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 وحدة ضمان الجودة 

 

 

 2022-2021عي للعام الجام والهيئة المعاونة التدريسالية تقييم أعضاء هيئة 

 

ت وورش عمل لتوعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  يتم توزيع نماذج التقييم وعمل لقاءا

 بأهميتها 

  التقييم الذاتي: -1

من خالل نموذج التقييم   والهيئة المعاونة يتم التقييم الذاتي)الجزء االول( من قبل عضو هيئة التدريس

مع نموذج تقييم األداء الذاتي المرسل من وزارة التعليم  متماشي المعد من وحدة ضمان الجودة بالكلية و الالذاتي 

و   ,وذلك لحث السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة على أن يقيموا أدائهم بأنفسهم المصرية،العالي 

أدائهم األكاديمي و البحثي خالل العام الدراسي. ويتضمن نموذج   الوقوف على مدى رضائهم الشخصي عن

 التقييم المؤشرات التالية: 

 ألنشطة التدريسية ا -

 األنشطة البحثية  -

 األنشطة المجتمعية  -

 أنشطة في مجال الجودة  -

 أنشطة إدارية  -

 

 التقييم عن طريق رؤساء األقسام: -2

يتم عرضه على رئيس القسم باالضافة الى )الجزء الثانى( من قبل رئيس القسم كما هو مبين  

 ويتضمن نموذج التقييم المعايير التالية:  ،بالنموذج المرفق

 ألنشطة التدريسية ا -

 األنشطة البحثية  -

 األنشطة المجتمعية  -

 أنشطة في مجال الجودة  -

 أنشطة إدارية  -

 

 في نهاية كل ترم.    (banner)عن طريق الموقع االلكتروني ويتم تقييم األداء التدريسي عن طريق الطالب: -3

 

 مؤشرات تقييم أعضاء هيئة التدريس •

 81ممتاز≤  -

   71≤ جيد جدا ≤80 -

 61≤ جيد ≤ 70 -

  51≤ مرضي ≤ 60 -

 50ضعيف ≥  -
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 وحدة ضمان الجودة 

 

 

  اعالن النتيجة: -4

سرية شخصية عن طريق مخاطبة رئيس القسم ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخطابات تم ي

 موجهة لسيادتهم. 

 

 : تظلمات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -5

تجري مقابلة شخصية مع عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة في حالة اعتراض  

 . م التدريس أوعضو الهيئة المعاونة  على نتائج التقيي  عضو هيئة

 

من قبل كل رئيس  ونة هيئة المعاواليتم عرض تقرير عن نتائج التقييم ألعضاء هيئة التدريس  -6

 ذ الالزمقسم على عميد الكلية التخا

 

 

 

 معيار أعضاء هيئة التدريس

 

 2022/ 8/ 24: بتاريخ( 55)رقم  اعتماد مجلس وحدة الجودة

 

  2022/ 8/ 29:بتاريخ( 127رقم ) اعتماد مجلس الكلية 

 

 

 

 

 


