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وثيقة معايري تقيمي السادة أ عضاء هيئة التد ريس و الهيئة املعاونة
مت الاعامتد جملس اللكية جلسة رمق ( ) 406بتارخي 2015/ 11 / 11
أوال :تقييم أداء السادة اعضاء هيئة التدريس.
م

جهة التقييم

ألية التقييم

1

الطالب

إستبيان تقويم المقرر الدراسي

2

منسقي المقررات

تقرير متابعة عن األعضاء
المشار ون

3

لجنة الدعم األ اديمي

تلقي شكاوى الطالب سواء مباشرة
أو عن طريق صناديق
الشكاوي

4

رؤساء مجالس األقسام

تقرير متابعة

منسق المعيار

مدير وحدة الجودة

أهم نق اط التقييم
• مدي إنتظام المحاضر في مواعيد المحاضرات.
• تشجيعه للطالب علي الفهم والتفكير بدالً من الحفظ.
• إتاحة الفرصة لألسئلة أثناء المحاضرة.
• مدى التزام المحاضر بأوقات المحاضرة.
• قدرته على إدارة وضبط المحاضرة.
• وضوح أسلوبه فى عرض المادة العلمية.
• مددى تشددجيعه للطددالب علددى الدتعلم الددااتى والمشددار ة والتفاع د
أثناء المحاضرة.
 يقدوم المرشددد األ داديمي الادداك بكد فرقددة دراسدية ببح د
أسباب الشكوي والرد عليها.
 يقوم المرشد األ اديمي لبرنامج الدراسى بددور مماثد فيمدا
ياص شكاوى طالب البرنامج الدراسى.
• العبء التدريسي.
• جودة العملية التعليمية.
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• المهام البحثية والنشاط الجامعي.
5

مجالس األقسام

تقييم أداء عضو هيئة التدريس عند
التقدم للترقية لدرجة أستاذ -
أستاذ مساعد

• األنشطة التدريسية والبحثية والجامعية.

6

اإلدارة العليا

تقييم أداء عضو هيئة التدريس من
خالل التفاع مع الطالب

• في ضوء ذلك:
• يتم ترشيح األساتاة العاملين منسقين للمقررات.
• تحوي بعض أعضاء هيئة التدريس غير المنضبطين للتحقيق.

ثانيا :تقييم أداء اعضاء الهيئة المعاونة.
م
1

جهة التقييم

ألية التقييم

الطالب

إستبيان تقويم المقرر الدراسي

2
منسقي المقررات

منسق المعيار

تقرير متابعة

مدير وحدة الجودة

أهم نق اط التقييم
 مدي اإلنتظام وااللتزام في المعام .
 تفاعله مع الطالب.





االنتظام وااللتزام فى المعام ،
تفاعله مع الطالب والتوصي الجيد والسه للمعلومات
التعام مع زمالئه ومع العمال والفنيين
االهتمام بأبحاثه العلمية وتعامله مع مشرفيه.
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3

أعضاء هيئة التدريس
المشرفين

تقارير اإلشراف السنوية

4

رؤساء مجالس األقسام

شوف المكافأت

 األداء وحسن السمعة

مجالس األقسام

تقارير حسن السمعة عند التقدم
للترقية

 األداء وحسن السمعة

5

 التعام مع زمالئه ومع العمال والفنيين
 االهتمام بأبحاثه العلمية وتعامله مع مشرفيه

 يتم اإلعالن عن معايير التقييم؟
يتم عبرعدة وسائل منها:
• وضع إستبيان تقويم املقرر الدراس ي في الكتب الخاصة بطالب البرنامج .

• تجميع اإلستبيانات في كتيب خاص بذلك وطباعته و يتم توزيعه علي األقسام العلمية.

 الخطوات املتبع عقب إجراء التقييم؟

 يتم إخطار أعضاء هيئة التدريس بنتائج إستبيان الطالب.
 اإلستفادة من نتائج تقييم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة من خالل إدراج خطة تحسين فى تقرير املقررات والبرنامج.
ً
علميًً.
قسمًً ًً ً
مساعدًًًفيًً ًكلًً ً ً
وأفضلًً ًمدًرًسًً ً ًً ً
معيدًً ًً ً ً
ألفضلًً ً ً ً
ًًً ً ً ً ً
سنويا
وشهاداتًً ً ً
جوائزًً ً ً ًً ًً
منحًً ً ًًً
ًً 
 تقوم األقسام العلمية سنويا باختيار أفضل رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه) وكذلك أفضل بحث علمي منشور.

منسق المعيار

مدير وحدة الجودة

عميد الكلية

