هدى تنفيذ سيبسبث التحسين بقسن توزيض صحت الوجتوع
السيبسه

اجزاءاث تنفيذهب

-1نظبم التطويز الوستوز للقوة البشزيت:
عيبعخ اىقغٌ هً اىعَو عيً رَْيخ قذساد أعضبء هيئخ
اىزذسيظ وٍعبوّيهٌ ٍِ ٍهبساد وٍعبسف وارجبهبد
ىزيجيخ ادزيبجبد اىقغٌ واىَشمض اىظذً ثَب يزَبشً ٍع
أهذاف وسعبىخ اىنييخ.

-1يقىً اىقغٌ ثزذذيذ االدزيبجبد اىزذسيجيخ اىخبطخ ثأعضبء
هيئخ اىزذسيظ وٍعبوّيهٌ مَب يقىً ثزششيخ األعضبء ىذضىس
اىجشاٍج اىزذسيجيخ ووسػ اىعَو فً ٍجبه اىزخظض.
-2يزٌ رذسيت اىَعيذاد اىجذد فً جَيع أٍبمِ اىزذسيت اىعَيً
رذذ اششاف أعضبء هيئخ اىزذسيظ ثبىقغٌ ىَذح عبً مبٍو
ورىل قجو رنييفهٌ ثأداء أي ٍهبً.
-3يقىً اىقغٌ ثبىعَو اىَغزَش عيً ّشش اىىعً عِ فنش
اىجىدح واعزَبد اىنييخ ورىل ٍِ خاله اربدخ اىفشطخ ىجَيع
أعضبء هيئخ اىزذسيظ وٍعبوّيهٌ ىذضىس اىذوساد اىزذسيجيخ
ووسػ اىعَو واىْذواد اىَقبٍخ ثبىنييخ.
-4يذشص اىقغٌ عيً دفع اىغيش اىزاريخ واىزً رهذف اىً
ٍعشفخ االّجبصاد اىعيَيخ واىَجزَعيخ اىزً قبً ثهب
أعضبء هيئخ اىزذسيظ وجبسي رذذيثهب وعَو ٍيفبد ىذفظهب.
 -5يىجذ ّظبً ىضيبدح اىذافعيخ واىزذفيض ألعضبء هيئخ
اىزذسيظ وٍعبوّيهٌ ورىل ٍِ خاله اىَجبٍالد واىزهْئخ عْذ
اىزشقيخ واىْجبح واىَْبعجبد واىَغبّذح فً اىظشوف اىخبطخ.
 -6يقىً اىقغٌ ثعَو ّظبً ىزنشيٌ ورىجيه اىشنش واىثْبء
ألعضبء اىقغٌ اىَزَيضيِ فً عَيهٌ ورىل عِ طشيق
خطبثبد اىشنش وشهبداد اىزقذيش وىىدخ اىششف واخزيبس
شخظيخ ىيعبً األمبديًَ ىيعزجش َّىرجب يذززي ثه.
-7وجىد رىثيق ىيزىطيف اىىظيفً ىيعبٍييِ االداسييِ ثبىقغٌ
وخظىطب اىغنشربسيخ.
 -8اعالً جَيع أعضبء هيئخ اىزذسيظ واىعبٍييِ ثبىقغٌ
ثبىزىطيف اىىظيفً اىخبص ثهٌ واالجشاءاد اىىظيفيخ

تن التنفيذ

لن يتن التنفيذ

√
√
√
√
√
√
√
√
1

-2نظبم ادارة الوعلوهبث:
عيبعخ اىقغٌ هً اىعَو عيً وجىد ّظبً اداسح
ٍعيىٍبد مبٍو ثبىقغٌ.

-3نظبم تقيين اآلداء:
عيبعخ اىقغٌ هً رقييٌ اآلداء عِ طشيق اىزقييٌ اىزارً
وأيضب ٍِ قجو اىَشاجعييِ اىخبسجييِ ومزىل ٍِ قجو
اىنييخ ورىل ثَب يزفق وعيبعخ رقييٌ األداء ثبىنييخ.
أوال:سيبست تقوين أداء الطالة:
يَزيل اىقغٌ ّظبٍب ىزقييٌ أداء اىطالة طجقب ىيَعبييش
وضىاثظ عيَيخ واجشاءاد وأعبىيت واضذخ وفعبىخ
وراد ٍظذاقيخ

اىَْىطخ ثهٌ دغت قبّىُ رْظيٌ اىجبٍعبد.
-1اىعَو عيً وجىد قبعذح ثيبّبد ثبىقغٌ ىجَيع أعضبء هيئخ
اىزذسيظ وٍعبوّيهٌ.

√

-2وجىد مشىفبد ادظبئيخ ثْزبئج اىطالة ىنو فظو دساعً
وأيضب االٍزذبّبد اىذوسيخ اىعَييخ ىَزبثعخ ٍذي رقذً اىطالة.

√

 -3وجىد جذاوه ثَىاعيذ ٍجيظ اىقغٌ واالجزَبعبد
اىشهشيخ ٍع أعضبء هيئخ اىزذسيظ واىَعبوّيِ ىهٌ ومزىل
اىَذبضشاد واىغبعبد اىَنزجيخ واىشيبدح واالسشبد األمبديًَ
واالششاف عيً اىشعبئو واىزذسيت اىعَيً.

√

 -4وجىد ٍىقع اىنزشوًّ ىيقغٌ.

