
   

 9102/1010استمارة تقييم أداء عضو هيئة التدريس للعام الجامعى 

 معلومات عامة

رباعيا االسم  الجنسية :   

 الكلية  

 القسم  

 المؤهل العلمى 

 النخصص  

 المسمى الوظيفى أستاذ أ.مساعد مدرس  

 العمل االدراى عميد وكيل رئيس قسم أخرى  ال يوجد
الخبرةعدد سنوات       

 

الكفاءة فى التدريس والريادة العلمية وتدريب الطالبالقسم األول :   

 م العنصر مرتفع متوسط منخفض

 2 القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات.   
.االشراف على رسائل علمية والمشاركة الفعالة فى قاعة البحث     1 
 3 المشاركة فى مناقشة رسائل علمية فى مجال التخصص.   
 4 االلتزام باللوائح والنظم.   
 5 االلتزام بأوقات المحاضرات والساعات المكتبية .   
 6 تفعيل الريادة العلمية.   
 7 االلتزام بتوصيف المقرر.   
ملف وتقرير المقرر فى المواعيد المحددة . اداعد     8 
 9 الدقة فى متابعة حاالت الطالب .   
.علمية وتقنية حديثة خالل العملية التعليمية استخدام طرق ووسائل     20 
 22  .وضع االختباراتإعداد وااللتزام بمعايير الجودة فى    
 21  .بالكليةنشر وتطبيق قواعد االمن والسالمة    
 23 القيام بالتدريس فى كليات أخرى.   
 24 إعداد ووضع امتحانات الكترونية    
الطالب .االلمام باحتياجات      25 
 26 االلمام بالقواعد واللوائح وسياسات قبول الطالب بالكلية .   
 27 االلمام بالجوانب القانونية للعمل .   
 28 اجادة مهارات استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات    
العمل تبعا لالهمية واألولوية تنظيم     29 
 10 يمتلك القدرة على حل المشكالت.   

 12 يمتلك القدرة على التخطيط ووضع خطط مستقبلية للتحسين وتطوير العمل   



   
 

 القسم الثانى : األنشطة البحثية والمهنية 

 م العنصر  مرتفع متوسط منخفض

.بحوث أو كتب منشورة لديه     2 

.العضوية فى جمعيات وهيئات مهنية     1 
ببحوث جماعية. يشارك فى القيام     3 

فى المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة وورش شارك ي   
  .العمل والدورات التدريبية

4 

.شارك فى فرق عمل ولجان لتطوير الكلية ي     5 

.شارك فى قوافل وورش عمل ومؤتمرات لخدمة المجتمعي     6 
من قبل وحدة ضمان الجودة الدورات التدريبية المعدة شارك فى ي   

  .العضاء هيئة التدريس
7 

العمل.أحصل على دورات تدريبية تفيد فى مجال      8 
 

خصائص الشخصية والعالقاتالالقسم الثالث :   

 م العنصر مرتفع متوسط  منخفض

 2 ادارة االزمات وحسن والنصرف   

 1 امكانية تحمل مسؤولية أعلى   

 3 الجدية فى أداء العمل بالمستوى المطلوب والوقت المحدد   

 4 التعامل والتعاون مع الرؤوساء والزمالء    

الطالبحسن التعامل مع      5 

 6 حسن المظهر والسلوك العام   
 

 القسم الرابع : األنشطة الثقافية واالدارية واالجتماعية

 م العنصر مرتفع متوسط  منخفض

.المشاركة الفعالة فى لجان القسم أو الكلية أو الجامعة      2 

فى األنشطة الثقافية أو األجتماعية على مستوى  المشاركة   
 القسم أوالكلية أو الجامعة او المجتمع

1 

 


