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تعميمات تقويـ أداء الهيئة التدريسية
في جامعة جدا ار

0200-0202

التقديـ:

رشع٤خب ً ٝرؤً٤ذا ً ُِٞاعجبد ٝأُغئ٤ُٝبد اُز٣ ٢ؼطِغ ثٜب ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ ك ٢اُغبٓؼخ ٝأُشزِٔخ ػِ٠
اُزذس٣ظ ٝاُجؾش اُؼِٔٝ ٢خذٓخ اُغبٓؼخ ٝأُغزٔغ ،كبٕ اُغبٓؼخ ر ٢ُٞاٛزٔبٓب ً ثبُـب ً إل٣غبد ط٤ـخ ػبدُخ ُزوْ٣ٞ
أداءػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ رؤ٣ٞب شبٓالً ثشٌَ  ٣ؾون اُشؼٞس ثبُٔغئ٤ُٝخ أُ٤ٜ٘خ ُذ ٟأػؼبء اُ٤ٜئخ
اُزذس٣غ٤خُٝ ،ض٣بدح اُؼَٔ ػِ ٠رط٣ٞش أُغبهبد اُذساع٤خٝ ،االٛزٔبّ ثؤداء اُطبُتٝ ،اُزؼشف ػِ ٠ؽشم
اُزذس٣ظ اُؾذ٣ضخٝ ،ص٣بدح هذسح أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ػِ ٠االثذاع ٝاالثزٌبس.
٣ؼزجش ٛزا اُ٘ظبّ ٖٓ ٗظْ اُزو ْ٣ٞأُزٌبِٓخ ألداء أػؼبء اُ٤ٜئخ اُزذس٣غ٤خ ،ؽ٤ش ٣شزَٔ ػِٓ ٠ؼظْ األٗشطخ
ك ٢أُغبالد أُخزِلخ ُٜٔبّ ػؼ ٞاُ٤ٜئخ اُزذس٣غ٤خ ،ك ٢ػٞء سعبُخ ٝأٛذاف عبٓؼخ عذاسا ٝاُزٜ٣ ١ذف اُ٠
روذ٣ش ٝاظٜبس ٓغٜٞداد أُزٔ٤ضٝ ٖ٣أُخِظ ٖٓ ٖ٤أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ  ،أًضش ٖٓ أُؾبعجخ ٝاُؼوبة ،أٝ
اُجؾش ػٖ اُغِج٤بد ك ٝ ٜٞعِ٤خ ُِزؼشف ػِ ٠ثؼغ أٝع ٚاُوظٞس ،إ ٝعذدُ ،زلبدٜ٣ب ٝاُزخِض ٜٓ٘ب .

أهداؼ التقويـ :
رٜذف اُغبٓؼخ ٖٓ رو ْ٣ٞاألداء ُؼؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ رؾو٤ن ٓب ٢ِ٣
)0
)0
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

أُزبثؼخ ٝاُزط٣ٞش اُذائٌُٔ ٖ٤لبءح ٝكبػِ٤خ أداء اُ٤ٜئخ اُزذس٣غ٤خ ًٔب ٗظذ ػِٜ٤ب الئؾخ ٓؼب٤٣ش ٝٝاعجبد
ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ ك ٢اُغبٓؼخ.
ًشق عٞاٗت اُوٞح ٝاُؼؼق ك ٢األداء ُ ،زٌٔ ٖ٤ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ ٖٓ رط٣ٞش أدائ ٚاألًبد.٢ٔ٣
رط٣ٞش ٝسكغ ًلبءح ٓغز ٟٞاُزذس٣ظ ثبُغبٓؼخ ثٜذف رؾغ ٖ٤عٞدح ٓخشعبد اُزؼِ ْ٤اُغبٓؼ.٢
اػذاد خش٣ظ ٓزٔ٤ض ػِ ٠دسعخ ػبُ٤خ ٖٓ اُوذساد اُز٘بكغ٤خ ك ٢أعٞام اُؼَٔ.
اعزضٔبس األداء أُزٔ٤ض ك ٢رٌٔ ٖ٤ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ ٖٓ اُزلشؽ اُؼِٔٝ ٢أُشبسًخ ك٢
أُئرٔشادٝ ،اُ٘ذٝادٝ ،اُؾِوبد اُذساع٤خٝ ،اُذٝساد اُزذس٣ج٤خ ٝاُؾٞاكض اُؼِٔ٤خ االخش. ٟ
سثؾ اُزشه٤خ اُؼِٔ٤خ ث٘زبئظ اُزوبس٣ش ػجش ع٘ٞاد اُخذٓخ ك ٢اُغبٓؼخ .
اعزضٔبس ٗزبئظ اُزوبس٣ش ك ٢رغذ٣ذ أ ٝاٜٗبء اُؼوٞد ٓغ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ .
رٞك٤ش ع ٞر٘بكظ أًبد ٢ٔ٣ث ٖ٤اػؼبء اُ٤ٜئخ اُزذس٣غ٤خ.
أُغبٔٛخ ك ٢رؾو٤ن ٓجذأ اُزٔ٤ض ك ٢أداء سعبُخ اُغبٓؼخ.

