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 آلية متابعة األداء بجامعة فاروس

 مقدمة

دارات الجامعررة وفنوا ررا باارتقرراء بعالررت   ااداء وإ رر ا  إيعتبررن امررام العتابعررة والتقيرريم العقيررنال قيقز لعرر   الترر ام 

 اعليات ا لت قيق رؤيت ا وأه اف ا ااستناتيجية.ون العالتعن لجعيع اشاطات الجامعة الت الي

ييم األداء ي ام اعلية إتخاذ القنار بالجامعة ويعطز ص رة  قيقية وواض ة ان أداء جعيرع اددارات وااجااات را كعا أن تق

بشكل أكثن م ض اية، وياللط الض ء الى كفاءة اعل اددارات والفنوع وخلق التنافس فيعرا بين را، معرا يالر م فرز اعليرة 

ل م اردها بالشكل األمثل، ويالاا  الى إتخاذ ادجناءات التص ي ية التط ين الشامل بالجامعة وايادة ق رات ا الى إستغال

 الالامة للالين بااتجاه الص يح فز ت قيق أه اف ا ااستناتيجية.

 

 هداف التقييم أ

 وتتبع م   ت قيق ااه اف الع ض اة. زقياس ااداء الفعل .1

 والتط ر.رفع مالت   أداء العاملين وإستثعار ق رات م بعا يالاا هم الى التق م  .2

 تخاذ ااجناءات التص ي ية وال قائية فز أوقات ا العناسبة.إدارة من تعكين اد .3

  التعنف الى اقاط الق ة والضعف والت الين العالتعن. .4

 الخ مة ان مالت   الخ مات العق مة. ىايادة رضا متلق .5

 الت ايع العادل للعكافآت وال  اف  بناًء الى اتائج تقييم ااداء. .6

 

-: ىمستو ىوذلك عل ية بتقييم أداء الجهاز األكاديمي واإلداروتقوم الجامع  

 الالادة أاضاء هيئة الت ريس ➢

 الالادة أاضاء ال يئة الععاواة ➢

 إداريين وم ظفين الجامعة  ➢

 أخصائز الععامل بالجامعة ➢

 

-:حيثويتم تناول كل مستوى من   

 األه اف العنج ة من التقييم. ➢

 .طنق وآاليات التقييم ➢

 .معايين التقييم  ➢

 .اتائج التقييم ➢

 

 

 

 

 

 

 

 جامـــعة فــاروس
Pharos University Quality Assurance Center (QAC) 

 منك  ضعان الج دة
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 -أوالً: تقييم السادة أعضاء هيئة التدريس :

 

 -األهداف المرجوة من التقييم:

 : زفيعا يل زويفي  تقييم أداء اض  هيئة الت ريس الجامع

 متابعة أداء اض  هيئة الت ريس. ➢

 األداء وتط ين األداء األكاديعز. زكشف ج ااب الق ة والضعف ف ➢

 فع مالت اه فى كليات الجامعة العختلفة.تط ين طنق التعلم ور ➢

 تع ي  الت ريس رفيع العالت   واارتقاء به. ➢

 .زتشجيع النبط بين الت ريس والب ث العلع ➢

 .زالعجتعع الجامع زف زتع ي  الجااب األخالق ➢

  .أخذ قنارات متعلقة بالعكافأت وال  اف  زااستفادة من اتائج التقييم ف ➢

 

 جوانب التقييم: 

 -تية :قييم أاضاء هيئة الت ريس من خالل الج ااب اآلتتم اعلية ت

 -متابعة دورية من الالي  األستاذ ال كت ر اائب رئيس الجامعة لشئ ن التعليم والطالب، ان طنيق: .1

 األستاذ ال كت راعي  الكلية.  ىيق مة الالادة أاضاء هيئة الت ريس إل يإستيفاء اع ذج تقنين دور •

  مة الالادة اع اء الكليات إلى األستاذ ال كت ر اائب رئيس الجامعة.يق يإستيفاء اع ذج تقنين دور •

   اعليررات العناجعررة ال اخليررة التررز يعرر ها وينمع ررا منكرر  ضررعان الجرر دة اررن طنيررق تشرركيل لجرران مررن أاضرراء هيئررة  .2

 الت ريس بالجامعة لف ص ملفات العقنرات.

 تتم ان طنيق: زوالت ياعلية التقييم الالن  .3

 اض  هيئة الت ريس لنئيس القالم. هيق م يذال زالتق يم الذات •

 ويعتع  من اعي  الكلية. زإلى التق يم الذات اتقييم األداء لعض  هيئة الت ريس ب اسطة رئيس القالم إستنادً  •

 إستبيان أراء الطالب لكل فصل دراسز. .4

 ليات وإجناءات التقييم بشكل مفصل لكل جااب من ج ااب التقييم:آينح  زوفيعا يل ❖

 

 ة ال ورية من إدارة العتابعة بنئاسة الالي  األستاذ ال كت ر اائب رئيس الجامعة لشئ ن التعليم والطالبالعتابع -1

 -لية التقييم:آ   

-:اآللية المتبعة من ادارة المتابعة في اآلتيتتلخص   

 أ( أدوات التق يم :

مجعع يق مه  يابعة( من خالل تقنين دور)إدارة العت متابعة دورية من مكتب اائب رئيس الجامعة لشئ ن التعليم والطالب

ال ا  ، الى  زالفصل ال راس زاألسب ع الالابع واألسب ع النابع اشن( منتين فخالل الالي  األستاذ ال كت ر اعي  الكلية )

-:ةوذلك من خالل أدوات التق يم اآلتي ،زالعام الجامع زأن يق م أربعة تقارين ف  
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 ي م 21 إلى اعي  الكلية كل ب( يق م اهيئة الت ريس العنت  اض ق مه تعليم )تق يم ذاتى ي 1ستعارة إ - 

 ي م 21إلى اعي  الكلية كل  (هيئة الت ريس الععين /الععار اض تعليم )تق يم ذاتى يق مه  2ستعارة إ -

لجامعرة اائرب رئريس ا ىلرإ يق مره اعير  الكليرة ارن كرل اضر  هيئرة تر ريس بالكليرة يتقنيرن دوروهر   تعليم ) 3ستعارة إ -

 (لشئ ن التعليم والطالب

 

 ب( آلية ومعايير التقويم المتبعة:

