
             
 
 

 نظام شامل لتقييم و تقويم أداء اعضاء هيئة التدريس
 

 أهداف النظبم

 

 ضجظ أداء أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔ يعبٔرٛٓى يٍ خالل انزمٛٛى انًسزًش -

 يزبثعخ أداء اعضبء ْٛئخ انزذسٚس دٔسٚب نهزعشف عهٗ أٔجّ انمظٕس ٔيعبنجزٓب -

 رذفٛض أطذبة األداء انًزًٛض نهًذبفظخ عهٗ انزطٕٚش  -

 رذمٛك انجٕدح فٙ انعًهٛخ انزعهًٛٛخ يٍ خالل سفع كفبءح أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔ يعبَٔٛٓى -

 

 مراحل تطبيق النظبم

 رمٛٛى أداء أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔ يعبَٔٛٓى -1

 رمٕٚى أداء أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔ يعبَّٔٛ-2

 

 

 أعضبء هيئة التدريس و معبونيهمأوال: تقييم أداء 

 

 معبيير التقييم

 ْٙ انًجبالد ٔ األطش انزٙ ثزى انزمٛٛى ثُبًء عهٛٓب ٔرشًم اٜرٙ 

 

 األَشطخ انزذسٚسٛخ

 األَشطخ انجذثٛخ

 األَشطخ انطالثٛخ

 أَشطخ انجٕدح ٔ االعزًبد

  أخاللٛبد انًُٓخ

 

 قىاعد التفييم

 انزذسٚس يذعى ثبنٕثبئك انزمشٚش انسُٕ٘ نهزمٛٛى انزارٙ نعضٕ ْٛئخ-

 سئٛس انمسى نعضٕ ْٛئخ انزذسٚس اسزًبسح رمٛٛى األداء يٍ-

 انزمشٚش انسُٕ٘ نهطالة انخبص ثًمشساد عضٕ ْٛئخ انزذسٚس-

 

 آلية التقييم

 .يجهس انمسى انعهًٙدٚخ يٍ خالل نجُخ ٚزى رشكٛهٓب فٙ ٚزى رجًٛع ْزِ انٕثبئك ٔ رذهٛهٓب ثذٛب-

، ٔيُسك ٔانجذث انعهًٙ نجُخ أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔيمشس سئٛس انمسى،رزكٌٕ ْزِ انهجُخ يٍ - 

  عضٕ يٍ انٓٛئخ انًعبَٔخ.ٔ انجشَبيج، ٔ ألذو أسزبر عبيم أٔ ألذو أسزبر يسبعذ عبيم،

 ٚظفخ عبيخ فٙ يجهس انمسى . انُزبئج رزى يُبلشخ -

 



يٍ خالل  ضعف فٙ آدائٓىٚمذو انجشَبيج رغزٚخ ساجعخ ألعضبء ْٛئخ انزذسٚس عٍ جٕاَت انمٕح ٔان -

 رمشٚش ٚزى رسهًّٛ فٙ ظشف يغهك نكم عضٕ.

 

 ثبنيب تقىيم أداء أعضبء هيئة التدريس

 :ثُبًء عهٗ َظبو انزمٛٛى انسبثك ٚزى انزمٕٚى كًب ٚهٙ 

 

 دورات تدريبية لمعبلجة ضعف األداء المهني:

انًٓبساد انخبطخ ثأداء عُذ ٔجٕد لظٕس فٙ أداء اعضبء ْٛئخ انزذسٚس َزٛجخ نضعف فٙ جٕاَت  -

اعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٚزى رُظٛى ٔسش عًم ٔ دٔساد رذسٚجٛخ يٍ أجم سفع يسزٕٖ األداء ٔ يعبنجخ 

 أٔجّ انمظٕس.

 

 سيبسة المحبسبة و المسبءلة  -

 

لبٌَٕ رُظٛى انجبيعبد  ء ٔاججبرّ انًُظٕص عهٛٓب فٙعُذ ٔجٕد رمظٛش يٍ عضٕ ْٛئخ انزذسٚس فٙ أدا

 أٔ رمظٛش نًب ْٕ يزفك عهّٛ فٙ يجهس 194-141ٔٔاججبد انٓٛئخ انًعبَٔخ طجمب نهًٕاد  55-59انًٕاد 

انمسى انعهًٙ ٔ رى اثٛبد رنك يٍ خالل َظبو انزفٛٛى ٚزى  رٕجّٛٓ ثًعشفخ سئٛس انمسى ٔعًٛذ انكهٛخ فٙ نمبء 

انزذسٚس ٔد٘ غٛش سسًٙ ٚهّٛ نمبء سسًٙ يٍ خالل خطبة يكزٕة ٕٚجّ إنّٛ، ٚهّٛ دشيبٌ عضٕ ْٛئخ 

 يٍ رذسٚس ْزا انًمشس اٌ اسزًش ضعف انزمٕٚى دٌٔ رذسٍ. 

