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 تسعى الكلية ألن تكىن لها مكاوة علمية وبحثية متميزة في المجاالت الىىعية تمكىها مه المىافسة محليا وإقليميارؤية الكلية :  

  تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمومحاور معايير 

 أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
من خالل استخدام مجموعة من المعايير وقياس يتم تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس بالكمية           

 :لك من خاللعضو ىيئة التدريس ليذه المعايير وذ استيفاءمدى 
استمارة التقييم الذاتي لعضو  خالل تقديممن  تي لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونةم الذاالتقيي-1

ثم يقوم رئيس  باستيفائياحيث يقوم كل عضو ىيئة تدريس ىيئة التدريس في نياية كل فصل دراسي 
نشاط من خالل نموذج ممخص لوالتأكد من صحتيا  باالستمارةمجمس القسم بمراجعة البيانات الواردة 

الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس بكل قسم عممي إلى  االستماراتريس، وبعد ذلك ترفع أعضاء ىيئة التد
 .عميد الكميةإلى وحدة ضمان الجودة ومن ثم 

والمعاون  النظري يضم تقييم المحاضر لمجانب  والذي نتائج استبيان تقييم الطالب لممقررات الدراسية -2
تقييم نتائج استبيان سال خطابات لجميع األقسام العممية بدة الجودة بإر ، حيث تقوم وحالعممي لمجانب

 ويقوم رئيس القسم بعرض النتائج عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس بالقسمممقررات الدراسية الطالب ل
 .ويتخذ اإلجراءات التصحيحية

 فيقصور  أي اكتشافياند ترفعو إلى مجمس الكمية ع والتي ة سير العممية التعميميةنة متابعتقرير لج -3
 الميام المكمف بيا عضو ىيئة التدريس أو عضو الييئة المعاونة.

 لوضع والتي تطبق في نياية العام الدراسي رئيس القسم وعميد الكميةاألداء من قبل تقييم  استمارة -4
  جيد.عن  ليق أالذي يجب التقدير النيائي وال

 لمترقيالتدريس بمجالس األقسام العممية عند التقدم  أعضاء ىيئة تقييم أداء ويشمل تقييم األداء أيضا -5
 .لمدرجات العممية األعمى

 والهيئة المعاونةتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  محاور: ثانيا
 :نططة التاليةأل افي التدريس  تقييم أداء أعضاء هيئة محاوروتتمثل  -1

 :أنططة التعميم والتعمم -أوال:
 نوعة وتتمثل في اآلتي:متعددة ومتوىي أنشطة      
وتقرير  ILOSالمستيدفة إعداد ممف المقرر ويشمل توصيف المقرر بما يحقق النتائج التعميمية  -

 المقرر.
ات راجعة المستندالتعميمية بم ة سير العمميةتنفيذ ما وضع من مواصفات لممقرر من لجنة متابع -

 ومالحظة ومتابع التنفيذ.
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لما يسفر عنو تقرير المقرر في العام السابق والذي يشمل قرر وفقا مدى تعديل مواصفات الم -
 عمى أداء عضو ىيئة التدريس وعن المقرر. Student Feedbackالطالب قياس رضا 

 ميمية بالكمية.العممية التع نة متابعة سيروالتي يقوم بتقييميا لجبالجداول الدراسية  االلتزام -
 اإلرشاد األكاديمي. -
 من برنامج التعمم اإللكتروني. واالستفادةرونية إلى صورة الكت تحويل المقررات -
 .المشاركة في إعداد مشروعات التخرج -
 .االمتحاناتالمشاركة في أعمال  -
 المشاركة في تطوير البنية التحتية لممعامل بالقسم. -
 ممية.ى التربية العفي اإلشراف عمالمشاركة  -
 األنططة البحثية: -ثانيا

 أبحاث مبتكرة وحديثة. ونشرالمساىمة في إعداد  -
 .ومناقشتيا اإلشراف عمى الرسائل العممية -
 بالقسم والكمية.وضع الخطة البحثية المشاركة في  -
 في المشروعات البحثية. االشتراك -
 المشاركة في المؤتمرات العممية. -
 .ينيةوالييئات الم معيات العمميةالجعضوية  -
 .الكتب المؤلفة -
 .التعميميةبالمؤسسات العممي ربط القسم  -
 أي ميام أخرى حسب طبيعة القسم. -