 .العتابعة(الععل بإدارة فنيق لعتابعة من خالل تم اتالت اج  فز الالااات العكتبية ) -1

لع قع العتابعة بالتأك  من رفع العقنرات الى اإدارة االت ام بنفع العقنر الى الع قع االكتنواز أسب اياً )يق م فنيق  -2

الى ان يتم متابعة جعيع العقنرات قبل ب اية األسب ع  من األسب ع الثااز االكتنواز بص رة اش ائية أسب اياً وب اية

 .( زالفصل ال راس زالالابع وااسب ع النابع اشن ف

ب ورها بالت قق  فنيق الععل بإدارة العتابعة  ق ميللج ول )ا االت ام بإاطاء الع اضنات فز أوقات ا الع  دة طبقً  -3

 .(من  يث الع ا  والكثافة الع دية ومقارات ا بالج اول الت ريالية

 .)تقنين الععي ( االت ام بتكليف الطالب بال اجبات -4

 .)من خالل اداالن ان األاشطة الطالبية الى الع قع /الكلية( العشاركة فز بناء وتأهيل يخصية الطالب -5

جلالات اللجنة متخصصة  اائب رئيس الجامعة أو من ي كله من أاضاء  ض رن خالل متطبيق التعليم التفاالز ) -6

رسال بيان ي ضح اسم اض  هيئة الت ريس والعقنر والع اضنة وم ا ها واعط التعليم مخاطبة الععي  د – يةعيالتعل

 . (زالعطبق وذلك مع ب اية كل فصل دراس زالتفاال

 

 -هيئة التدريس من خالل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب كاآلتى :معايير تقويم أداء أعضاء  ولذا تتلخص

 

 -األنضباط واإللتزام بكل من: -أ

 إاالم الطالب فز الع اضنة األولز باآلتى : .1

 األسم وك د العقنر . •

 ا د الالااات الععتع ة للعقنرومكان وم ا  الالااات العكتبية . •

 ين فز ت ريس العقنر .أسعاء الع اضنين والعالاا ين العشارك •

 امام التق يم )امم ادمت ااات( وت ايع ال رجات . •

 امام التعليم التفاالز العطبق فز العقنر و م ا  الع اضنة . •

 امام التكليفات والع ام وال اجبات وطنق تقييع ا . •

   العكتالبة من العقنر ابذة مختصنة ان العقنر تشعل األهعية فز  يات م العالتقبيلة والع ت يات وال  ف والععنفة  •

 والعتطلبات الالابقة . •

 (.………- text book – reference books- internetمصادر الععنفة ) •

 والتأك  من ت افنه بالعكتبات . text bookاداالن الز الع قع االكتنواز  .2
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 وت في هم لإلستعااة به . text bookاداالن للطالب ان ال  .3

   .لكتنواز من األسب ع األولرفع الع اضنات الز الع قع اا .4

طالب كل م اضنة ( فرز الع اضرنات ذات  10- 5ادلت ام فز  صن الغياب ) أخذ الغياب بص رة اش ائية )  الز  .5

 .لية وص رة إلز العني  األكاديعز صن الغياب وإرساله لععي  الك ،األا اد الكبينة فز  الة تعذر أخ  الغياب بالكامل

 .الالااات العكتبيةفز م ا  ومكان  الت اج  .6

 .الج اول ال راسيةادلت ام ب خ ل الع اضنات والععامل فز الع ا  الع  د ب .7

 :الكفاءة التدريسية  -ب

 ت ضيح للطالب كيفية األستفادة من العقنر فز  يات م الععلية والعالتقبلية . -

 تطبيق التعليم التفاالز فز الع اضنات وال صص الععلية. -

 أب ا  مجتععية.تكليف الطالب ب اجبات و -

 تطبيق امام الكارت لتق يم ال ام األكاديعز للطالب -

 

 -المشاركة فى  بناء وتأهيل شخصية الطالب: -ج

تجعل خنيج جامعة فاروس  زتنميم ورش اعل وغينها من اااشطة الت –اق  الن وات  –اااشطة الطالبية  زالعشاركة ف

 ا.قليعيً إا وا م ليً متعي ً 

 

 الداخلية التي يُعدها ويُنظمها مركز ضمان الجودةعمليات المراجعة  -2

 

 -لية التقييم:آ

 

يتم ذلك ان طنيق تشكيل لجان من أاضاء هيئة الت ريس بالجامعة ل يارة الكليات ومتابعة أداء أاضاء هيئة  ➢

 .الت ريس من خالل ف ص ملف العقنر

والعنت بين وف ص ملفات العقنر الخاصة ب م.  تق م كل لجنة ب يارة الكليات لعقابلة أاضاء هيئة الت ريس ال ائعين ➢

والثااية بع  ادات اء  -ويتم ذلك منتين فى الفصل ال راسى ال ا   )العنة األولى خالل األسب اين الثامن والتاسع

 .(ز التال زمن الفصل ال راس زمن ادمت ااات وإاالن النتائج وإستكعال ملف العقنر كامالً فى األسب ع الثاا

 

 -ت التقييم:إجراءا

 -مرحلة إعداد البيانات: .أ

إا اد قاا ة بيااات خاصرة بالالرادة أاضراء هيئرة التر ريس بكرل قالرم مرن أقالرام الكليرات بالجامعرة وتخصصرات م 

وأرقررام التليف اررات الخاصررة ب ررم وكررذلك العقررنرات التررز يقرر م كررل اضرر  هيئررة ترر ريس بت ريالرر ا خررالل الفصررل 

 ال راسز.
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 -الداخلية: ب. تشكيل لجان المراجعة

ز ف زويناا زوآخن خارج زمن اض  هيئة ت ريس داخليتم تشكيل كل لجنة من اللجان التى ت ور الكلية 

 -الععايين األتية: زإختيار العض  الخارج

 قنب التخصص. -

 وبن د ملف العقنر. زادلعام ب ور العناجع ال اخل -

 والق رة الى الت اصل والتعاون.  -

 

 -فيذية لعملية التقييم والمتابعة:ج. البدء في الخطوات التن

إلرز اعر اء الكليرات داالم رم ببر ء الخطر ات التنفيذيرة اائب رئيس الجامعرة إرسال خطاب من الالي  األستاذ ال كت ر 

لععلية التقييم بتطبيق امام العناجعة ال اخلية ب اسطة " لجنة تقييم األداء "، وأسعاء أاضاء هيئة التر ريس الرذين 

وكذلك ضرنورة إارالم جعيرع أاضراء هيئرة التر ريس بالكليرة  من كليت م لإلاضعام للجنة تقييم األداء،تم إختيارهم 

 بضنورة تج ي  ملفات العقنرات التز يق م ن بت ريال ا.

