
   

 
 
 
 
 
 

   2 من 1 صفحة رقم

 

      Page 1 of 2 

  

Spanish Department قسم اللغة اإلسبانية   

 كلية األلسن

Faculty of Al-Alsun 

 جامعة المنيا

Minia University 

Faculty of Al-Alsun 

Tel.: 082347758-0862369359-Fax: 0862370477 

Web page: http://www.mnia.edu.eg/alsun/ 

 كلية األلسن

 0862370477: فاكس-0862369359-0862347758: تليفون
 als_span@mu.edu.eg البريد اإللكتروني: 

 نظام تقييم وتقويم أداء اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 أهداف النظام:

  المستمر.ضبط أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل التقييم 

 دوريا للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها والهيئة المعاونة متابعة أداء اعضاء هيئة التدريس.  

  تحفيز أصحاب األداء المتميز للمحافظة على التطوير ۔ 

  والهيئة المعاونة.تحقيق الجودة في العملية التعليمية من خالل رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس 

 مراحل تطبيق النظام:

 الهيئة المعاونة.تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس و .1

 الهيئة المعاونة.أداء أعضاء هيئة التدريس وتقويم  .2

 أوال: تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 معايير التقييم:

اآلتي:هي المجاالت واألطر التي يتم التقييم بناء عليها وتشمل    

 األنشطة التدريسية  -

 األنشطة البحثية  -

 األنشطة الطالبية  -

 أنشطة الجودة واالعتماد  -

 األنشطة المجتمعية -

 أخالقيات المهنة -
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 قواعد التقييم:

  .مدعم بالوثائق أو عضو الهيئة المعاونة التقرير السنوي للتقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس .1

 .أو الهيئة المعاونةاستمارة تقييم األداء من رئيس القسم لعضو هيئة التدريس  .2

 .التدريس التقرير السنوي للطالب الخاص بمقررات عضو هيئة .3

 آلية التقييم:

 بحيادية من خالل لجنة يتم تشكيلها في مجلس القسم العلمي.  وتحليلهايتم تجميع هذه الوثائق  -

 مدرس وأقدمأعضاء هيئة التدريس، ومنسق البرنامج،  معيارتتكون هذه اللجنة من رئيس القسم، ومقرر  -

 .عامل، وعضو من الهيئة المعاونة

 عامة في مجلس القسم. تتم مناقشة النتائج بصفة -

تقرير  دائهم من خاللأعن جوانب القوة والضعف في يقدم البرنامج تغذية راجعة ألعضاء هيئة التدريس  -

 يتم تسليمه في ظرف مغلق لكل عضو.

 ثانيا تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس:

بناء على نظام التقييم السابق يتم التقويم كما يلي:   

عند وجود قصور في أداء اعضاء هيئة التدريس  لمعالجة ضعف األداء المهني:دورات تدريبية تنظيم  -

 ودوراتاعضاء هيئة التدريس يتم تنظيم ورش عمل  نتيجة لضعف في جوانب المهارات الخاصة بأداء

 .أوجه القصور ومعالجةتدريبية من أجل رفع مستوى األداء 

 تطبيق سياسات التحفيز والمساءلة المعتمدة بالقسم.  -

 

 