أغراض التقويـ
٣غزخذّ رو ْ٣ٞاألداء األًبدً ٢ٔ٣ؼ٘ظش ٓغبػذ ك ٢روش٣ش ٓب ٢ِ٣
أ.
ة.
ط.
د.
ٛـ.
.ٝ
ص.
ػ.

اُزشه٤خ اُؼِٔ٤خ.
ٓ٘ؼ اُؼالٝاد االعزض٘بئ٤خ ٝأٌُبكآد .
ٓ٘ؼ اعبصح اُزلشؽ اُؼِٔ.٢
ؽؼٞس أُئرٔشاد ٝاُؾِوبد اُذساع٤خ ٝاُزذس٣ج٤خ.
االثزؼبس.
اُزشش٤ؼ ُِو٤بّ ثٔغئ٤ُٝبد اُخذٓخ اُغبٓؼ٤خ.
رغذ٣ذ اُؼوٞد ٝاُزضج٤ذ  ٝرٔذ٣ذ اُخذٓخ ػ٘ذ ثِٞؽ عٖ اُزوبػذ.
اإلػبسح ٝاالعزشبساد.
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ميزات نماذج التقويـ:
طٔٔذ ٗٔبرط اُزوٝ ْ٣ٞكن األعظ اُزبُ٤خ
أ.
ة.
ط.
خ.
د.

اُزٌبَٓ ٓغ الئؾخ ٓؼب٤٣ش ٝٝاعجبد ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ ًٝزُي رشه٤ز. ٚ
اُجغبؽخ ٝاُٞاهؼ٤خ ٝ ،ػذّ اُزٌِق .
رؾو٤ن دسعخ ػبُ٤خ ٖٓ أُٞػٞػ٤خ ٖٓ خالٍ االػزٔبد ػِٓ ٠ؼب٤٣شٝاػؾخ ٝهبثِخ ُِو٤بط .
اُزخل٤ق ٖٓ اُغش٣خ ثٔب ٣ز٤ؼ ٓغبالً ُِٔو ّٞاُزؾشى ثب٣غبث٤خ ك ٢ػِٔ٤خ اُزو. ْ٣ٞ
ٓشاػبح إٔ رٌ ٕٞعٔ٤غ ػ٘بطش اُزو٘ٓ ْ٣ٞطجوخ ػِ ٠أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ  ،ؽ٤ش سٝػ٤ذ اُؼ٘بطش
اُز ٢ال ر٘طجن ػِ ٠اُجؼغ ًبإلششاف ػِ ٠اُشعبئَ اُؼِٔ٤خ ،ا ٝربُ٤ق اٌُزت ا ٝؽؼٞس أُئرٔشاد،
ٝؿ٤شٛبٝ ،رُي ثٞػؼٜب داخَ كئبد ثؾ٤ش ٣ؾ ظَ ػؼ٤ٛٞئخ اُزذس٣ظ ػِ ٠اُؼالٓخ ارا ػَٔ آٖ ١
اُلؼبُ٤بد ػٖٔ اُلئخ اُٞاؽذح .