 -م افاة الالادة اع اء الكليات قبل اعلية التقييم والعتابعة باألتز:

 تاريخ الب ء فز الخط ات التنفيذية لععلية التقييم.  -

 عاء أاضاء هيئة الت ريس من لجنه متابعة وتقييم األداء الذين سيق م ن ب يارة كليت م.أس -

 بيان ي ضح العقنرات التز سيتم ف ص ا ومناجعت ا ب اسطة هذه اللجنة. -

 البن د التز ستق م لجنة متابعة األداء بعناجعت ا فز ملفات العقنر لت ايع ا الى أاضاء هيئة الت ريس. -

 

 -ية:د. مرحلة التوع

إا اد ورية اعل من قبل منك  ضعان الج دة ألاضاء لجنة متابعة األداء لتعنيف م بأه اف وآلية وطنيقة اعلية 

 لكل من م. موراق والنعاذج الخاصة بالتقييوتالليم األ العناجعة،

 

 -هـ. مرحلة المراجعة ورصد الدرجات: 

بعة األداء ب اسطة منك  ضعان الج دة، ورص  تتم مناجعة اعاذج التقييم بع  إستالم ا من أاضاء لجنة متا

 ال رجات التى قام ب ضع ا أاضاء لجنة متابعة األداء بع  قيام م بتقييم ملفات العقنرات لكل كلية تبعاً ألقالام ا. 

 

 -ذ. مرحلة اإلجراءات التصحيحية:

واددارية داخل كل كلية يق م منك  ضعان الج دة بععل  صنألفضل الععارسات للععلية التعليعية األكاديعية 

واقاط الق ة والنقاط التز ت تاج إلز ت الين لكل العقنرات التز تم ف ص ا ومناجعت ا من قبل لجنه متابعة وتقييم 

 األداء. 

يتم إرسال تقنين إلز األستاذ ال كت راعي  الكلية به مندود لجنة العتابعة لكل قالم من أقالام الكلية،  تز يق م الالي  

النقاط التى ت تاج إلى ت الين بعلف الى الادة أاضاء هيئة الت ريس بالقالم  كت ر رئيس القالم بإطالع الاألستاذ ال

 العقنر وإفادة منك  ضعان الج دة بادجناءات التص ي ية التز تعت بناءاً الى العناجعة ال اخلية.
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 -و. تقييم أداء أعضاء لجنة متابعة األداء من قبل مركز ضمان الجودة:

 -قييم أداء أاضاء لجنة تقييم األداء من قبل منك  ضعان الج دة بع  ادات اء من اعلية التقييم وفقاً للععاييناألتية:يتم ت

 ادلت ام بع ا  التالليم والتاللم.  م  ▪

 دقة التقييم. ▪

 م   الكفاءة فز كتابة التقنين. ▪

 ادبتكار فز ادضافات أو العقتنا ات.  م  ▪

 .ن وم ارة ادتصالوم   التعا ▪

 

 -هـ. المالحظات والتوصيات والتقارير :

 زايارة تق م ب ا " لجنة متابعة األداء " للكليات يتم إا اد ت صيات من قبل منك  ضرعان الجر دة للنقراط التر بع  كل

اعليرة العتابعرة افالر ا الترز يقر م ب را أاضراء اللجنرة، كرذلك يرتم  زت تاج إلز ت الين س اء فز الععلية التعليعية أو ف

يقر م  ية تقنين مفصل من قبرل العنكر  بعر  كرل ايرارة ي تر   الرى كرل تفاصريل العناجعرة والت صريات، والرذكتاب

 إلز الالي  األستاذ ال كت ر رئيس الجامعة. هالعنك  بإرسال

 

 :من جانب الكلية عملية التقييم السنوى ألعضاء هيئة التدريس -3

 لية التقييمآ

 زيق مة اض  هيئة الت ريس لنئيس القالم ف يالذ QAC)–(1)أ  )اع ذج لعض  هيئة الت ريس ينين الالن التق •

 -تية:اآل زالن ا  زما يق م به اض  هيئة الت ريس ف ىال يي ن ماي  من كل اام، والذ  ي ت 

 الع ام الت ريالية. -

 األاشطة الب ثية والعلعية. -

 األاشطة والع ام األخن . -

 .يةالتعليعالععلية ج دة ضعان أاشطة  -

من  يالتقنين الالن بع  إستالم   يالت فيه رئيس القالم يالذ QAC))–عض  هيئة الت ريس )اع ذج ب تقييم األداء ل •

 -تية:يتم فيه تقييم اض  هيئة الت ريس من الج ااب اآل ياض  هيئة الت ريس ويُعتع  من اعي  الكلية، والذ

 %36.50الع ام الت ريالية               -

 %27.25األاشطة الب ثية والعلعية   -

 %27.25ألاشطة والع ام األخن   ا -

 %9.00أاشطة ج دة الععلية التعليعية   -

 :إجراءات التقييم

ه يتم إرسال خطابات للالاده اع اء الكليات منفقا ب ا اعاذج التقييم العطل بة م ض ا بالخطاب تاريخ إاادة تالليم هذ -

 بع  ملئ ا. ةالنعاذج إلى منك  ضعان الج د

 الم النعاذج بع  ملئ ا ومناجعت ا.بإست ةيق م منك  ضعان الج د -

 الة وج د تعارض بين  زيق م منك  ضعان الج دة بعناجعة اعاذج التقييم ويتم إاادت ا إلى الالي  اعي  الكلية ف -

 لعض  هيئة الت ريس. زالتقييم وما ه  مذك ر بالتقييم الذات

 الت ريس فى اع ذج مجعع.يق م منك  ضعان الج دة بنص  درجات التقييم ألداء الالادة أاضاء هيئة  -
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 -:يإستبيان أراء الطالب لكل فصل دراس -4

 

 :لية التقييمآ

 يث يتم  زمن كل فصل دراس تاسعفى األسب ع ال ورقيةيتم إستطالع أراء الطالب فز الععلية التعليعية بص رة      

د، ويق م الطالب بإب اء أرائ م ادستعااة ببن د ااستبيان الخاص بال يئة الق مية لضعان ج دة التعليم واداتعا

  -  ل:

 .أراء اامة   ل الع اضن -

 .امام التق يم -

 .أساليب التعليم والتعلم غين التقلي ية -

 .اض  ال يئة الععاواة -

 إجراءات التقييم

بت ايع أوراق ادستبيان الى و  ات ضعان الج دة بالكليات بالجامعة ضعان الج دة ويق م منك   -

ي ثم إاادة النعاذج بع  ملئ ا من الطالب إلى منك  ضعان الج دة بالجامعة الذ دستقصاء أراء الطالب،

   يت لى اعلية الت ليل.  

