى تنظمها عمادة اجلودة وتطوير املهارات.
- 14النماذج :
 منوذج ( :)1الرتشح جلائزة اجلودة والتميز للطالب.
 منوذج ( :)2الرتشح جلائزة اجلودة و التميز لعضو هيئة التدريس.
 منوذج ( :)3الرتشح جلائزة اجلودة والتميز لإلداريني.
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مواعيد هامه
 .1اإلعالن عن اجلائزة
 .2اخر موعد لتقديم الرتشيحات
 .3الرفع ملعالي املدير العتماد الرتشيح
 .4االتصال بالفائزين و الرتتيب للفعالية
 .5يوم الفعالية (االحتفال باجلائزة)

11

جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

نموذج ( : )1الترشح لجائزة الجودة و التميز للطلبة
نموذج ( : )2الترشيح لجائزة الجودة و التميز لعضو هيئة التدريس
نموذج ( : )3الترشيح لجائزة الجودة و التميز لإلداريين
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نموذج ( : )1الترشح لجائزة الجودة و التميز للطلبة
البيانات االساسية
المستوى الدراسى:

المرشح:
اسم ُ

القسم :

الكلية:

العام الجامعي:
البريد اإللكتروني:
رقم هاتف القسم :

رقم جوال الطالب:

رقم الفاكس:

التاريخ:

التوقيع:

اسم رئيس القسم:
التاريخ:

التوقيع:

اسم مدير مركز الجودة :
التاريخ:

التوقيع:

اسم عميد الكلية:
التاريخ:

التوقيع:
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ملخص نتائج تقويم لجنة التحكيم
يقوم رئيس اللجنة برصد الدرجات المتحصل عليها من المحكمين بعد تقييم القسم التابع له
الطالب و المرشد االكاديمى للطالب وحساب المتوسط ومجموع متوسط الدرجة المستحقة لكل
مرشح .ويجب أن يوقع على هذا النموذج المحكمين بعد تدقيقه .ويحتفظ رئيس اللجنة بصورة
وترفع األصول مع ملفات المرشحين بخطاب الى اللجنة الدائمة بعمادة الجودة قبل الوقت
المحدد.
اسم ال ُمرشح........................ :
...................:
الكلية
........................:
القسم

درجة البند

3

السمات الشخصية المتميزة فلى الطالب

20

4

القيام او المشاركة فى عمل او ابتكار ذات جدوى
المجموع

10
100

اسم احملكم األول:
اسم احملكم الثاين:
اسم رئيس اللجنة:
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المحكم األول

2

المشاركة فى االنشطة الطالبية بالجامعة

20

المحكم الثاني

1

التفوق لدراسى  -معدل الدرجات

50

الدرجة المستحقة

المعيار

المتوسط =

البند
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معايير التميز و الجودة للطلبة

(نتائج الطالب )
 -1التفوق الدراسى للطلبة
يتم وضع درجة تتناسب مع املعدل الرتاكمى للطالب الخر فصل دراسى و ميكن اظهار بعض التفاصيل
للطالب خالل الفصول الدراسية الثالثة السابقة مثال عدد الوحدات الدراسية املسجلة ىف كل فصل امجاىل عدد
الوحدات املسجلة اقل تقدير حصل علية الطالب ىف املواد املسجلة .
 -2المشاركة فى االنشطة الطالبية بالجامعة
املشاركة ىف االنشطة الطالبية باجلامعة و يقيمها القسم االكادميى التابع له الطالب من خالل املسامهة الفعالة يف
االنشطة الرياضية او يف االنشطة الثقافية والفنية او املشاركة ىف احد االنشطة اجملتمعية و املسامهة الفعالة يف االنشطة
الدينية كذلك املشاركة ىف احد االنشطة اخلاصة باجلودة بالكلية  .مع مالحظة أمهية إرفاق بعض االدلة والشواهد
الالزمة .
-3السمات الشخصية المتميزة للطالب\ الطالبة .
السمات الشخصية املتميزة و يتم تقييمها من خالل راى املرشد االكادميى للطالب او القسم االكادميى التابع له
الطالب و يتم االخذ ىف االعتبار االلتزام االخالقى و السلوكى و حتمل املسئولية و املشاركة االجيابية و التفاعل
االجياىب مع االحداث والفعاليات او األنشطة و العمل اجلماعى .
 -4المشاركة فى عمل او ابتكار او ابداع ذات جدوى ملموس على المجتمع او الجامعة .

