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 للسادة أعضاء هيئة التدريس   نموذج تقييم األداء : رابعا  

 الغرض من النموذج 
والجامعة وتعظيم  الغرض من هذا النموذج هو استخدام تقييم األداء كوسيلة للتحسين وتحقيق أهداف الكلية

 .رسالتهما
 تعليمات استخدام النموذج 

  مجاالت التقييم، تتضمن على مجموعة من  كل محوريتم تقييم األداء على أربعة محاور يحتوي
،والمحور (التخطيط والتنسيق والمتابعة)،والمحور الثانى (القدرات القيادية واإلدارية) المحور األول

 . (الصفات الشخصية والعالقات مع اآلخرين)،والمحور الرابع (ضمان الجودة والتطوير)الثالث 

 .ويرفق به األدلة الداعمة التي يراها سيادته رئيس القسميتم ملء النموذج من قبل  -1
بمراجعة نموذج التقييم وما هو مرفق به من دالئل، ويضع كل  يقوم أعضاء لجنة التقييم -2

 .عضو في اللجنة تقييمه الفردي

 . تقوم لجنة التقييم بوضع تقرير التقييم الجماعي -3

يتم إفادة رئيس القسم بنتائج التقييم وعقد لقاء مع قيادات الكلية لمناقشة النموذج والتوصيات  -4
 . وسبل التحسين

 Xالدرجة التى حصل عليها عضو هيئة التدريس فى المحور [: للتقييم كاألتى% حساب  -5
  بالدرجات المحوراجمالى مقسوم على  ]رالنسبة المئوية األجمالية للمحو 

 120= اجمالى الدرجات :   ولالمحور األ: مثال

 %50= أجمال النسبة المئوية للمحور بالنسبة للمحاور األربعة 

تكون نسبتة  120درجة من   95أذا حصل عضو هيئة التدريس فى هذا المحور على   #
  x50[ ÷ 120  =39.6%  55 [  :المئوية كاألتى
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 عضو هيئة التدريسنموذج تقييم أداء 

  االسم 

  الكلية

  عدد سنوات العمل 

  العام الجامعي

 
 

 مجال التقييم م

 (%50) المهام التعليمية: المحور األول

الدرجة 
 الكلية

درجة 
 التقيييم
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة

   10 بما يسند إليه من عبء تدريسي  يلتزم 1
   10 في اإلرشاد األكاديمي بإيجابية  شاركي 2
   10 بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية يلتزم 3
   10 طبقًا للمعايير وفي األوقات المحددةمقرر الملف  بإعدادلتزام ي 4
   10 ، أو لجان، أو اختبارات ونحو ذلكبما يكلفه به القسم والكلية من محاضرات زائدة، أو أعماليقوم  5
   10 في تقديم المقررات الدراسية أساليب التدريس الحديثةستخدم ي 6
   10 بإيجابية  في اإلشراف على بحوث ومشروعات الطالب شاركي 7
   10 يلتزم باللوائح والنظم 8
   10 بإيجابية الميداني للطالب/ في أعمال التدريب الصيفي  شاركي 5
   10 الطالب لتزم بتطبيق الطرق المالئمة في تقويمي 10
   10 لتزم بالمشاركة في أعمال االمتحانات والكنترول طبقًا لما يكلف بهي 11
   10 .لتزم بمعايير الجودة في وضع االختباراتي 12

   120 المجموع

   %50 )%(النسبة المئوية 
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 مجال التقييم  م

 (%30)  األنشطة البحثية: المحور الثاني
 التقييمدرجة  الدرجة الكلية

 الذاتى
 تقييمدرجة 

 عضو اللجنة
   10 شارك في المؤتمرات العلمية بالحضور أو إلقاء بحثي 1
   10 بإيجابية شارك في الخطة البحثية للقسمي 2
   10 في الدورات التدريبية وورش العمل بإيجابية شاركي 3
   10 مهنيةالهيئات الجمعيات و عضوية الفي  شاركي 4
   10 رسائل الدراسات العليا  ناقشي /الدراسات العليا  على طالبشرف ي 5

   50 المجموع

   %30 )%(النسبة المئوية 

 
 
