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استبيان تقييم أدأاء الهيئة التدريسية من قبل رؤساء القسام

الخأوة/  رؤساء القسام العلمية
يهدف هسسذا الساسستبيان السسي التعسسرف علسسى آرائكسسم حسسول الدإاء الكأسسادإيمي والدإاري والبحسسثي للهيئسسة التدريسسسية

بقسمكم بقصد التحسين والتطوير. نأمل منكم التكرم بتعبئته وترجيعه إلينا.

الكلية
مجال التخصص

(القسم العلمي)
المؤهل/ و

الدرجة العلمية
العام الجامعي

عددأ سنوات
الخبرة

عددأ سنوات شغل
الوظيفة

الدأاء التدريسي والشراف

العنصرت
أواف
ق

اا تمام

أواف
ق

محايد
ل

أواف
ق

ل
أوافق
اا تمام

اللتزام بالمحاضرات والساعات المكتبية المخصصة للطلبا.1
المقدرة على تدريس أعباء تدريسية مختلفة (مقررات عامة2

ومتقدمة).
الشإراف على الدروس والنشطة العملية والتدريبية والحقلية.3
العدادإ الجيد للمتحانات وتسليم النتائج في مواعيدها المقررة.4
المساهمة في إعدادإ وتطوير الخطط وملفات المقررات5

الدراساية.
اللمام بالمحتوى العلمي للمقررات الدراساية.6
الساتعانة بالوساائل التعليمية والتقنيات الحديثة في التدريس7

والتعلم.
الواجبات والسائلة والمتحانات منسجمة مع أهداف المقرارات8

الدراساية.
تشجع الطلبا على المشاركأة وإبداء وجهة نظرهم عن المقررات9

الدراساية.
1
0

لل. التوافق بين مفردإات الخطة الدراساية وما تم تدريسه فع

1
1

الهتمام بالتحصيل العلمي للطالب بشكل عام.

البحث والنإتاج العلمي

العنصرت
أواف
ق

اا تمام

أواف
ق

محايد
ل

أواف
ق

ل
أوافق
اا تمام

المشاركأة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل1
والمحاضرات العامة.
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إجراء البحوث والدراساات العلمية.2
الهتمام بجوانب التأليف والنشر الكأادإيمي في المستويات3

المتقدمة من التخصص.
الشإراف على الرساائل الجامعية وطلبة الدراساات العليا4

(الماجستير والدكأتوراه).
تعاون بحثي/ إشإراف مشترك مع مجموعات بحثية محلية و/ أو5

دإولية في مجال التخصص.
الجدية في أدإاء العمل بالمستوى المطلوبا والوقت المحددإ.6

خأدمة الجامعة والمجتمع

العنصرت
أواف
ق

اا تمام

أواف
ق

محايد
ل

أواف
ق

ل
أوافق
اا تمام

المشاركأة الفعالة في أعمال اللجان النوعية والفنية بالجامعة.1
توفير الراوابط التعليمية على شإبكة المعلومات الدولية النترنت2

بما يخدم العملية التعليمية.
المساهمة في إعدادإ خطط وبرامج التنمية المهنية والعلمية للهيئة3

التعليمية.
المساهمة في إعدادإ برامج التنمية العملية للطلبا أثناء حياتهم4

الكأادإيمية.
التعريف بالتخصص ونشر تفافته.5
تقديم محاضرات عامة على مستوى الكلية/ الجامعة.6
المساهمة في إعدادإ خطط إساتراتيجية لتطوير وحدات الجامعة7

ومرافقها.

الصفات الشخصية والعلقة مع الزملء

العنصرت
أواف
ق

اا تمام

أواف
ق

محايد
ل

أواف
ق

ل
أوافق
اا تمام

احترام زملء العمل.1
اللتزام بحضور اجتماعات القسم وإظهار النتماء له.2
تثمين العمل الجماعي وتطوير علقات بناءة مع الزملء والطلبا.3
يتمتع بعلقات اجتماعية طيبة مع زملء العمل.4
احترام آدإابا المهنة والسلوك القويم مع الزملء والطلبا.5
مموكألة إليه من قبل رئيس العمل.6 يودإي المهام ال
الجدية في أدإاء العمل بالمستوى المطلوبا وفي الوقت المحددإ.7
يقدم أفكار وخطط لتطوير القسم/ الكلية/ الجامعة.8
يحترم قرارات القسم.9

ملحاظات اخأري بالخصوص لم تدرج في هذا الستبيان 
1...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

2...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

3...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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التقييم العام

بصفة عامة كيف تقييم رضاك عن أدأاء
الهيئة التدريسية بالقسم؟

ممتاز
جيد
لا جد

جيد
مقبو
ل

ضعي
ف

اا نإشكركم على حاسن تعاونإكم سلف
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