ز امة فالبع  ت ليل ادستبيان يتم إرسال اتائجه إلى الالي  األستاذ ال كت راعي  الكلية دتخاذ ادجناءات ال -

م بالكلية ليق م ا بتالليم ادستبيان لكل اض  ادستبيان الى الالادة رؤساء األقالااتائج هذا الشأن وت ايع 

 هيئة ت ريس بالقالم،  تى يتالنى ل م القيام بععل ادجناءات التص ي ية.

 

 -أعضاء هيئة التدريس:السادة نتائج تقييم 

يتم بع  ذلك تجعيع تقييعات الالادة أاضاء هيئة الت ريس فى اع ذج مجعع يشعل األربع اقاط التى يتم تقييم اض   ▪

 :زكاألتوهى  -كعا تم اديارة سابقاً  –الت ريس من خالل ا  هيئة

الالي  األستاذ ال كت ر اائب رئيس الجامعة لشئ ن العتابعة ت ت إيناف  ةقبل لجن ورية من الالعتابعة  -

 .التعليم والطالب

ت ت  اعليات العناجعة ال اخلية لعتابعة أداء أاضاء هيئة الت ريس من خالل ف ص ملف العقنرات -

 .اف منك  ضعان الج دةإين

 .من قبل الكلية )رئيس القالم والععي ( اعلية التقييم الالن   -

 .إستبيان أراء الطالب -

يتم فيه  الاب مت سط التقييعات، ويتم إفادة  ييتم تجعيع اتيجة التقييعات لكل فصل دراسز فى النع ذج العجعع الذ  ▪

إرسال خطاب إلى الالي  اعي  الكلية يخبنه بنتيجة التقييعات الالي  األستاذ ال كت ر رئيس الجامعة الذ  ب وره يق م ب

 صل الي ا اض  هيئة  زلكل اض  من أاضاء هيئة الت ريس. كذلك ينفق مع هذا الخطاب درجة التقييم الت

التقييعات يتم إتخاذ ادجناءات  ها الى اتائج هذا وبناءً الت ريس وذلك لكل اض  الى     ياللم إليه يخصيً 

   الالامة.التص ي ية 
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 -السادة أعضاء الهيئة المعاونة : ثانياً: تقييم

 آليات وإجراءات التقييم: -1
 

  -:يسنوالم تقيياليتم تقييم الالادة أاضاء ال يئة الععاواة ان طنيق 

 واع ذجلالادة أاضاء ال يئة الععاواة ل زب اية ي ن ماي  بإرسال اعاذج التقييم الذات زف ةمنك  ضعان الج د يق م 

 تقييم الالي  رئيس القالم إلى الكلية لت ايعه الى ال يئة الععاواة دستيفائه.

 زما يق م به اض  ال يئة الععاواة ف ىال يي ت  ء اناصنه اض  ال يئة الععاواةيق م بعل يالذ زالتقييم الذات -أ

 -تية :اآل زالن ا 

 األاشطة العتعلقة بالععلية التعليعية والع ام الت ريالية. ➢

 الب ثية والعلعية.األاشطة  ➢

 الخ مات واألاشطة األكاديعية. ➢

 األاشطة والع ام األخن . ➢

 يتم إستيفاؤه من قبل رئيس القالم ومنالقز العقنرات التز يشارك في ا   يالذ تقييم األداء لعض  ال يئة الععاواة -ب

 اض  ال يئة الععاواة، ثم يتم إب اء النأ  وإاتعاده من قبل اعي  الكلية.     

 

  يير التقييممعا -2

 .QAC)للبن د الع ض ة )بنع ذج جـ) ايتم تقييم اض  ال يئة الععاواة من قبل رئيس القالم ومنالقز العقنرات وفقً  

 

 نتائج التقييم -3

جعع يتم فيه  الاب اع ذج م زمن قبل رئيس القالم ومنالقز العقنرات ف يتم تجعيع اتيجة تقييم اض  ال يئة الععاواة

م وتالليعه كت راعي  الكلية بنتائج التقييالالي  األستاذ ال كت ر رئيس الجامعة والالي  األستاذ ال ادة إف، ويتم مت سط التقييم

 دتخاذ ادجناءات التص ي ية الالامة. إلى اض  ال يئة الععاواة

 -الجامعة: يوموظف اإلداريين م السادة: تقيياثالثً 

 :األهداف المرجوة من تقييم ومتابعة أداء اإلداريين 

 .داريين بالجامعةابعة أداء ادمت -

 .كشف ج ااب الق ة والضعف فز األداء و تط يناألداء ادداري -

  .األفناد  الكشف ان الطاقات والق رات الكامنة ل  -

 داادة ت ايع العالئ ليات واألاباء واألدوار.  يعتبن م خاًل  -

 .تع ي  الجااب األخالقز فز العجتعع الجامعز -

وفز تصعيم أاشطة تط ين أداء ادداريين   ،ييم فز أخذ قنارات متعلقة بالتنقيات، وال  افااستفادة من اتائج التق -

 .بالجامعة

 آليات وإجراءات التقييم:

الع ين العباين من قبل إدارة يئ ن العاملين إسب ع قبل م ا  التقييم ل ضع التق ين  ىيتم إرسال إستعارات التقييم إل

منتين خالل ، رة يئ ن العاملين ويطلب من الع راء أن يق م ا بتعبئة اع ذج التقييمالعناسب وإاادة إرسال ا إلى إدا

 ان  تج ي  العق د الالن ية والثااية فز ي ن سبتعبن.  زالعام األول

 يناين(. –سبتعبن  -فى ي ن )ي اي   اكذلك يتم التقييم قبل ص ور ال اف  والذ  يص ر ثال  منات سن يً 
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 معايير التقييم:

 الفند فز أداء الععل. كفاءة -

 الع ام والع ارات اددارية. -

 الصفات الشخصية. -

 ادلت ام بالع ااي  والق ااين. -

 

 -المعامل: يأخصائ السادة ابعاً : تقييمر

 -األهداف المرجوة من التقييم:

من قبل أتخاذ األجناءات التص ي ية  ة صن العشاكل والصع بات التز ت اجه الالادة أخصائيين الععامل  وم اول -

 منك  ضعان الج دة.