 

فٙ دبنخ ٔجٕد شكٕٖ  يمذيخ فٙ دك أ٘ عضٕ ْٛئخ رذسٚس أٔ عضٕ يعبٌٔ ٚزى انزذمٛك فٙ طذخ  -

ْزِ انشكٕٖ ٔ جذٚزٓب يٍ لجم سئٛس انمسى ٔ ٚزى إرخبر انالصو نشد انذمٕق إنٗ أطذبثٓب ثبنطشق 

 األيش. انٕدٚخ ثى انمبََٕٛخ إرا نضو

 

 سيبسة التحفيز:  

 

يب ْٕ يُظٕص عهّٛ فٙ لبٌَٕ رُظٛى انجبيعبد ٔانهٕائخ انًُظًخ ٔلشساد انًجهس االعهٙ -

ْٛئخ  أعضبء ٔعهٗ نهجشَبيج ٔانزُفٛزٚخ األكبدًٚٛخ نهجبيعبد رزًثم سٛبسخ انزذفٛض انًطجمخ عهٙ اإلداسح

 ثجٕدح االداء. انزذسٚس ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ فٙ َظبو سثظ انضٚبداد انًبنٛخ

 :اخزٛبس عضٕ ْٛئخ انزذسٚس انًثبنٙ ٔعضٕ انٓٛئخ انًعبَٔخ انًثبنٙ فٙ َٓبٚخ كم عبو دساسٙ        -

 ٚعزًذ االخزٛبس عهٗ رمٛٛى سئٛس انمسى، ٔرمٛٛى انضيالء، ٔرمٛٛى انطالة يٍ خالل رمشٚش انًمشس، ٔانزمٛٛى      - 

 انزذسٚسٛخ، ٔانجذثٛخ، ٔانطالثٛخ، ٔأَشطخ انجٕدح.انزارٙ نألعضبء. ٔٚشًم انزمٛٛى األَشطخ 

     ٚمزشح أعضبء ْٛئىخ انزذسٚس ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ أسًبء أفضم األعضبء انزٍٚ نًسٕا آداءْى انًزًٛض خالل

 انعبو انذساسٙ عهٗ يسزٕٖ األَشطخ انزذسٚسٛخ، ٔانطالثٛخ، ٔانجذثٛخ ٔأَشطخ انجٕدح فٙ انجشَبيج. 

 ًمزشدخ يٍ انضيالء ثٕاسطخ نجُخ رمٛٛى أداء أعضبء ْٛئخ انزذسٚس انًعزًذح فٙ ٚزى رجًٛع األسًبء ان

يجهس انمسى انًكَٕخ يٍ سئٛس انمسى ٔيمشس يعٛبس أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔيُسك انجشَبيج ٔألذو أسزبر 

 عبيم أٔ ألذو أسزبر يسبعذ عبيم ٔعضٕ يٍ انٓٛئخ انًعبَٔخ.

 ا عهٗ رششٛذبد صيالئٓى ٔرفذض األٔساق انخبطخ ثٓى ٔ ذظش أعهٗ ثالثخ أسًبء دظهٕث انهجُخ  رمٕو

 رزًثم ْزِ األٔساق فٙ اٜرٙ:

إسزًبسح رمٛٛى سئٛس انمسى ألعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ ٔفك ٔثٛمخ انزمٛٛى انًعزًذح  .1

 ثبنمسى ٔانزٙ رشًم جًٛع األَشطخ انسبثك ركشْب يٍ رذسٚس، ٔجٕدح، ٔطالة، ٔثذث عهًٙ.



 ارٙ انسُٕ٘ ألعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ.انزمٛٛى انز .2

 رمٛٛى انطالة انًثجذ فٙ رمبسٚش انًمشساد.   .3

عهٗ يب سجك يٍ رمٛٛى انضيالء، ٔسئٛس انمسى، ٔانطالة ٔانزمٛٛى انزارٙ انًٕثك ثبنًسزُذاد رخزبس انهجُخ  ٔثُبءً 

نًزًٛضٍٚ عٍ انعبو انذساسٙ انًذذد أفضم انعُبطش انزٙ رى الزشادٓب يٍ انضيالء ٔٚزى ركشٚى األعضبء ا

 خ.سيضٚ ثشٓبداد رمذٚش ْٔذاٚب