√

 -5رىافش شجنخ االّزشّذ ثبىقغٌ دزً يَنِ عَو قْىاد
ارظبه خبسجيخ وداخييخ ىيْشش واالعالً عِ اّجبصاد اىقغٌ.

√

 -1رقىيٌ دظييخ اىطالة ٍِ اىفهٌ واىَعشفخ
واىَهبساد واىقذساد طجقب ىيَعبييش اىزً يزٌ رذذيثهب
دوسيب واعزخذاٍهب فً رقىيٌ اىطالة ورىل ىيزأمذ
ٍِ رذقيق األهذاف اىَشجىح.

√

2

 -2يقىً اىقغٌ ثَشاجعخ ّظٌ اىزقىيٌ واىعَو عيً رْقيزهب
ثشنو دوسي ىزغزجيت ىيزغيشاد اىَغزذذثخ فً
اىجيئخ اىذاخييخ أو اىخبسجيخ ىيجشّبٍج اىزعييًَ
ىضَبُ اعزَشاس جىدرهب.

√

-3رعضيض رعيٌ اىطالة ٍِ خاله اىزغزيخ اىشاجعخ اىزً
رَنِ ٍِ امزشبف اىثغشاد واىعَو عيً عالجهب ثَب
يزىافق ٍع ادزيبجبد اىطالة.

√

-4رقييٌ اىطالة ثظفخ دوسيخ ٍِ خاله اىزذسيت اىعَيً
واثالغهٌ ثْزيجخ اىزقييٌ وّقبط اىضعف واىقىح فً أدائهٌ
ويقىً اىطالة ثبىزىقيع عيً دسجبرهٌ فً ّهبيخ اىزشً.

ثبنيب :سيبست تقوين أداء أعضبء هيئت التدريس:
عبعيخ اىقغٌ هً اىعَو عيً عَو دساعخ راريخ
ألعضبء هيئخ اىزذسيظ ثبىقغٌ واىعَو عيً رَْيخ
قذسارهٌ وٍهبسارهٌ ورىل قجو اىقيبً ثزقىيٌ أدائهٌ.

-1رقييٌ أداء اىهيئخ اىَعبوّخ فقظ "االدظبئيبد" ثىاعطخ أ /د
سئيغخ اىقغٌ
-2رذذيذ ٍعبييش يزٌ عيً أعبعهب رقييٌ أداء أعضبء هيئخ
اىزذسيظ عيً أُ رشَو اىجىاّت اآلريخ:
 األداء األمبديًَ "اعزخذاً أعبىيت اىزعييٌ واىزقىيٌاىذذيثخٍ -هبساد االرظبه -االسشبد األمبديًَ"
 اىْشبط اىعيًَ وخذٍخ اىَجزَع واالىزضاً ثأخالقيبداىَهْخ واىقذسح عيً اىعَو ضَِ فشيق ٍشزشك.

√
√
√
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-3اىعَو عيً اعزخذاً عذح ٍْهجيبد ىزقييٌ عضى هيئخ
اىزذسيظ وهً:
رقييٌ اىطبىت ىعضى هيئخ اىزذسيظ.رقييٌ عضى هيئخ اىزذسيظ ىْفغه.رقييٌ اىضٍالء ىعضى هيئخ اىزذسيظ.-رقييٌ اداسح اىنييخ ىعضى هيئخ اىزذسيظ.

√

ٍ-4شاجعخ أداء أعضبء هيئخ اىزذسيظ مو عبً أمبديًَ وثْبء
عيً رىل عزنىُ ّزيجخ اىزقييٌ
-5قيبط سضبء أعضبء هيئخ اىزذسيظ عِ طشيق اىزغزيخ
اىشاجعخ.

√
√

 -1وضع رىطيف وظيفً ىيَهبً اىَطيىثخ ٍِ أفشاد
ااىغنشربسيخ ثبىقغٌ.
 -4نظبم ادارة أداء االداريين:
عيبعخ اىقغٌ هً اىعَو عيً رقييٌ أداء اىغنشربسيخ
اىخبطخ ثبىقغٌ ىزذقيق األهذاف اىَشجىح.

-5نظبم التعلين الذاتي:
عيبعخ اىقغٌ هً اىعَو عيً رطجيق أعبىيت اىعيٌ
اىزارً ىيطالة.

 -2اىعَو عيً وضع ٍعبييش ىزقييٌ عَو اىغنشربسيخ.

√

ٍْ -3بقشخ أداء اىغنشربسيخ وّزبئج رقىيَهٌ ٍع ٍذيشي
االداساد ىزشجيعهٌ أو رىقيع اىعقىثبد.

√
√

 -1عَو دوساد رذسيجيخ ىيغبدح أعضبء هيئخ اىزذسيظ
واىهيئخ اىَعبوّخ عِ اعزشاريجيبد اىزعيٌ اىزارً
وأعبىيت اىزعيٌ اىذذيثخ وميفيخ رقىيَهب.
 -2اىعَو عيً رذسيت اىطالة فً ثذايخ اىعبً
األمبديًَ عيً رطجيق اعزشاريجيبد اىزعيٌ اىزارً.

√

 -3اىزعبوُ ٍع اىنييخ فً اعذاد اىَقشساد اىنزشوّيب
واربدزهب ىيطالة.

√

 -4اىزقييٌ اىَغزَش واىزقىيٌ ىَعشفخ ٍذي رىافق اىزطجيق
ٍع رذقيق األهذاف اىَشجىح

√
4