 تط ين الععامل. -

الالادة أخصائز الععامل وذلك من خالل ت  ي  اعاذج الت ثيق والعتابعة والصيااة   تنسيخ مف  م أهعية الت ثيق ل  -

 دارة الععامل. إوغينها والتز قام منك  ضعان الج دة بأا ادها من خالل التعاون مع 

 تط ين األداء. ىل لقب ل العال مات والنق  البناء والععل الالالادة أخصائز الععام  اشن ال از ل  -

 خلق روح العنافالة البناء بين الععامل العختلفة بكل كلية. -

فز اعلية التط ين  ةبث روح الععل فز فنيق ل   أاضاء هيئة الت ريس ويع رهم بالعشاركة الفعالة والبناء -

 بالجامعة.

 امل .التق ين الفعلز وال اقعز ا تياجات العع -

 ال جه األمثل. ىالع ارد البشنية العتعي ة بالععامل وال رش والتز يعكن األستفادة من ا ال ىللتعنف ال ةإتا ة الفنص -

 

 ألية التقييم

الععامل وذلك من خالل ثال  ايارات متفنقة خالل الفصل  ءيتم تشكيل لجنة تقييم ومناجعة لعتابعة أداء الالاده أمنا

 ال ا  . زال راس

 

 ءات التقييمإجرا

 

 تشكيل لجنة التقييم والمراجعة والمكونة من: .1

 أعضاء اللجنة الدائمة: .أ

 رئيالا  العشنف الى منك  ضعان الج دة                ال كت ر/ اائب رئيس الجامعة  ااستاذ •

 اض ا     أمين اام الجامعة                                                                               •

 م ين منك  ضعان الج دة                                                                        اض ا •

 مالتشار الععامل                                                                                    اض ا •
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 :أعضاء اللجان التى تقوم بعملية الفحص والتقييم .ب

أساسية ب يث تتك ن  لجان 6ا د يتم تقاليم الالادة أاضاء هيئة الت ريس الذين تق م اللجنة ال ائعة بإختيارهم الز  ➢

 ىويناا ةفز اعلية التقييم أثناء ال يار ةمن إثنين من أاضاء هيئة الت ريس وذلك لضعان الع الة والشفافي ةكل لجن

ابعة الالادة أخصائز الععامل  من خالل ثال  ايارات متفنقة تشكيل اللجان،  يث تق م اللجنه بعت زالتخصص ف

 خالل الفصل ال راسز ال ا  .

 .ألخصائز الععامل اتعاد الع ام والعالقليات األساسيةإوضع و ➢

 اناصن تقييم  تختلف بإختالف الع ام ال ظيفية التز يق م ب ا أخصائز ىت ت ي ال زإا اد إستعارات التقييم الت ➢

 الععامل.

 عاع مع الالادة أاضاء اللجان لتالليع م قائعة الع ام والعالقليات وإستعارات التقييم وكذلك  ينح كيفيةاق  اجت ➢

 اعلية التقييم .

ب ا  ةالتز يك ن الز دراية كافي ةإرسال ادستعارات إلى ااستاذ ال كت ر رئيس القالم لتقييم بعض البن د بااستعار ➢

التعاون مع اادرات   م  -قالم  مثل ) الن التعامل مع ال مالء والطالببالنالبة ألخصائز العععل التابع له فز ال

 وغينها(. -سناة تنفيذ ما ي كل اليه من أاعال - ااخن

 كذلك يتم تقييم أمناء الععامل من قبل لجنة إدارة الععامل. ➢

رص   ىيت لمنك  ضعان الج دة الذي  ىبتالليم استعارات التقييم إل ةفز ا اية كل ايارة يق م اض  اللجن ➢

مت سط التقييعات ألخصائز الععامل يتم تنتيب  ىء البناً  ال رجات و الاب مت سط التقييعات للثال  ايارات

 كالتالز:  ىاألخصائيين  وفقاً ألربع  مالت يات ه

 % فأكثن .94.5ويب أ من   A  العالت  -أ

 %.94.5أقل من    ىلإ% 89.5ويتناوح  ما بين   B  العالت  -ب

 %89.5 إلى أقل من %84.5تناوح ما بين وه   ي  C  العالت  -ت

 %84.5وه  أقل من   D  العالت  - 

 

وكذلك اعل   A-B-C  وفز أطار تطبيق مب أ الث اب والعقاب بالجامعة  يتم صنف مكأفاءات مالية للعتعي ين للعالت 

ار ألخصائز الععامل اذي ادات تق ين لألوائل من م  كعا يق م منك  ضعان الج دة بت جيه خطابات  للفت اااتباه واد

  ه  لت ضيح األسباب النئيالية  فز أاخفاض تق ينه  العام وبالتالز يك ن  ىالعقصنين فز أداء واجبات م ال ظيفية كل ال

أخصائز الععامل  هكذلك يتم إاالم الالاد، جت اد فز أداء مالقلياته ال ظيفية وت ارك أخطائهم ف  لإل ةخطاب اداذار  بعثاب

 ويق م كل من م بالت قيع بالعلم. بنتائج التقييم

 

  العتعثل فز متابعة م ل  وت قيق ا للغنض العنج  من ا ولية تقييم أداء أخصائز  الععامآمنا فز تط ين اعلية ا ةورغب

 -: اعل ما يلزالت ام م بالع ام والعالئ ليات العن طين ب ا  تم 
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 -ورش هن سة  -ميكنوبي ل جز –ات الععامل العختلفة ) كيعياء لتخصص اجناء تع يل لنع ذج التقييم  ليك ن مناسبً إ  .أ

 .غينها(وأسنان  -ايادات

أخصائز الععامل ى ت  يث ادستعارات الخاصة بعتابعة وصيااة األج  ة الع ج دة بالععامل العختلفه وت ايع ا ال .ب

