الية لتقييم أداء عضو ىيئة التدريس الجامعي
يعد تقييم أداء عضو ىيئة التدريس الجامعي من أىم المجاالت التي ينبغي االىتمام بهاا لماا لاو مان أىمياة ساي تألداين ايداء وزياادة ساع يتاو ساي تياوي

المادة الع مية ومألتوياتها ومضامينها .وىو الوسي ة الوحيدة ل تألقق من أن ايداء يتم ع ى النألو المألقق لغ ضو ويم ّكن كل من القااممين باو والميباق

ع يهم من الوقوف ع ى مواطن القوة سيتم تعزيزىا ومواطن الضعف سيتم تقويتها.

المشاركين سى عم ية التقييم مثل العضو نفدو واليالب ورميس المعيار و الزمالء وعميد الك ية حتى يم ّكن جمع كمية كبي ة من المع وماات مان
ت ك المصادر المتنوعة مما يساػذ في مىضىػيت انؼمهيت بأسرها
أىداف عم ية تقييم أداء عضو ىيئة التدريس الجامعي.

يهدف تقييم أداء عضو ىيئة التدريس الجامعي

 .1متابعة أداء عضو ىيئة التدريس.

 .2كشف جوانب القوة والضعف سي ايداء.

 .3تمكين عضو ىيئة التدريس من تيوي أدامو ايكاديمي.

 . 4استثمار ايداء المتميز ل عضاو ساي تمكيناة مان التفا ل الع ماي والمشااركة ساي المالتم ات والنادوات والأل قاات الدراساية والادورات التدريبياة وييا
ذلك من الألواسز الع مية.

و سوف يتم استخدم تقييم أداء عضو ىيئة التدريس كعنص مداعد سي تق ي ما ي ي:
الت قية الع مية .ب .منح العالوات االستثنامية .ج .منح إجازة التف ل الع مي.

ه .ىا .االبتعاث واالتصال الع مي.

حضور الملتم ات والأل قات الدراسية والتدريبية.

و .الت شيح ل قيام بمدلوليات الخدمة الجامعية.

ز .تمديد الخدمة عند ب ول سن التقاعد.

مهام عضو ىيئة التدريس الجامعي التي يتم بناء ع يها تقييم أدامو سيها.

تتكون المهام ايساسية لعضو ىيئة التدريس من ثالث أنشية رميدية ىي

التدريس

 .2البألث الع مي

 .3واإلسهامات الفك ية وخدمة الجامعة والمجتمع.

معايي التقييم

التقييم يتم من خالل ثالث معايي



المعيار ايول :ايداء التدريس ( من خالل النموذج الخاص بالي بة المزود من وحدة الجودة المدئولة عن نتامج التقييم )

المعيار الثاني اينشية البألثية و الع مية و المهنية و اينشية اإلدارية و الثقاسية وا الجتماعية و ال ياضاية  .ىااا المعياار يكتاب بواساية العضاو
ويصدق ع ية من قبل رميس القدم ( دور رميس القدم سي ىاا الجزء سيتمثل سي التألقق من المع ومات التي عبئت من قبل عضو ىيئة التدريس

بأليث تكون صأليألة وموضوعية باعتباره المدئول المباش عنو والاي يقوم بدوره بوضع النقاط المخصصة لكل بند حداب النماوذج) و يصادق

ع ية من عميد الك ية.


المعيار الثالث :المشاركة سى أعمال الجودة و الصفات الشخصية يكتبو رميس القدم و مدي وحدة الجودة او نامبة و يعتمد مان مج اس القدام

و عميد الك ية ( .درجة الصفات الشخصية تتم من خالل استبيان يبين عالقة العضو بالزمالء ).

