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 رؤساء األقسام التدريسية من قبلالهيئة أداء  تقييماستبيان 

 العلمية رؤساء األقسام  /األخوة

. نأمل منكم التكرم بقصد التحسين والتطوير بقسمكم التدريسيةهيئة للوالبحثي كاديمي واإلداري األداء التعرف على آرائكم حول األ يهدف هذا االستبيان الي 

 وترجيعه إلينا. تهبتعبئ

  (العلمي القسم) التخصص مجال  الكلية

  الجامعي العام  ةالعلمي و الدرجة /املؤهل

  لوظيفةا عدد سنوات شغل   الخبرة سنوات عدد
 

  شرافداء التدريس ي وال األ 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      .املخصصة للطالب لتزام باملحاضرات والساعات املكتبيةاإل 1

      .)مقررات عامة ومتقدمة( املقدرة على تدريس أعباء تدريسية مختلفة 2

      .والتدريبية والحقليةالعملية واألنشطة  الدروساإلشراف على  3

      متحانات وتسليم النتائج في مواعيدها املقررة.اإلعداد الجيد لل  4

      املساهمة في إعداد وتطوير الخطط وملفات املقررات الدراسية. 5

      .ةالدراسي اتللمقرر  باملحتوى العلمي اإلملام 6

      .والتعلم الحديثة في التدريس اتبالوسائل التعليمية والتقني اإلستعانة 7

      .ةالدراسي اتر االواجبات واألسئلة واالمتحانات منسجمة مع أهداف املقر  8

      .ةالدراسي اتالطالب على املشاركة وإبداء وجهة نظرهم عن املقرر تشجع  9

. الدراسية التوافق بين مفردات الخطة 10
ً
      وما تم تدريسه فعال

      للطالب بشكل عام. العلميبالتحصيل  اإلهتمام 11
 

  النتاج العلميالبحث و 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      واملحاضرات العامة.املشاركة في املؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل  1

      .البحوث والدراسات العلمية إجراء 2

      .في املستويات املتقدمة من التخصص كاديمياأل التأليف والنشر اإلهتمام بجوانب 3

      .)املاجستير والدكتوراه( طلبة الدراسات العلياو الرسائل الجامعية شراف على اإل  4

      دولية في مجال التخصص.أو  /و مع مجموعات بحثية محليةتعاون بحثي/ إشراف مشترك  5

      داء العمل باملستوى املطلوب والوقت املحدد.أالجدية في  6
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 خدمة الجامعة واملجتمع 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      الجامعة.بلجان النوعية والفنية الاملشاركة الفعالة في أعمال  1

      .يخدم العملية التعليميةبما  الدولية اإلنترنت توفير الراوابط التعليمية على شبكة املعلومات 2

      .ة والعلمية للهيئة التعليميةبرامج التنمية املهنيخطط و عداد إاملساهمة في  3

      .كاديميةاألالعملية للطالب أثناء حياتهم عداد برامج التنمية إاملساهمة في  4

      التعريف بالتخصص ونشر تفافته. 5

      تقديم محاضرات عامة على مستوى الكلية/ الجامعة. 6

      خطط إستراتيجية لتطوير وحدات الجامعة ومرافقها.عداد إاملساهمة في  7
 

 الصفات الشخصية والعالقة مع الزمالء 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افقال  محايد أو  أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      احترام زمالء العمل. 1

      نتماء له.بحضور اجتماعات القسم وإظهار اإل  لتزاماإل 2

      تثمين العمل الجماعي وتطوير عالقات بناءة مع الزمالء والطالب. 3

      .زمالء العملطيبة مع  تماعيةاجيتمتع بعالقات  4

      .آداب املهنة والسلوك القويم مع الزمالء والطالب احترام 5

وكلة إليه من قبل رئيس العمل. 6
ُ
      يودي املهام امل

      الوقت املحدد.في داء العمل باملستوى املطلوب وأالجدية في  7

      .الكلية/ الجامعة /يقدم أفكار وخطط لتطوير القسم 8

      .يحترم قرارات القسم 9

 

  ستبياناال  الم تدرج في هذبالخصوص مالحظات اخري 

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

3 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 التقييم العام

  ممتاز ؟أداء الهيئة التدريسية بالقسمبصفة عامة كيف تقييم رضاك عن 
ً
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

 

 

 
 
 نشكركم على حسن تعاونكم سلفا