 التقييم ان  ال يارة. ةأن يتم ف ص تلك األستعارات من جااب لجن ىألستيفائ ا ال

أخصائز الععامل ه ا اد ال ورات الت ريبية  كن ع من إا اد الك ادر البشنية وتأهيل الالادإقيام منك  ضعان الج دة ب .ج

 -وق  قام العنك  بأا اد ال ورات التالية:

 –الكال ر  -الن يف–ال نوق –الع ض اات األتية )الجنوح  ةوتناولت هذة ال ور ،دورة فز ااسعافات ااولية   -

األامة  –الصنع والتشنجات  –صعقه الك نباء –غعاء اد –ضنبة الشعس  –الل غات –األختناق  –التالعم 

 القلبية( 

 .دورة فز م ارات ااتصال الفعال -

 

 

 نتائج التقييم:

أدائ م   ا لعالت بع  القيام بععلية رص  اتائج التقييم بعنك  ضعان الج دة بالجامعة وتنتيب أخصائز الععامل وفقً  •

(A-B-C-D ) والالي  أمين اام بالغ كل من ااستاذ ال كت ررئيس الجامعة والالي  اائب رئيس مجلس األمناء إيتم

(  -(A-B-C للعالت يات افأتصنف العكذلك يتم  ىء الاألداء وبناً   مالت  ىلل ق ف الالجامعة بالنتائج وذلك 

 .D  وه  العالت  األداء الضعيف  مالت  يو نمان ذو
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 QAC))–)نموذج ب   هيئة التدريس لعضو األداء تقييم

      

                             

 

 

 

 

                              

 درجة( 20(     اوال: المهام التدريسية

 مالحظات
درجة 

 التقييم

الدرجة 

 النهائية
عيارالم  رقم 

  2.5 

 العبء التدريسي 

o االلتزام بالعبء التدريسى المكلف به 
)ينااى ا د سااات الت ريس وأا اد            

 الطلبة(

1 

  5 

التمكن من المادة العلمية وتحديث 

المحتوى العلمى للمقرر وتحقيق نواتج 

 التعلم لكل مقرر. 
 

2 

اإللتزام بمواعيد المحاضرات والدروس  2.5  

 العملية
3 

  

 

 

مدى المشاركة فى أعمال اإلمتحانات و 

الورقة االمتحانية  االلتزام بضوابط

ودقة مواعيد التسليم وتقييم القسم 

 لنتائج اإلمتحانات

 

o  االلتزام باعالن نتيجة االمتحان النصف

(على الموقع Midtermفصلى )

االلكترونى للكلية بعد اسبوعين من 

 تاريخ االمتحان 

4 

  
 

 5 االشراف على االرشاد االكاديمى

درجة( 15ة  )البحثية و العلمياألنشطة ثانيا:  

  

3 

االشراف على الرسائل / مناقشة رسالة/ 

اشتراك فى مشروع بحثى / تحكيم 

مسابقات / تحرير مجالت علمية / نشر 

مقاالت بالجرائد و المجالت/ تقديم 

 استشارات لحل مشاكل مجتمعية

ينجز ادطالع الى ادفادة بالتالجيل/  •

خطاب الجامعة بخص ص العناقشة / ما 

 ى العشنوع الب ثز.يفي  اديتناك ف

6 

  

3 

المؤتمرات إعداد أو حضور االشتراك في

 العلمية

ينجى  ادطالع الى ي ادة ال ض ر أو 

 العشاركة

7 

 الكليــــــة:......................   ----20/----20                                        -: العام األكاديمي •

 :..................................................................................... سم عضو هيئة التدريسإ •

 ......................................................:............................................ الدرجة العلمية •

 :.................................................................................................... القسم العلمي •

2.5 

5 

2.5 
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9 

 ** نشر األبحاث العلمية

ينجى ادطالع الى ص رة من الب ث أو 

  خطاب القب ل للنشن

8 

نين الالن   لعض  هيئة الت ريس ومنفقاته* مل  ظة هامة: ينجى النج ع قبل إستيفاء هذا النع ذج إلى التق  

 ** األب ا  العنش رة خالل العام األكاديعى ال الى وما يالبقه الى أايالتفي  من ا العض  فى تقييم اامين متتاليين.

 

 

 درجات( 5ثالثا: المشاركة فى االنشطة الطالبية / خدمة المجتمع ) 

 مالحظات
درجة 

 التقييم

الدرجة 

 النهائية
  المعيار

  5 
o االنشطة الطالبية 

o أنشطة خدمة مجتمعية 
9 

 درجات(  5ألنشطة والمهام األخرى  ):ارابعا

 مالحظات
درجة 

 التقييم

الدرجة 

 النهائية
عيارالم  

 

  

5 

المساهمة فى نشاطين على األقل من 

أعمال اللجان والنشاط والخدمات داخل 

 -القسم /الكلية أوالجامعة مثل:

10 

o االقات دولية 

o تعاون مع الصنااة 

o  اللجان التى تم العشاركة في ا

الى مالت   الكلية/الجامعة )غين لجان 

 و  ة ضعان الج دة(

o  تق يم ورش اعل/ا وات

 العية

o  / م ام اخنيأاشطة 

ل التز قام ب ا العض  فز هذا * بنجاء ت  ي  وتقييم النشاط أو األاشطة التز يق م ب ا اض  هيئة الت ريس مع ضنورة ت ضيح األاعا

 العجال وذلك فز خااة العال مات. بنجاء النج ع إلى التقنين الالن   ومنفقاته.

 درجات(  5خامسا: أنشطة جودة العملية التعليمية  )   

 مالحظات
درجة 

 التقييم

الدرجة 

 النهائية
عيارالم   

  
5 

o ااستجابة لعتطلبات أاعال الج دة خالل العام ال راسى 
 11 برجاء الرجوع إلى تقرير وحدة ضمان الجودة()

  

  50 

 

 المجموع

  

 
 



Page 14 of 34 

 

                                                                                                                            -رئيس مجلس القسم :                 

:رئيس مجلس القسمتوقيع   

 

رأى عميد الكلية :       

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

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

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

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

 

 

 توقيع عميد الكلية         

      
 

 



  

 

 

 

 
 

Quality Assurance Center 

(QAC) 
 جامـــعة فــاروس

 منك  ضعان الج دة

Pharos University 

 المتابعة إدارة     تعليم(  5) إستمارة

 التقييم الدورى فصل الربيع عام 2017 / 2018 كلية ............................
 