مكونات التقويـ واوزانه:
٣شزَٔ اُزو ْ٣ٞػِ ٠عضأٖ٣


ٛٝذك ٚعٔغ ٓؼِٓٞبد ث بػطبء اُلشطخ ُؼؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ ُشطذ
اُغضء األٍٝ
ٗشبؽبر ٚاألًبد٤ٔ٣خ ٝاُزذس٣غ٤خ ٓٝغٜٞدار ٚك ٢خذٓخ اُغبٓؼخ ٝأُغزٔغ خالٍ اُلزشح اُز٢
٣ـطٜ٤ب اُزو٣ٝ ْ٣ٞزْ رُي ٖٓ خالٍ رؼجئخ اُ٘ٞرط سهْ ( ٖٓ )0هجَ ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ .



اُغضء اُضبٗٛٝ ٢ذك ٚاُو٤بّ ثزو ْ٣ٞأداء ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ ُٞاعجبرٝ ٚاُزضآٚ
ثٔغئ٤ُٝبر ٚثطش٣وخ ٓٞػٞػ٤خ ٝكن ٓؼب٤٣ش ٓؾذدح ٖٓ هجَ سئ٤ظ اُوغْ اُؼِٔ ٢أُخزض
ٝخظض ُ 322 ٚدسعخ ٣زْ عٔؼٜب اُ 022 ٠دسعخ اخش ٟؽظِ٤خ رو ْ٣ٞاداء ػؼ٤ٛ ٞئخ
اُزذس٣ظ ٖٓ خالٍ ٝعٜخ ٗظشاُطالة  ٝرُي بتطبيق استبيان اراء الطلبة حسب الملحق( )1
وبذلك تصبح نتيجة التقويم النهائية من  055تقسم في النهاية على  0لتصبح من مائة
مدرجة كما يلي:

 رذس٣ظ اُذسعبد
 -ممتاز

022 -48

 -جيد جدا

 -67اقؿ مف 48

 -جيد

 -74اقؿ مف 67

 -غير مقبوؿ

اقؿ مف 55

 -بحاجة الى تحسيف  – 55اقؿ مف 74

اجراءات اعداد التقرير ورفعها:


قبؿ نهاية العاـ الدراسي بشهر يطمب رئيس القسـ مف كؿ عضو هيئة تدريس القياـ بتعبئة



يحصؿ رئيس القسـ عمى كشؼ بنتائج تقييـ اعضاء الهيئة التدريسية عمى استبانة الطمبة



يقوـ رئ يس القسـ بموضوعية وعدالة بتعبئة النموذج رقـ ( )0لكؿ مدرس معتمدا عمى

النموذج رقـ( )0الخاص ببيانات وبنشاطات عضو هيئة التدريس يوقع عميه.

مف قبؿ عميد الكمية مزودا بها مف قبؿ مركز الحاسوب وفؽ النموذج ا المعد لذلؾ.

جميع ما كتبه عضو هيئة التدريس في النوذج رقـ (.)0


يقوـ رئيس القسـ برفع التقارير في كتاب رسمي الى عميد الكمية
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يقوـ العميد بكتاب رسمي بابالغ جميع اعضاء هيئة التدريس الحاصبيف عمى تقرير مف
مستوى( بحاجة الى تحسيف ،غير مقبوؿ) لغايات االعتراض .




يقوـ العميد بتشكيؿ لجنة لدراسة االعتراضات.

بعد االنتهاء مف دراسة جميع اال عتراضات  ،يقوـ العميد برفع كشؼ بنتائج التقارير الى

رئاسة الجامعة.


تقوـ رئاسة الجامعة باستحداث مكافأة ألفضؿ مدرس وشهادة تقدير لمحاصميف عمى تقدير

ممتاز.

اجراءات تطبيؽ استبياف رأي الطمبة :


