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ل تمذيى خذيت تعهيًيت تربىيت وبحثيت بًستىي خىدة يضًٍ تىفر رسبنت انكهيت : تهتسو انكهيت بتحميك رؤيتهب يٍ خال 

 خريح لبدر عهً تهبيت يتطهببث سىق انعًم

 تسعً انكهيت ألٌ تكىٌ نهب يكبَت عهًيت وبحثيت يتًيسة في انًدبالث انُىعيت تًكُهب يٍ انًُبفست يحهيب وإلهيًيبرؤيت انكهيت : 

 ......نهعبو اندبيعي  ًَىرج تمييى أداء عضى هيئت انتذريس 
 )تمييى انعًيذ ورئيس انمسى(

  االسى

  انمسى

  انتخصص 

 مدرس          أستاذ مساعد  أستاذ انًسًً انىظيفي

 بحسب 5: 1 رة منلكل عبايشمل النموذج جوانب األداء األساسية لعضو هيئة التدريس وتم تحديد أوزان مختمفة        
 ، ومفسرة كاآلتي :مستوى موافقة سيادتكم عمى فاعمية األداء 

 = ضعيف1= مقبول، 2= جيد  ، 3= جيد جدا، 4ممتاز، =  5
 أسفل الوزن الذي يعبر عن رأي سيادتكم √ برجاء وضع عالمة

 1 2 3 4 5 األداء و

      أَشطت انتعهيى وانتعهى:انًحىر األول: 

 ILOSالمستهدفة توصيف المقرر بما يحقق النتائج التعميمية يشمل قرر و إعداد ممف الم 1
 وتقرير المقرر.

     

تنفيذ ما وضع من مواصفات لممقرر من لجنة متابعة سير العممية التعميمية بمراجعة  2
 المستندات ومالحظة ومتابع التنفيذ.

     

لعام السابق والذي يشمل في ا لمقررمدى تعديل مواصفات المقرر وفقا لما يسفر عنه تقرير ا 3
 عمى أداء عضو هيئة التدريس وعن المقرر. Student Feedbackقياس رضا الطالب 

     

      بالجداول الدراسية والتي يقوم بتقييمها لجنة متابعة سير العممية التعميمية بالكمية. االلتزام 4

      اإلرشاد األكاديمي. 5

      من برنامج التعمم اإللكتروني. واالستفادةونية الكتر صورة تحويل المقررات إلى  6

      .المشاركة في إعداد مشروعات التخرج 7

      .االمتحاناتالمشاركة في أعمال  8

      المشاركة في تطوير البنية التحتية لممعامل بالقسم. 9

      المشاركة في اإلشراف عمى التربية العممية. 11

      األنشطة البحثية: -لثانيالمحور ا

      المساهمة في إعداد ونشر أبحاث مبتكرة وحديثة. 1

      .ومناقشتها اإلشراف عمى الرسائل العممية 2

      بالقسم والكمية.وضع الخطة البحثية المشاركة في  3

      في المشروعات البحثية. االشتراك 4

      المشاركة في المؤتمرات العممية. 5

      عضوية الجمعيات العممية والهيئات المهنية. 6

      .الكتب المؤلفة 7

      .العممي بالمؤسسات التعميميةربط القسم  8
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 1 2 3 4 5 األداء و

      النشاط الجامعي:  :المحور الثالث

      .المشاركة في أنشطة ضمان الجودة والتطوير المستمر لمكمية 1

      فيذية لمكمية.والتنيجية المشاركة في وضع الخطط اإلسترات 2

      المشاركة في إعداد الدراسة الذاتية لمكمية. 3

      .واللجانالمناصب االدارية عضوية  4

      الطالب. اتحادالمشاركة في لجان  5

      أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: المحور الرابع:

      المشاركة في خدمات وأنشطة تنمية البيئة وخدمة المجتمع. 1

      المساهمة في تنمية الموارد الذاتية لممؤسسة التعميمية. 2

      األعمال المهنية االستشارية خارج الكمية. 3

      أنشطة تنمية األداء والقدرات:المحور الخامس: 

      في دورات الحاسب اآللي. االشتراك 1

      في دورات تدريبية في مجال التخصص. االشتراك 2

      في دورات تنمية القدرات في المجاالت المختمفة. االشتراك 3

      وورش العمل التي تنظمها وحدة ضمان الجودة بالكمية.دورات الفي  االشتراك 4

      بأخالقيات المهنة: المحور السادس: االلتزام

      اتخاذ القرارات.إدارة األزمات و  1

      التعاون وحسن التعامل مع الزمالء والرؤساء. 2

      التمتع بعالقات اجتماعية طيبة مع الطالب. 3

       الجدية في أداء المهام بالمستوى المطموب والوقت المحدد 4

      حسن المظهر والسموك العام. 5

      

 ضعيف                يمبىل              خيذ خيذ خذا                          األداء: يًتبزفبعهيت  
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