 النطاط الجامعي:  - ثالثا
 المشاركة في أنشطة ضمان الجودة والتطوير المستمر لمكمية. -
 المشاركة في وضع الخطط اإلستراتيجية والتنفيذية لمكمية. -
 لمكمية. دراسة الذاتيةة في إعداد الالمشارك -
 .واللجانالمناصب االدارية عضوية  -
 الطالب. اتحادان ة في لجالمشارك -
 أي ميام أخرى مرتبطة بطبيعة القسم أو الكمية. -
 أنططة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: رابعا:
 تنمية البيئة وخدمة المجتمع.المشاركة في خدمات وأنشطة  -
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 لممؤسسة التعميمية. موارد الذاتيةالمساىمة في تنمية ال -
 األعمال المينية االستشارية خارج الكمية. -

 أنططة تنمية األداء والقدرات: مسا:اخ
 في دورات الحاسب اآللي. االشتراك -
 مجال التخصص.في دورات تدريبية في  االشتراك -
 في دورات تنمية القدرات في المجاالت المختمفة. االشتراك -
 وحدة ضمان الجودة بالكمية. التي تنظمياوورش العمل ت دوراالفي  االشتراك -

 ت المهنة:بأخالقيا االلتزام سادسا:
 إدارة األزمات واتخاذ القرارات. -
 التعاون وحسن التعامل مع الزمالء والرؤساء. -
 التمتع بعالقات اجتماعية طيبة مع الطالب. -
 بالمستوى المطموب والوقت المحدد.الجدية في أداء الميام  -
 ك العام.حسن المظير والسمو  -

 :األنططة التالية يف أعضاء هيئة التدريسمعاوني تقييم أداء  محاورتتمثل  -2
 أنططة التعميم والتعمم. أوال:

 التدريس حسب رأى رئيس القسم. فيكفاءتو  -
 التدريس حسب تقييم الطالب. فيكفاءتو  -
 بمواعيد الدروس العممية التزامومدى  -
اإلبتكار والتجديد فى إستراتيجيات  يدرسيا وقدرتو عمىروس العممية التى مساىمتو فى تطوير الد -

 التدريس
 م طرق ووسائل تعميمية وتقنية حديثة خالل العممية التعميميةخدااست -
 مشاركتو فى أعمال المالحظة عمى اإلختبارات. -
 نشر وتطبيق قواعد األمن والسالمة والمحافظة عمى مرافق العممية التعميمية. -
 ت التدريس وخارجيا وفى األنشطة الجامعية.الطالب داخل قاعا تو عمى التواصل معمقدر  -
 األنططة البحثية: : ثانيا

 مدى تقدمو فى إعداد رسالة الماجستير/ الدكتوراة الخاصة بو -
 البحوث أو الكتب المنشورة. -
 المشاركة فى المؤتمرات. -
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 األنططة الجامعية:  ثالثا:
 مستمر لمكمية.ودة والتطوير الالمساىمة في أنشطة ضمان الج -
 ة.المشاركة الفعالة في لجان القسم أو الكمية أو الجامع -
 المشاركة في االنشطة والمبادرات الطالبية -

 :خدمة المجتمع وتنمية البيئة رابعا: أنططة
 المشاركة في خدمات وأنشطة تنمية البيئة وخدمة المجتمع. -
 ة التعميمية.المساىمة في تنمية الموارد الذاتية لممؤسس -

 ية األداء والقدرات:أنططة تنما: مسخا
 .اإلشتراك في دورات الحاسب اآللي -
 اإلشتراك في دورات تدريبية في مجال التخصص. -
 اإلشتراك في دورات تنمية القدرات في المجاالت المختمفة -
 االشتراك في الدورات وورش العمل التي تنظميا الكمية. -

 هنة:اإللتزام بأخالقيات الم سادسا:
 رارات.الق إدارة األزمات واتخاذ -
 التعاون وحسن التعامل مع الزمالء والرؤساء. -
 لتمتع بعالقات اجتماعية طيبة مع الطالب.ا -
 الجدية في أداء الميام بالمستوى المطموب والوقت المحدد. -
 حسن المظير والسموك العام. -

 
 
 
 
 
 