٣وٓ ّٞشًض اُؾبعٞة ثبػذاد ثشٗبٓظ ٓؾٞعت ُؼَٔ االعزجبٕ ( أُِؾن  )0اٌُزش٤ٗٝب ثؾ٤ش
 ٌَُ ؽبُت اعْ ٓغزخذّ ًِٔٝخ عش. اظٜبس سعب ُخ اٌُزش٤ٗٝخ رؾع اُطبُت ػِ ٠ا٤ٔٛخ ه٤بٓ ٚثَٔء االعزج٤بٕ اُخبص ثزو ْ٣ٞػؼ٤ٛ ٞئخاُزذس٣ظ ثؾ٤ش رظٜش اُشعبُخ الًضش ٖٓ ٓشح ٝثؼجبساد ٓخزِلخ ،ثبالػبكخ اُ ٠اعزخذاّ ُٞؽبد اُؾبئؾ
الشؼبس اُطِجخ ثجذء ػِٔ٤خ اُزو.ْ٣ٞ
 ارا دسط ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ أُغبم الًضش ٖٓ شؼجخ ا ٝػِ ٠اُلظِ ٖ٤االٝ ٍٝاُضبٗ ٢كبٕ اُجشٗبٓظ٣وذّ ٓزٞعؾ اساء اُطِجخ ك ٢عٔ٤غ اُزؤ٣ٞبد.
ال ٣غٔؼ اُجشٗبٓظ ُِطبُت ثزؼجئخ اعزج٤بٕ ُٔذسط ُْ ٣ذسع ٚك ٢اُلظَ اُذساع ٢أُؼ٘.٢
ال ٣غٔؼ اُجشٗبٓظ ثبػبدح اُزو ْ٣ٞا ٝاعشاء ٖٓ ٙهجَ اُطبُت اًضش ٖٓ ٓشح.
٣وٓ ّٞشًض اُؾبعٞة ثبػذاد ٗٔٞرط ثبُزؾِ٤الد أُطِٞثخ ٝرج٣ٞجٜب ثؼذ اعبصر ٖٓ ٚهجَ اُِغ٘خ .
٣وٓ ّٞشًض اُؾبعٞة ث زض٣ٝذ ػٔ٤ذ اٌُِ ٚ٤ثبُج٤بٗبد أُزؼِو ٚثٌِ٤ز ٚصْ ثذٝس٣ ٙو ّٞاُؼٔ٤ذ ثزض٣ٝذ
سإعبء االهغبّ ثٜب..
٣وٓ ّٞشًض اُؾبعٞة ثبالؽزلبظ ث٘غخٛ ٖٓ ٚز ٙاُج٤بٗبد ٓٝؼبِٓخ ٛز ٙاُج٤بٗبد ػِ ٠دسع ٚػبُٖٓ ٚ٤
اُغش.ٚ٣







السرية واالعتراض:


 .رٌ ٕٞعٔ٤غ ٓشاؽَ اػذاد اُزوش٣ش ٌٓزٓٞخ ٝال ٣غٞص االؽالع ػِٜ٤ب اال ارا ًبٕ اُزوذ٣ش اُٜ٘بئ ٢ك٢
اُزوش٣ش اُغ٘ ١ٞاُز ١سئ٤ظ اُوغْ ثذسعخ (ثؾبعخ اُ ٠رؾغ ،ٖ٤ؿ٤ش ٓوج ٌٕٞ٣ٝ،)ٍٞرُي ٝكوب ُٔب
٢ِ٣
 -0رشعَ ٗغخخ ػٖ اُزوش٣ش اُ ٠ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ ٖٓ هجَ ػٔ٤ذ اٌُِ٤خ اُ ٠ػؼ٤ٛ ٞئخ
اُزذس٣ظ ارا ًبٕ روذ٣ش ٙاُغ٘(١ٞثؾبعخ اُ ٠رؾغ ،ٖ٤ؿ٤ش ٓوجُٝ )ٍٞؼؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ
ؽن االػزشاع ػِ ٚ٤خالٍ ػششح ا٣بّ ٖٓ اُ ّٞ٤اُزبُُ ٢زغِٔٝ ،ُٚ ٚك ٢ؽبٍ ػذّ اػزشاػٚ
ػ ِ ٚ٤خالٍ ٛز ٙأُذح رغزٌَٔ االعشاءاد اُالصٓخ الػزٔبد.ٙ
 -0آب ك ٢ؽبٍ االػزشاع ػِ ٠اُزوذ٣ش ك٤و ّٞػٔ٤ذ اٌُِ٤خ ثبؽبُخ اُزوش٣ش ٓغ االػزشاع ُِغ٘خ
٣زْ رشٌِٜ٤ب ٖٓ هجَ اُؼٔ٤ذ ُِ٘ظش ك ٢االػزشاػبد أُوذّ ٌٓٗٞخ ٖٓ  5اػؼبء ثشئبعخ
اؽذ، ْٛػِ ٠إ ٣شزشؽ ك ٢رشٌ َ٤اُِغ٘خ إ ال رٌ ٕٞدسعخ سئ٤غٜب اهَ ٖٓ دسعخ اُؼؼٞ
أُؼزشع ٝرغزٔغ ثٌبَٓ ٗظبثٜب ٝرظذس هشاسارٜب ثبالعٔبع ا ٝثبًضش٣خ االطٞاد ٝرٌٕٞ
هطؼ٤خ.
٣ -3زشرت ػِ ٠اُِغ٘خ إ رظذس هشاسٛب ك ٢االػزشاع خالٍ ٓذح ال رض٣ذ ػِ ٠ػششح ا٣بّ ٖٓ
ربس٣خ روذ ٚٔ٣اُٜ٤ب ٝرج٘ ٢هشاسٛب ك ٢أ ١اػزشاع ػِٓ ٠ب ٝسد ػٖ ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ
ك ٢اُ٘ٞرط سهْ (ٝ ) 0ك ٢أٝ ١صبئن ا ٝعغالد آِ ٝلبد ك ٢اُوغْ ا ٝاُؼٔبدح رزؼِن ثبُؼؼٞ
أُؼزشع ٝاالؽالع ػِٗ ٠ز٤غخ رو ْ٤٤أُذسط ٖٓ هجَ ؽالثٝ ٚسا ١اُضٓالء ك ٢اُوغْ ٓٝب
رشا ٙاُِغ٘خ ػشٝس٣ب الؽوبم اُؾن ٣ٝجِؾ اُؼؼ ٞثوشاس اُِغ٘خ ٌٓزٞثب.
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شروط عامة:
-0
-0
-3
-4
-5