املشاركة ىف عمل او ابتكار او ابداع ذات جدوى ملموس يتم تقييمه من خالل ادارة الكلية على اى من االنشطة
اآلتية املسامهة الفعالة يف تصميم او إعداد عمل يساعد ىف تطوير اجملتمع املشاركة ىف الكلية احد االنشطة التطويرية
وجود اثر واضح للطالب باملشاركة ىف احد نوادى االبتكار او االبداع.
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جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

درجات التقويم الخاص بعضو لجنة التحكيم بالكلية
يقوم كل محكم بوضع الدرجة المستحقة في البنود المختلفة بشكل فردي وسري ،ويسلم صورة
من هذا النموذج لرئيس اللجنة ،ويحتفظ باألصل.
اسم ال ُمرشح ...................:
...................:
الكلية
...................:
القسم
البند

القسم

درجة البند

1

التفوق لدراسى  -معدل الدرجات

50

2

المشاركة فى االنشطة الطالبية بالجامعة

20

3

السمات الشخصية المتميزة لدى الطالب

20

4
االجمالى

القيام او المشاركة فى عمل او ابتكار ذات جدوى

10
100

المجموع
اسم عضو لجنة التحكيم
توقيعة
التاريخ
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الدرجة

المستحقة

جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

نموذج ( : )2الترشيح لجائزة الجودة و التميز لعضو هيئة التدريس
البيانات االساسية
المرتبة األكاديمية:

المرشح:
اسم ُ

القسم :

الكلية:

العام الجامعي:
البريد اإللكتروني:
رقم هاتف العمل:

رقم الجوال:

رقم الفاكس:

التاريخ:

التوقيع:

اسم رئيس القسم:
التاريخ:

التوقيع:
اسم مدير مركز الجودة :

التاريخ:

التوقيع:

اسم عميد الكلية:
التاريخ:

التوقيع:
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جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

ملخص نتائج تقويم لجنة التحكيم
يقوم رئيس اللجنة برصد الدرجات المتحصل عليها من المحكمين عددهم اختيارى خاص
بالكلية  ،وحساب المتوسط ومجموع متوسط الدرجة المستحقة لكل مرشح .ويجب أن يوقع
على هذا النموذج المحكمين بعد تدقيقه .ويحتفظ رئيس اللجنة بصورة وترفع األصول مع
ملفات المرشحين بخطاب الى اللجنة الدائمة للجائزة بعمادة الجودة و تطوير المهارات قبل
الوقت المحدد.
اسم ال ُمرشح................... :
...................:
الكلية
....................:
القسم

درجة البند

3

التنمية المهنية والذاتية لعضو هيئة التدريس .

30

4

نتائج تقويم المرشح للسنتين السابقتين للتقدم للجائزة.

20

اجملموع 100
اسم احملكم األول:

توقيعه:

اسم احملكم الثاين:

توقيعه:

اسم رئيس اللجنة:

توقيعه:
حرر بتاريخ:
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المحكم األول

2

كفائة االداء التعليمى لعضو هيئة التدريس

30

المحكم الثاني

1

تقويم الطالب لعملية التدريس

20

الدرجة المستحقة

المعيار

المتوسط =

البند

جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

معايير الجودة والتميز لعضو هيئة التدريس

(نتائج التقويم كلية )
 -1تقويم الطالب لعملية التدريس
يتم وضع درجة تتناسب مع نتائج استطالع اراء الطالب و ميكن اظهار بعض التفاصيل الفصول الدراسية
الثالثة السابقة مثال عدد املقررات الدراسية الىت يقوم بتدريسها ىف كل فصل و امجاىل عدد املقررات و عدد

الطالب املسجلني ىف كل مقرر وامجاىل عدد الطالب الذين يقوم بتدريسهم عضو هيئة التدريس .

 -2كفاءة االداء التعليمى

( راي القسم )

و يتتم وضتتع درجتتة متتن ختتالل القستم تتناستتب متتع كفتتاءة عضتتو هيئتة التتتدريس ىف التخطتتيم والتصتتميم واإلعتتداد
للمقتتررات الدراستتية استتتخدام استتاليب متطتتورة ىف تقتتدد املقتتررات الدراستتية كتتذلك اعتتداد ملتتق املقتترر وفت معتتاي
اجلودة و تقدميه دوريا للقسم و تفاعله ىف اإلرشاد األكادميي وموقعه الشخصى على االنرتنت متن ختالل موقتع

اجلامعة.مع مالحظة أمهية إرفاق االدلة والشواهد الالزمة:

 -3التنمية المهنية والذاتية لعضو هيئة التدريس  ( .مستندات )
و يتم وضع درجة تتناسب مع التنمية املهنية الذاتية لعضو هيئة التدريس ذات العالقة بعملية التدريس مثال
حضور املؤمترات و الندوات و ورش العمل يف جمال التدريس او تقدد حماضرات وأوراق علمية يف املؤمترات و
الندوات و ورش العمل يف جمال التخصص و الدراسات واألحباث واملشاريع يف جمال التخصص عضوية اهليئات
واملنظمات احمللية واإلقليمية والدولية
 -4نتائج تقويم للمرشح للسنتين السابقتين للتقدم للجائزة( .ادارة الكلية )

استخدام عضو هيئة التدريس ألساليب تعليمية متميزة او القيام بأنشطة خاصة بالجودة بالقسم او الكلية او
المساهمة الفعالة في تصميم واعداد المناهج الدراسية أو تطويرها كذلك اقامة ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس
بالقسم بغرض التطوير و الجودة او المشاركة فى احد االنشطة بالكلية ( طالبية – مجتمعية – استشارية -