 

 متابعة

 جلسة

تعليمية

(15)

بيان

(2.5)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 تطبيق التعليم

التفاعلى

 كود المقرر

الدراسى

المجموع

(35)
إسم المقرر الدراسىإسم عضو هيئة التدريس#

 رفع المادة

 العلمية على

الموقع اإللكترونى

-اإلسبوع)

(التاريخ

(5)

 التواجد

 فى

 الساعات

المكتبية

(2.5)

 إتباع

 تعليمات

 المحاضرة

األولي

(2.5)

 الفحص

 الفني

 والشكلي

 لورقة

اإلمتحان

(5)

 رفع

 النتيجة

 النصف

 فصلية

 علي

 الموقع

اإللكتروني

(2.5)



  

 

 

 

 
 

Quality Assurance Center 

(QAC) 
 جامـــعة فــاروس

 منك  ضعان الج دة

Pharos University 

 

 لجنة متابعة األداء التابعة لمركز ضمان الجودة QAC)–نموذج )نموذج )و( 

 (ولاألمن خالل فحص ملف المقرر ) الفصل الدراسي 
        Academic year:  2018/2019         Date: 

                                                       Faculty: 

     Course instructor /coordinator name:  

     Course Title: Course code: 

 

 
Parameters  Evaluation Notes 

1. Course specification:- 

1. Course Data Complete In Complete  

2. Course aim Consistent with bylaw Inconsistent with bylaw  

3. ILO’s SMART Not SMART  

4. Correct action verbs ( ILO’s) Correct Incorrect  

5. Course content/Week Found Not found   

6. Methods of teaching & learning  
Complete In Complete 

 

7. Assessment methods  

− Procedure: Assessing all skills  

− Weighing: Marks / Matching 

bylaws  

− Schedule: Matching with academic 

calendar. 

− Procedure: Not assessing all 

skills  

− Weighing: Marks / Not 

matching bylaws 

− Schedule: Not matching with 

academic calendar. 

 

8. References 

Updated 

Written correctly 

  

Out dated 

Written in correctly 
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9. Signatures & date 
Signed/ Date of Dep.Council Unsigned / Not found 

 

10. Accredited by department Council 

 

Accredited Not Accredited 
 

 Parameters Evaluation Notes 

2. Course matrix: ( course content versus ILO's of course & ILO's of program)  

− Distribution of course topics on semester 

weeks 
Matching with course calendar  Not  matched with course 

calendar 
 

− Showing topics of 

lecture/lab/clinic/tutorial 

Consistent with course specification 

/ Matrix 

Inconsistent with course 

specification / Matrix 
 

− Distribution of course ILO`s on the 

semester week.  

Compatible with course 

specification 

Not compatible with course 

specification 
 

−  Signatures & date 

 
Signed/ Updated Unsigned / out of date  

3. Teaching & learning strategy of program: - 

 Available Not available  

4. Weekly course progress report. 

− Dates  
Updated Out dated  

− Topics taught  
Complete In Complete  

− Comments for  Lectures  or  Practical  or 

Tutorials 

Complete In Complete  

5. Teaching and learning matrix: (Teaching and learning activities versus Topics/Content ) 

− Methods of teaching & learning 

− Non-Traditional  

  

− Traditional  
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− Methods used  

Consistent with course specification  Inconsistent with course 

specification  

− Documents for non-traditional teaching 

techniques (interactive learning) samples 

of tutorial, lectures, assignment.   

Available Not available 
 

− Signatures & date Signed/ Updated Unsigned / out of date  

6. Lectures handouts  

− Samples of Lectures handouts + Tutorials 

+ Practical notes. 
All found  Lack of one or two items. 

 

7. Students’ assignments. 

− Assignment (questions, Problems, 

presentation, assay, etc. 

 Found Not Found  

− Possible comment of the student on the 

marking and his signature (student 

feedback) 

− Or list of degree for students. 

− Or list of guidelines done by instructions 

− Or model Answer 

− Or samples of an assignment    

 

Found Not Found  

8. Quizzes (if any) + model answers. Found Not Found 
 

9. Mid-term exam(s) + model answers. Available Not available  

− Exam paper design (formal evaluation) 

 )اع ذج الف ص الشكلز(

Correct In correct  
 

− Technical evaluation of exam sheet. 

 )اع ذج الف ص الفنز(

Found Not Found 
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10. Matrix Mid Term exam 

(Questions versus measured ILO's/ 

each question) 

Found Not Found 

 

( Fall 2017/2018) 

11. Final semester exam + model answer. 

− Exams paper  
Found Not found  

 

− Model answers 
Found Not found 

 

12. Copies of the best and worst student’s exam answer sheets. 

−  Found Not found 
 

13. Evaluation of final semester exam: 

− Exam paper design (formal evaluation) 

 )اع ذج الف ص الشكلز(
Found Not found 

 

− Technical evaluation of exam sheet. 

 )اع ذج الف ص الفنز(
Found Not found 

 

− Matrix final semester exam: Found Not found 
 

14. Course report. 

− Course information  
Complete Incomplete 

 

− statistics 
Done Not done 

 

− Topics that have been taught 
Done Not done 

 

− Student evaluation of the course  
Done Not done 
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• Responsible for preparing course file content: …………………………...               Signature: …………………. 

• Reviewer Name: ……………………………….                                                           Signature: …………………. 

− Suggestions for improving the course 
Done Not done 

 

− Implementation of the previous year’s 

suggestions 

Done Not done 
 

− Action plan 
Done Not done 

 

− Signatures & date 
Signed/ Updated Unsigned /Not updated 

 

15. Analysis of students’ examination results. 

− Results (Curve – Table) 
Complete Incomplete 

 

− Comment  
Done Not done 

 

16. 
Staff members’ curriculum vitae (for 

all course instructors). 

Found Not Found 
 



يئة الق مية لضعان ج دة التعليم واااتعادال     

 

 

 التقرير السنوى لعضو هيئة التدريس
 

 (QAC) –( 1نموذج أ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم عامة:

يوضح هذا التقرير معدل اإلنجاز في النشاط األكاديمي لعضو هيئة تدريس مبيناً النقاط التي تم تنفيذها بدرجة عالية من  الجنود  

دريس التني تنم تطويرهنا والبحنوت التني والنواحي األخرى التي تحتاج بعض الدعم والتطوير، ويرفق به بيان بمحتويات حافظة الت

تم نشنرها وو تقنديم ا لمنرتمرات عةمينة، ووا بياننات وخنرى ل نا عنشنة بالنشناط األكناديمي واإلكن امات الفيرينة لعضنو هيئنة 

 التدريس. 