٣غت إ ٣ؾظَ ًَ ٓذسط ػِٗ ٠غخخ ٖٓ ٗظبّ ٛز ٙاُزؼِٔ٤بد ٛزاٝ ،رٌٓ ٕٞغئُ٤خ سئ٤ظ
اُوغْ رغِٜٔ٤ب ُٓ ْٜغ رٞػ٤ؼ ُِ٘وبؽ اُز ٢رزؼٜٔ٘ب ٛز ٙاُزؼِٔ٤بد ؽغت اُؾبعخ.
ارا ارخزد ثؾن ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ أ ١ػوٞثخ ٖٓ اُؼوٞثبد اُزؤد٣ج٤خ أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب ك٢
ٗظبّ اُغبٓؼخ خالٍ ع٘خ اُزو ذ٣ش كال ٣غٞص إ  ٌٕٞ٣روذ٣ش ٙك ٢اُزوش٣ش اُغ٘ ١ٞاًضش ٖٓ ع٤ذ
ك ٢رِي اُغ٘خ.
٣زْ رطج٤ن ٛزا اُزؼِٔ٤بد ًٌَ ػِ ٠عٔ٤غ أػؼبء اُ٤ٜئخ اُزذس٣غ٤خ ثغبٓؼخ عذاسا ٓشح ٝاؽذح
ٜٗب٣خ ًَ ػبّ أًبد.٢ٔ٣
سئ٤ظ اُوغْ ٓغئ ٍٝػٖ اػالّ ا ١ػؼ٤ٛ ٞئخ رذس٣ظ عذ٣ذ ٣زْ رؼ ٚ٘٤ك ٢اُوغْ ثٜزٙ
االعشاءاد ٝرُي ٓ٘ز ثذا٣خ اُؼبّ اُذساع.٢
٣ؼوذ سئ٤ظ اُوغْ عِغخ ثٜذف روذ ْ٣رـز٣خ ساعؼخ الػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ػٖ أْٛ
أُالؽظبد اُؼبٓخ اال٣غبث٤خ ٝاُغِج٤خ اُز ٢رْ سطذٛب خالٍ ػِٔ٤خ اُزوٌٓ ْ٣ٞزٞثخ ُ٤زْ رؼض٣ض
اال٣غبثٜ٘ٓ ٢ب ٝروِ٤ض اُغِج٤بد ٜٓ٘ب ٓب آٌٖ ٓغ ٓشاػبح ػذّ رًش اعٔبء اص٘بء اُغِغخ.