مالحظات



يتم التقييم سى نهاية كل سصل دراسي

م اتب الكفاءة كايتي

 99سأكث ممتاز

 89-89جيد جدا

 79-79جيد

 69-69مقبول

اقل من  69يي م ضى

عند حصول عضو ىيئة التدريس ع ى اقل ن  % 69من الدرجة الك ية النهامية او المعيار ايول الخاص بالتدريس يأل م من التدريس لمدة عام


يزود عضو ىيئة التدريس بصورة من تقييمو النهامي بعد اعتماده من عميد الك ي

التقاري التى ينتجها النموذج

 .1نموذج تقييم الي بة

 .2نموذج تقييم الزمالء

.3نموذج التقييم االااتى ل عضو

 .4نموذج العبء التدريس

1

نموذج لتقييم عضو ىيئة التدريس الجامعى
بيانات شخصية
ايسم

الك ية

تاريخ التعيين

ال تبة اآلكاديمية

القدم:

سنة الألصول ع ى شهادة الدكتوراة
التخصص العام

انمؼيار األول :األداء انتؼهيمى

التخصص الدقيق
انحذ األقصى
نهذرجت
3

1

التدريس و القدرة ع ى تغيية المادة الع مية بكفاءة

2

يدتغل وقت المألاض ات بشكل سعال

3

3

االلتزام بأوقات المألاض ات و الداعات المكتبية

3

4

ط يقة وضع وصياية االختبارات

2

5

استخدام ط ق ووسامل تع يمية حديثة

3

6

يألفز الي بة ع ى المشاركة و إبداء وجهات نظ ىم حول

3

انتقذير انفؼهي

مالحظاث

المادة
يتعامل مع الي بة باحت ام ضمن معايي المهنة و ادابها
مجمىع انرجاث

7

3

29

المعيار الثاني :األوشطت انبحثيت و انؼهميت و انمهىيت و اينشية
1

انؼبء انتذريس (ػذد انحاضراث انتى تم تذريسها)

انحذ
األقصى
نهذرجت
19

2

البحوث المنشورة او المقبولة لننشةر او الب ةل الةل ة مة
بيانات النشر بامن او القبول لننشر

20

3

 اإلشةرا عنة
الجامعي .
 قارير أو دراسات م إعدادها لنقسم/لنبني /لنجامع
 المحاضرات والندوات العنمي
 المة مرات وورش العمل والدورات الم خصص
 العضوي ف هيلات مهني مر بط بال خصص و واال حادات
 العمل عن زيادة و حسين موارد القسم او البني او الجامع .

4






اإلدارية و الثقاسية و الجتماعية و ال ياضية

طنبة الدراسةات العنيةا أو مناقشة الرسةالل



5

شغنها

المناصل االداري ال
واعمال البن رول
و الجان ال مت المشارب فيها
الخدمات والنشاطات ال ي مت المشارب فيها عنة مسة و
البني و المج م المحني
أي جوالز قديري م الحصول عنيها
أي ب ل شبر م الحصول عنيها


الخطط العنمي والبحثي وال دريسي المس قبني
الدرج البني
مالحظات :مثال
البحوث قيد اإلعداد

00

00

انتقذير انىشاط
انفؼهى انمستحق
نهذرجت

مالحظاث ػهى
انؼالمت
انمخصصت
 5درجاث نكم
ساػت مؼتمذة
( بواقةةةةةةةةةةةةة 5
عالمةةةةةةات لبةةةةةةل
نشاط)
(بواقة عالمة
واحةةةةدة لبةةةةل
نشاط )

(بواقة عالمة
واحةةةةدة لبةةةةل
نشاط

50

2

انمؼيار اثانث :انمشاركت فى اػمال انجىدة و انصفاث
انشخصيت

انحذ
األقصى
نهذرجت
29

 انمشاركت فى اػمال انجىدة بانقسم او
انكهيت او انجامؼت
 انمشاركت فى احذ مؼايير االػتماد او احذ
انهجان
حدن المظه و ايتزام ب ع اف ايكاديمية

5

التعامل مع اليالب و الم ضى و الزمالء ورماسة القدم و

5

ادارة الك ية
الدرج البني
مالحظاث

انتقذير
انفؼهى

مالحظاث ػهى
انىشاط
انمستحق انؼالمت انمخصصت
نهذرجت
 19درجت نكم
وشاط

39

انذرجت انىهائيت نهتقرير مه 199درجت :
رئيس انقسم :

انتاريخ :

انتىقيغ:

ػميذ انكهيت :

انتاريخ:

انتىقيغ:

3

