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استمارة تقييم اداء رئيس مجمس القسم العممى

الزمالء االعزاء العاممين بالكميه :

حرصا عمى تطوير العمل بقسمكم يتم تطبيق ىذا االستبيان عمى جميع اعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم بالقسم لمتعرف عمى اراءىم حول
أداء السيد رئيس القسم بيدف تحديد االيجابيات وتعزيزىا والوقوف عمى السمبيات واتخاذ االجراءات الالزمو لتحسينيا .ىذا مع العمم ان بيانات
ىذا االستبيان سريو وال تستخدم فى أى أغراض أخرى
موافق جدا =  , 5موافق الى حد ما =  ,4غير موافق =  , 2غير موافق تماماً = 1

اسم رئيس مجمس القسم .....................:

الكميه .....................:

القسم العممى ...................................:

تاريخ التقييم2017/.../...:

الدرجه العمميه .................................:

األداء

م
1

يمتزم بتنفيذ ق اررات مجمس القسم بحسم

2

يتسم بشخصيو قياديو حاسمو

3

يحترم اراء االخرين ويسمح بالمناقشو الفعالو

4

لو سياسو واضحو ومعمنو فى اداره القسم وتطويره

5

ييتم بالحوار المستمر مع أعضاء ىيئو التدريس

6

يعطى القسم والكميو الكثير من وقتو

7

يوزع االختصاصات بعدالو بين أعضاء ىيئو التدريس

8

يستخدم سمطاتو القانونيو بعدالو ومنطقيو

9

يحرص عمى توزيع الموارد المتاحو لمقسم بموضوعيو

10

يسعى الى حل المشاكل التى تواجو أعضاء القسم بفاعميو

11

يدير مجمس القسم بمنيجيو منظمو وباسموب ديمقراطى

12

يوزع المناصب التدريسى بين أعضاء القسم بعدالو

13

يسمح باطالع أعضاء القسم عمى ق اررات مجمس القسم

14

يتسم الوضوح والشفافيو فى المعامالت

15

يعمل عمى نشر واعالن وترويج البرامج الدراسيو لمرحمتى البكارليوس والدراسات العميا بالقسم
ببن المستفيدين فى سوق العمل وبين الطالب قبل تحديد التخصص

16

يساوى بين الجميع فى المشاركو بالجان المشكمو بالقسم

17

يحيط أعضاء القسم عمما بكل جديد يرد من مجمس الكميو أو الجامعو

18

ييتم بأطالع أعضاء القسم عمى الموائح والقوانين بالجامعو

19

20
21

1

2

3

4

5

يحرص عمى متابعو توزيع االشراف عمى الرسائل العمميو بين أعضاء ىيئو التدريس بالقسم وفقا
لمتخصص وبعدالو
يقوم بالمتابعو الدوريو الجراءات الصيانو الالزمو لممعامل /الورش وما بيا من أجيزه ومعدات
لصالح العمميو التعميميو
يتابع اجراءات شراء ما يمزم من أجيزه عمميو وكتب عمميو حديثو لممكتبو لدعم الفاعميو التعميميو

مالحظات تود اضافتها :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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