5

ٗٔٞرط سهْ ()0

ٗشبؽبد ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ
اُلزشح ٖٓ

/

 /اُ/ / ٠

٣ؼجؤ ٖٓ هجَ ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ ٣ٝؼزٔذ ٖٓ سئ٤ظ اُوغْ
ٓؼِٓٞبد ػبٓخ
االعْ
ربس٣خ اُٞالدح
اُزخظض اُؼبّ
اُزخظض اُذه٤ن
أُئ َٛاُؼِٔ ٢األخ٤ش
اُغبٓؼخ اُز ٢رخشط ٜٓ٘ب
ربس٣خ اُزخشط
ربس٣خ اُزؼً ٖ٤٤ؼؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ
ربس٣خ اُؾظ ٍٞػِٜ٤ب

اُشرجخ اُؼِٔ٤خ

6

/ /

أُٞاد اُز ٢رْ رذس٣غٜب  /اُشعبئَ اُز ٢اششف ػِٜ٤ب
اعْ أُغبم

اُلظَ

سهْ
أُغبم

ػ٘ٞإ اُشعبُخ

األول
الثاني
اُ٘ذٝاد ٝأُئرٔشاد ٝاُؾِوبد اُذساع٤خ
ػ٘ٞإ أُئرٔش/اُ٘ذٝح/اُؾِوخ

اُغٜخ ٝأٌُبٕ

اُزبس٣خ

*ثٔشبسًخ

* المشاركات :
 -1ببحث أو ورقة عمل  -2حضور ورشة عمل  -3رئاسة جلسة علمية  – 4عضو منظم للمؤتمر
 – 5أسباب أخرى ............................................

7

ثذٓ ٕٝشبسًخ

أٝسام األثؾبس أُ٘شٞسح ٝأُوجُٞخ ُِ٘شش
منشور/مقبوؿ عنواف

عنواف البحث

المجمد

السنة

الدورية

المشاركة في مشاريع األبحاث ٓغ كش٣ن

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

الكتب وأعمال الترجمة

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

................................................................ ..........................................................................

هل أسندت إليك أنشطة داخل القسم ؟

نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم أذكرها:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

هل أسندت إليك أنشطة بالكلية ؟

نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم أذكرها:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8

هل أسندت إليك أنشطة في لجان الطالب؟

نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم أذكرها:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

هل أسندت إليك أنشطة في الجامعة؟

نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم أذكرها:

................................................................................................................................ ..........
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

هل أسندت إليك أنشطة خارج الجامعة؟

نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم أذكرها:

................................................................................................. .........................................
..........................................................................................................................................

.................................................................................................................... .....................

اعْ ٝرٞه٤غ
سئ٤ظ اُوغْ

اعْ ٝرٞه٤غ
ػؼ٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ

..........................

............................
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نموذج رقـ ()0
تقييـ أعضاء هيئة التدريس مف قبؿ رؤساء االقساـ
االسـ.........................:
الرتبة العممية.................:

الكمية.................................:

سنوات الخبرة بالجامعة...............:

لمدرجة

مجػػاؿ التدريس ()022



توظيف التكنولوجيا في التدريس.

11



مدى االلتزام بالخطة التدريسية

15



االلتزام بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية.

15



اعداد اختبارات تتمتع بمواصفات وخصائص االختبار الجيد.

15



قدرة عضو ىيئة التدريس عمى تحسين أداء طمبتو واثارة المنافسة بينيم.

11



قدرة عضو ىيئة التدريس عمى أغناء وتطوير مضامين المساق الدراسي.

15



قدرة عضو ىيئة التدريس عمى استقبال استفسارات الطمبة وافادتيم.

11



قدرة عضو ىيئة التدريس عمى تدريس أكثر من مساق ضمن اختصاصو

11


2

العاـ الجامعي..........:

الحد األعمى الدرجة

المعايير

1

القسـ................:

المجموع

111

مجاؿ البحث العممي (*)52





البحوث العممية المنشور في مجالت عممية رصينة معتمدة(.

الكتب المؤلفة المنشورة/او مقبولة.

15

الكتب المترجمة المنشورة/او مقبولة.



الدراسات العممية الموثقة.



االشراف والمناقشو عمى الرسائل العممية او مشاريع التخرج.