 )...,و وجود اثر واضح للعضو بالمشاركة فى الكلية اضافة الى كفاءته في استخدام التقنيات الحديثة فى
التدريس مقارنة مع بقية زمالئه في الكلية وعالقته مع زمالئه و تعاونه مع االدارة.
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جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

درجات التقويم الخاص بعضو لجنة التحكيم بالكلية
يقوم كل حمكم بوضع الدرجة املستحقة يف البنود املختلفة بشكل فردي وسري ،ويسلم صورة من هذا النموذج لرئيس
اللجنة ،وحيتفظ باألصل.
اسم ال ُمرشح..............................:
الكليـــــــــة ......................:
القســــــــم ...................:
البند

القسم

درجة البند

1

تقويم الطالب لعملية التدريس

20

2

كفائة االداء التعليمى لعضو هيئة التدريس

30

3

التنمية المهنية والذاتية لعضو هيئة التدريس .

30

4
االجمالى

نتائج تقويم المرشح للسنتين السابقتين للتقدم للجائزة.

20
100
المجموع

اسم عضو لجنة التحكيم
توقيعة
التاريخ
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الدرجة

المستحقة

جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

نموذج ( : )3الترشيح لجائزة الجودة و التميز لإلداريين
البيانات االساسية
المرتبه الوظيفية:

المرشح:
اسم ُ

العمادة :

االدارة :

العام الجامعي:
البريد اإللكتروني:
رقم هاتف العمل:

رقم الجوال:

رقم الفاكس:

التاريخ:

التوقيع:

اسم رئيس القسم:
التاريخ:

التوقيع:

اسم مدير مركز الجودة :
التاريخ:

التوقيع:

اسم عميد العمادة:
التاريخ:

التوقيع:
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جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

ملخص نتائج تقويم لجنة التحكيم
يقوم رئيس اللجنة باإلدارة برصد الدرجات المتحصل عليها من المحكمين  ،وحساب المتوسط
ومجموع متوسط الدرجة المستحقة لكل مرشح .ويجب أن يوقع على هذا النموذج المحكمين بعد
تدقيقه .ويحتفظ رئيس اللجنة بصورة وترفع األصول مع ملفات المرشحين بخطاب الى اللجنة
الدائمة للجائزة بعمادة الجودة و تطوير المهارات قبل الوقت المحدد.
اسم ال ُمرشح................... :
...................:
االدارة
....................:
القسم
درجة البند

المجموع

100

اسم احملكم األول:

توقيعه:

اسم احملكم الثاين:

توقيعه:

اسم رئيس اللجنة:

توقيعه:
حرر بتاريخ:
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المحكم األول

3

التنمية المهنية والذاتية

40

المحكم الثاني

2

كفاءة االداء الوظيفى

30

المحكم الثالث

1

التقييم السنوى لإلدارة

30

الدرجة المستحقة

المعيار

المتوسط =

البند

جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

معايير الجودة و التميز لإلداريين

 -3التقييم السنوى لالدارى

(رأى االدارة )

تقود االدارى خالل العامني السابقني عن االلتزام بأوقات العمل و االجناز مع قله االخطاء و معرفة شاملة
إلجراءات العمل و احلرص على حسن املظهر و القدرة على احلوار وضبم االنفعاالت واحملافظة على املمتلكات
العامة واألجهزة املستخدمة ىف العمل.
 -2كفاءة االداء الوظيفى

( راي القسم )

يضع القسم تقييم للمرشح تتناسب مع حسن االداء واالنضباط ىف العمل الكفاءة ىف استخدام احلاسب االىل و
القدرة على توظيق التقنيات احلديثة ىف جمال العمل كذلك التميز و اجلهد البارز ىف االعمال الفردية واجلماعية و
العمل بنفس املستوى ىف حالة زيادة حجم العمل  :مع مالحظة أمهية إرفاق االدلة والشواهد الالزمة:
وثائق
 -3التنمية المهنية والذاتية .
حضتتور دورات تدريبيتتة ىف احلاستتب االىل و دورات تدريبيتتة ىف جمتتال التنميتتة البشترية و حضتتور دورات تدريبيتتة ىف
جمال التخصص و حضتور املتؤمترات او ورش العمتل يف جمتال الوظيفتة متع مالحظتة أمهيتة إرفتاق االدلتة والشتواهد
الالزمة:
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جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير

درجات التقويم الخاص بعضو لجنة التحكيم بالكلية
يقوم كل حمكم بوضع الدرجة املستحقة يف البنود املختلفة بشكل فردي وسري ،ويسلم صورة من هذا النموذج لرئيس
اللجنة ،وحيتفظ باألصل.
اسم ال ُمرشح..............................:
......................:
الكلية
...................:
القسم
البند

القسم

درجة البند

1

التقييم السنوى لالدارة

30

2

كفائة االداء الوظيفى

30

3
االجمالى

التنمية المهنية والذاتية

40
100
المجموع

اسم عضو لجنة التحكيم
توقيعة
التاريخ
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الدرجة

المستحقة

