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يك رؤيتها يٍ خالل تمديى خديت تعهيًيت تربىيت وبحثيت بًستىي جىدة يضًٍ تىفر انكهيت بتحم زوتهت كهيت :رسانت ان 

 خريج لادر عهً تهبيت يتطهباث سىق انعًم

 هيًياثيت يتًيزة في انًجاالث انُىعيت تًكُها يٍ انًُافست يحهيا وإلتسعً انكهيت ألٌ تكىٌ نها يكاَت عهًيت وبحرؤيت انكهيت : 

 :التحفيز والمحاسبةآلية 
 س:عضو ىيئة التدري لحكم عمى نوعية أداءما يترتب عميو ا

 انتحفيزأوال: آنيت  
األداء المتميز وتوفر لهم  ذوي تكافئ الكمية أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة      

 هذا التميز عمى سبيل المثال: في استمراريتهمما ييسر لهم 
مؤتمر محمى كل  2نين الجامعية بواقع مجانا وفقا لموائح والقواؤتمرات العممية أولوية حضور الم -

 كل ثالث سنوات.  دوليسنة ومؤتمر 
 لألبحاث والرسائل العممية. الماديتوفير الدعم  -
 أولوية الترشح لمبعثات والميمات العممية. -
 .الماديأولوية عضوية المجان ذات العائد  -
 لمدرجات األعمى. لمترقيند تقدمو تقييم الكمية لنشاط العضو ع -
 ديم شيادات التقدير.بالتكريم وتق لمعنوي االدعم  -
 آلية المحاسبةثانيا: 

األداء غير المرضى من أعضاء ىيئة التدريس  ذوي تتبنى الكمية إجراءات مناسبة لمتعامل مع           
كافة اإلجراءات  اتخاذكمية أداء الميام الموكمة إلييم يحق لمجمس ال فيومعاونييم فعند التقصير 

  .قانون تنظيم الجامعات والموائح المنظمةالعضو المقصر وفقا لالالزمة تجاه 
في متوسط  تقدير أقل من جيديوجو عميد الكمية تنبييا شفييا لعضو ىيئة التدريس الحاصل عمى  -

 .النتيجة العامة لمتقويم ككل
في  أقل من جيدصولو عمى أداء ريس إذا تكرر حلعضو ىيئة التديوجو عميد الكمية تنبييا كتابيا  -

 لمتقويم الكمي بعد إعادة تقويمو.توسط العام سط تقويم الطمبة أو في الممتو 
 الطالب،في متوسط تقويم  أقل من جيدالحاصل عمى أداء إعادة تقويم أداء عضو ىيئة التدريس  -

 ائج التقويم.عالن نتالتالي إلالدراسي ومتوسط النتيجة العامة لمتقويم ككل في الفصل 
تقدير أقل التدريس الحاصل عمى  الترقية العممية لعضو ىيئةوعد استحقاق يؤجل مجمس الكمية م -

 في متوسط النتيجة العامة لمتقويم ككل. من جيد
 %(222ربط الحافز بمستوى األداء )عدد الساعات الزائدة عمى النصاب  -
 خصم حافز الجودة. -

 
 

 