( يحصل عمى الدرجة  15اذا نفذ اي منيا او اكثر)



االشتراك بمجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.



المشاركو في المؤتمرات العممية باحث ًا أو منظم ًا.

11

( يحصل عمى الدرجة  11اذا نفذ اي منيا او اكثر)



الحمقات الدراسية والندوات التي نفذىا او شارك بيا.



المساىمو في الجمعيات العممية وىيئات التحرير.

11

( يحصل عمى الدرجة  11اذا نفذ اي منيا او اكثر)



5

المساىمة في استقطاب مشاريع ممولة خارجيا

11



11

المجموع

51

المستحقة

3

اإلرشاد التربوي والعالقة مع الطمبة ()82



مستوى التواصل مع الطمبة واالستماع الحتياجاتيم.

11



قدرة عضو ىيئة التدريس عمى التأثير في طمبتو ايجابا.

11



قدرة عضو ىيئة التدريس عمى اغناء وانضاج الفعاليات الطالبية الالصفية.

11



قدرة عضو ىيئة التدريس عمى اعطاء النموذج في عالقاتو وسموكو.

11

المجموع


4

خدمة المجتمع والنشاط االجتماعي ()32



المساىمة في تقديم الخبرة واالستشارات وتطويرمؤسسات المجتمع

11



المساىمة في تنفيذ برامج تدريبية

5



المساىمة في المجان المحمية والجمعيات.

5



المساىمةاو االشراف عمى الكتابة في الصحافة أو إصدار النشرات .

5



المساىمة او االشراف في إجراء دراسات خاصة بمعالجات مشكالت بيئة

الجامعة.

المجموع


5

31



المساىمة في األنشطة االجتماعية مع الزمالء.

11



احترام زمالئو ومراعاة أحاسيسيم ومشاعرىم.

5



نبذ الممارسات غير الالئقة بالوسط الجامعي.

5



تقديم المشورة والمساعدة لمن يطمبيا من زمالئو.

5



احترام الرتب العممية األقدم.

5



تقدير مجيودات المساعدين من فنيين واداريين واحتراميم.

5



االناقة وحسن اليندام

5
المجموع

41

المهاـ اإلدارية والعالقة مع اإلدارة ()82



مدى تفاعمو مع مجمس القسم  /مجمس الكمية.

11



المبادرة بتقديم االفكار االبداعية لممساىمتو في تطوير عمل القسم.

11



مدى استجابتو وتعاونو مع اإلدارة في تنفيذ واجباتيا ومياميا.

11



مدى التزامو بالتشريعات المعمول بيا في الجامعة

11


7

5

شخصية المدرس والعالقة مع الزمالء ()82


6

41

المجموع

41

نتػائج التقييـ ()522



التقييم من قبل رئيس القسم.

المجموع الكمي

311



التقييم من قبل الطالب.

المجموع الكمي

211

المجموع العام

511

( مجموع نتػائج التقييـ مف  %022وذلؾ بالقسمة عمى )5
اسـ وتوقيع رئيس القسـ..............................:
اسـ وتوقيع العميد.....................................

11

ممحؽ رقـ ()0

عزيزي الطالب /الطالبة:

انطالقا مف حرص الجامعة عمى تطوير وتحديث برامجها بشكؿ مستمر ،ولممحافظةعمى
مستوى متميز مف األداء ،نرجو منؾ بكؿ صراحة وموضوعية إبداء رأيؾ حوؿ الفقرات التي يتضمنها
هذا االستبياف الخاص بتقويـ عضو هيئة التدريس الي يدرسؾ المساؽ  ،وذلؾ بوضع إشارة (√) في
المربع الذي يعكس درجة تقيميؾ لممحتوى الذي تتضمنه الفقرة.
مثاؿ:
الفقرة

ممتاز

وضوح أهداؼ المساؽ

جيد جدا

بحاجة إلى
تحسيف

غير مقبوؿ

√

هذا االستبياف يتضمف اربعة اجزاء هي:
 الجزء األوؿ (أ)-

 :معمومات عامة.

الجزء الثاني(ب)  :فقرات لتقويـ أداء عضو هيئة التدريس الذي يدرسؾ المساؽ .
الجزء الثالث (ج)  :فقرات لتقويـ مادة المساؽ الدراسي نفسه .
 :اسئمة مفتوحة ومالحظات.