 مجال التقييم م

 (%20) المهام اإلدارية وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: المحور الثالث
 التقييمدرجة  الدرجة الكلية

 الذاتى
 تقييمدرجة 

عضو 
 اللجنة

   10 في األعمال اإلدارية  بإيجابية شاركي 1
   10 ( المجالس العلمية ،الكلية القسم،)في أعمال المجالس بإيجابية  شاركي 2
   10 الجامعة/ على مستوى الكلية في أعمال اللجان بإيجابية  شاركي 3
   10 الكلية/ في أعمال ضمان الجودة بالقسم بإيجابية شاركي 4
   10 في األنشطة الطالبية  بإيجابية يشارك 5
   10 الجامعة/ الثقافية واالجتماعية على مستوى الكلية في الفعاليات بإيجابية شاركي 6
   10 في إعداد خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للكلية بإيجابية شاركي 7
   10 في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإيجابية شاركي 8
   10 فظة على مرافق العملية التعليميةوتطبيق قواعد األمن والسالمة والمحانشر يحرص على   5
   10 في أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص والعمل على تنمية موارد الكلية شاركي 10
   10 المهني المستمر وبما يتوافق مع احتياجات الكلية يحرص على التطوير  11

   110 المجموع

   %20 )%(النسبة المئوية 
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 مجال التقييم م

 التقييمدرجة  الدرجة الكلية (%10) السمات الشخصية والعالقات مع األخرين: المحور الرابع
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة

   10 خالقيات المهنية وأخالقيات البحث العلميبأ يلتزم 1
   10 وكفاءةالقدرة على حل المشكالت في مجال ما يخصه بسرعة يمتلك  2
   10 تحمل مسئوليات أعلى يستطيع 3
   10 يحافظ على مظهره العام دائماً  4
   10 المرونة والجدية في أداء العمل بالمستوى المطلوب وفي الوقت المحدديحرص على   5
   10 التعامل والتعاون مع الرؤساء والمرؤوسينيحسن  6
   10 بالقيم الجامعية األصيلة والجدية في العمل والحرص على الوقت داخل الكلية يلتزم 7

   70 المجموع

   %10 )%(النسبة المئوية 

 

:توقيع عضو هيئة التدريس  الدرجة الكلية للمحاور األربعة   
    التقدير 

 

:الُمًقيم ماس  الدرجة الكلية للمحاور األربعة   
 :التوقيع  التقدير 

 

 :التوصيات

 
 

 :األجراءات التصحيحية و خطة التحسين
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 للهيئة المعاونة   نموذج تقييم األداء : خامسا  

 الغرض من النموذج 
الغرض من هذا النموذج هو استخدام تقييم األداء كوسيلة للتحسين وتحقيق أهداف الكلية والجامعة وتعظيم 

 .رسالتهما
 تعليمات استخدام النموذج 

  مجاالت التقييم، تتضمن على مجموعة من  كل محوريتم تقييم األداء على أربعة محاور يحتوي
،والمحور (التخطيط والتنسيق والمتابعة)،والمحور الثانى (القدرات القيادية واإلدارية) المحور األول

 . (ينالصفات الشخصية والعالقات مع اآلخر )،والمحور الرابع (ضمان الجودة والتطوير)الثالث 

 .ويرفق به األدلة الداعمة التي يراها سيادته رئيس القسميتم ملء النموذج من قبل  -1
بمراجعة نموذج التقييم وما هو مرفق به من دالئل، ويضع كل  يقوم أعضاء لجنة التقييم -2

 .عضو في اللجنة تقييمه الفردي

 . تقوم لجنة التقييم بوضع تقرير التقييم الجماعي -3

يتم إفادة رئيس القسم بنتائج التقييم وعقد لقاء مع قيادات الكلية لمناقشة النموذج والتوصيات  -4
 . وسبل التحسين

 Xالدرجة التى حصل عليها عضو هيئة التدريس فى المحور [: للتقييم كاألتى% حساب  -5
  بالدرجات المحوراجمالى مقسوم على  ]النسبة المئوية األجمالية للمحور