 -الجزء الرابع (د)

أ -معمومات عامة:
الكمية
المستوى الدراسي :

 ........... :التخصص  ........... :الجنس............. :
بكالوريوس
ماجستير

اسـ المساؽ

سنة أولى

سنة ثانية

سنة أولى

......................... :

اسـ مدرس المساؽ:

..............................

شاكريف لكـ تعاونكـ

12

سنه ثالثة فأكثر

سنة ثانية فأكثر

ب -مدرس المساؽ:

فقرات تتطمب إبداء رأيؾ فيما يخص ممارسات عضو هيئة
التدريس الذي يدرسؾ هذا المساؽ .

رقـ الفقرة

الفقرة
ممتاز

الفقرة
.0
.0

الى

تحسين

أسموب عرض المادة العممية في المحاضرات.
استغالؿ وقت المحاضرة في التدريس.

.3

تقبؿ آراء الطمبة ووجهات نظرهـ.

.8

التواجد خالؿ الساعات المكتبية.

.5

تقديـ الجديد فيما توصمت اليه المعرفة في موضوعات المساؽ.

.7

التوافؽ بيف ما تضمنته خطة المساؽ وما تـ تدريسه فعال.

.6

االلتزاـ بمواعيد المحاضرات وأوقاتها.

.4

التعامؿ مع الطمبة بموضوعية ودوف تحيز.

.9

جيد جدا

بحاجة

التمكف مف المادة العممية المقررة.

.02

مناقشة االجابات النموذجية لالمتحاف بهدؼ تحسيف اداء الطمبة.

.00

توفير فرص لمتفاعؿ داخؿ المحاضرة تمكف الطمبة مف ابداء وجهات نظرهـ.

.00

احتراـ الطمبة ضمف المعايير التعميمية واداب المهنة.

.03

استخداـ أساليب تدريسية تستثير حب االستطالع والتفكير المستقؿ.

.08

إثراء المادة باألمثمة التوضيحية والتطبيقية.

.05

تنويع طرائؽ التدريس بما يالئـ موضوع المادة وحاجات الطمبة.

.07

استخداـ تعابير واضحة ومفهومة في التواصؿ مع الطمبة.

.06

ارتباط محتوى االمتحانات بما هو موجود في خطة المساؽ.

.04

التنويع في اساليب تقويـ الطمبة .

.09

توجيه الطمبة نحو البحث العممي والتعمـ الذاتي.

.02

تحفيز الطمبة نحو استخداـ القواعد االلكترونية لمبيانات والمعمومات.

13

غير

مقبول

ج -محتوى المساؽ :ابداء رأيؾ في ضوء خطة المساؽ التي توزع بداية الفصؿ ،
وانطباعاتؾ خالؿ فترة دراسة المساؽ.

رقـ الفقرة

الفقرة
ممتاز جيد جدا بحاجة

الفقرة

الى

تحسيف

.0

وضوح أهداؼ المساؽ .

.0
.3

توزيع موضوعات المساؽ عمى االسابيع الدراسية.
تسمسؿ عرض الموضوعات في خطة المساؽ .
حداثة الموضوعات في المساؽ وأصالتها.

.8
.5

ربط موضوعات المساؽ بتطبيقات الحياة.

.7

ارتباط الواجبات مع مواضيع المساؽ.

.6

كفاية عدد المقاءات التعميمية المباشرة لتغطية محتويات المساؽ.

.4

حداثة المراجع والقراءات المساندة.

.9

وضوح المتطمبات والمهارات الالزمة لدراسة المساؽ.

.02

توفر المراجع والقراءات المساندة في المكتبة.

.00

كفاية الوقت المحدد إلنجاز الواجبات الدراسية

.00

التقييـ العاـ لمحتوى المساؽ.

د -االسئمة المفتوحة:
 اذكر اىم ثالث ميارات تعممتيا خالل دراستك لممساق.................................................................................. 1
................................................................................. 2
................................................................................. 3
................................................................................. 4
................................................................................. 5
 ما ىي اقتراحاتك لتحسين المساق بشكل عام...................................................... ........................................
............................................................................................
مالحظات..................................................................................:
.......................................................................... ...................
............................................................................................
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غير

مقبوؿ