 70= اجمالى الدرجات :   ثالثالمحور ال: مثال

 %10= أجمال النسبة المئوية للمحور بالنسبة للمحاور األربعة 

تكون نسبتة المئوية  70درجة من   60أذا حصل عضو هيئة التدريس فى هذا المحور على   #
  x10[ ÷ 70  =8.5%  60 [  :كاألتى
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 عضو الهيئة المعاونةنموذج تقييم أداء 

  االسم 

  الكلية

  عدد سنوات العمل 

  العام الجامعي

 
 

 مجال التقييم م
 (%40) المهام التعليمية: المحور األول

الدرجة 
 الكلية

 التقييمدرجة 
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة

   10 لتزم باللوائح والنظمي 1
   10  بأوقات العملي للطالب لتزمي 2
   10 الكلية/ بالقسم اإلرشاد األكاديمي أعمال شارك فيي 3
   10 أعمالتعاون في القسم والكلية ويدخل في ذلك قيامة بما يكلفه به القسم والكلية من ي 4
   10 التدريب العملي للطالبفي  األساليب الحديثة طبقي 5
   10 شارك في متابعة بحوث ومشروعات الطالبي 6
   10 الميداني للطالب/ الصيفيشارك في أعمال التدريب ي 7
   10 بالمشاركة في أعمال االمتحانات والكنترول طبقًا لما يكلف به يلتزم 8

   80 المجموع

   %40 )%(النسبة المئوية 

 
 
 مجال التقييم م

 (%40) األنشطة البحثية:  المحور الثاني
التقييم درجة  الدرجة الكلية

 الذاتى
تقييم عضو درجة 

 اللجنة
   10 في إنجاز الرسالة العلمية طبقًا لخطة محددة سلفاً  اتقدم يحقق 1
   10 على استخدام قواعد البيانات العالمية يمتلك القدرة 2
   10 الرسالة العلمية إنجازتساعده على  التيبمحركات البحث المختلفة  يمتلك اإللمام 3
   10 بموضوع الرسالة العلمية الصلةالبحثية ذات  األوراقعلى ترجمة  يمتلك القدرة 4
   10 شارك في المؤتمرات العلمية بالحضور أو إلقاء بحثي 5
   10 شارك في الدورات التدريبية وورش العملي 6

   60 المجموع

   %40 )%(النسبة المئوية 
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 مجال التقييم م
 (%10)  المهام اإلدارية وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: المحور الثالث

 التقييمدرجة  الدرجة الكلية
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة

   10 شارك في األعمال اإلدارية ي 1
   10 الكلية/ شارك في أعمال ضمان الجودة بالقسمي 2
   10 شارك في أعمال اللجان بالكليةي 3
   10 في األنشطة الطالبية  شاركي 4
   10 الجامعة/ واالجتماعية على مستوى الكليةالثقافية  شارك في الفعالياتي 5
   10  شارك في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةي 6
   10 .تطبيق قواعد األمن والسالمة والمحافظة على مرافق العملية التعليميةيحرص على   7

   70 المجموع

   %10 )%(النسبة المئوية 

 
 مجال التقييم م

 التقييمدرجة  الدرجة الكلية (%10) السمات الشخصية والعالقات مع األخرين: المحور الرابع
 الذاتى

 تقييمدرجة 
 عضو اللجنة

   10 لتزم باألخالقيات المهنية وأخالقيات البحث العلميي 1
   10 يحافظ على مظهره العام دائما  2
   10 الوقت المحددالمرونة والجدية في أداء العمل بالمستوى المطلوب وفي يحرص على   3
   10 والطالبالتعامل الحسن مع الرؤساء يحسن   4
   10 لتزم بالقيم الجامعية األصيلة والجدية في العمل والحرص على الوقت داخل الكليةي 5

   50 المجموع

   %10 )%(النسبة المئوية 

 

:توقيع عضو الهيئة المعاونة  الدرجة الكلية للمحاور األربعة   
    التقدير 

 

:الُمًقيم ماس  الدرجة الكلية للمحاور األربعة   
 :التوقيع  التقدير 

 :التوصيات

 :األجراءات التصحيحية و خطة التحسين