  يمي  اكتخدام ووراق إضافية الكتيمال وا موضوع إذا ما دعت الحاجة لذلك.

 

 

 

 

 20...... /20......     -: العام األكاديمي •

 

 ..............................................................:....... سم عضو هيئة التدريسإ •

 

 ......................................:......................القسم  / الكليــــــة •

 

 التخصص العام:  .............................................................. •

 

 ...............................................التخصص الدقيق: .............. •

 

 تاريخ التعيين: .................................................................. •

 

 سنة الحصول على شهادة الدكتوارة: ...................................... •

 

 ..............................:.................................. الدرجة العلمية •

 

 المناصب اإلدارية التى تم شغلها، ومدتها: ................................. •

 

 



يئة الق مية لضعان ج دة التعليم واااتعادال     

 

 
 يسالتقرير السنوى لعضو هيئة تدر

 أوالً المهام التدريسية:

 )الخريف والربيع(. الفصةي  الدراكيي ما تم إنجازه في مجال التدريس خنل ليوضح هذا الجزء  توضيحاً شامنً 

 المقررات التى تم تدريسها:

 -فصل الخريف:

Course Code Course 

Title 

Coordination Role Instruction Role Total NO. of 

hours 

Total NO. of 

Students 

1. 
2. 

 Coordinator Instructor 
 

  

 -فصل الربيع:

Course Code Course 
Title 

Coordination Role Instruction Role Total NO. of 
hours 

Total NO. of 
Students 

1. 
2. 

 Coordinator Instructor 
 

  

 االشراف على االرشاد االكاديمى )ان وجد(:

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

. 

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

. 

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

. 

 ثانياً: األنشطة البحثية والعلمية:

 

يوضح هذا الجزء اإلنتاج العةمي واإلك امات الفيرية لعضو هيئة التدريس ، ويجب ون تذكر البحوت المنشور  في دوريات وو 
الج ة مرتمرات ، وون تشمل البيانات : عنوان البحث ووكماء الباحثي  المشاركي  ودورية النشر وو اكم المرتمر وج ة النشر وو 

 المنظمة لةمرتمر والتاريخ.

 
 األبحاث العلمية التي تم نشرها أو قبولها للنشر وبيانات النشر: -1

مكان ،المؤتمرإسم /، السنةإسم المجلة –عنوان البحث  –* برجاء كتابة بيانات النشر كاملة ) أسماء الباحثين 

 السنة( –إنعقادةا

( والتى لم يتم إدراجها فى التقرير السنوى للعام 2018-2016* تذكر فقط األبحاث التى تم نشرها خالل )
 (2017-2016األكاديمى )

 * برجاء إرفاق صور  م  البحث وو خطاب القبول لةنشر.
 

 :ةاإلشراف على الرسائل العلمي -2
 برجاء إرفاق إفاد  بالتسجيل.* 

 
 

 

 
 

 
 مناقشةالرسائل العلمية:-3

Authors Title Journal Name, Volume& year 

1.    

2.    

    

1. Master Title Student Name Date of Registration  Stage of thesis* 

a.     

b.     

2. PH D     

a.     

b.     

 Title& the thesis  Date University 



يئة الق مية لضعان ج دة التعليم واااتعادال     

 

 

برجاء   *
إرفاق 

 خطاب الجامعة الخاص بالدعو  إلى مناششة الركالة.
 

 :العلمية المؤتمرات إعداد شتراك فىاإل -4

 (الدور الذى قام به – التاريخ –المكان  – * برجاء كتابة البيانات كاملة )عنوان المؤتمر
 

Conference Title Location Role/ Activity 

1.    

2.    

3.    

4.    

 * برجاء إرفاق ما يفيد بالدور الذى شام به العضو فى إعداد المرتمر.
 

 :العلمية حضور المؤتمرات -5
 التاريخ( –المكان  –نوع المشاركة  – عنوان المؤتمر –* برجاء كتابة البيانات كاملة )الجهة المنظمة 

 

 Conference Title Location Date Activity * 

1.     

3.     

2.     

 * برجاء إرفاق ش اد  الحضور

 

 المشاريع العلمية والبحثية        -6

 .............................................................................................. -و

 ...............................................................................................-ب

 ...............................................................................................-ج

 

 الجامعة وخدمة المجتمع :الكلية / ثالثاً: أنشطة تطوير 

، عةى مستوى اليةية وو والمشاركة فى مجال خدمة المجتمعيوضح هذا الجزء األنشطة الم نية واإلدارية ووعمال الةجان 
ألخرى، وينبغى ون تشمل البيانات وية وظائف إدارية وو فنية وو عضو هيئة  التدريس إلي جانب واجباته اب ا الجامعة، التي شارك 

 عضوية لجان في اليةية وو الجامعة ، وو وا ونشطة وخرى.

  

 نوع  المشاركة  ومستواها (النشاط و)وذكر   المشاركة في األنشطة الطالبية : .1

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

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

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

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

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

 

 خدمة المجتمع :المشاركة في أنشطة  .2

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

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

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

 

 المشاركة فى اإلرشاد األكاديمي : .3

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

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

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

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

 

Master    

PH D    
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 دريب الميدانى :المشاركة فى الت .4

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

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

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

 

ومستواها   نوع  المشاركةالنشاط و)وذكر                                        العالقات الدولية :المشاركة فى أنشطة  .5

) 

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

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

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

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

 

ما تم تقديمه و)وذكر نوع  الةجنة ومستواها      اللجان التى تم المشاركة فيها على مستوى الكلية/الجامعة : .6

 (ب ا 

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

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

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

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

 

 )وذكر نوع  العمل ومستواه(                 األعمال اإلدارية األخرى : .7
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 )وضح طبيعة األعمال ومستواها(                         أعمال مهنية أو إستشارية : .8

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

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

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

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

 

 نوع المشاركة(  -مستواه  -)وضح اكم المشروع      مشروعات تطبيقية/ إنتاجية/ خدمة بيئة :  .9

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

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

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

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

 

 )برجاء ذكر البيانات كامةة(عضوية الجمعيات / المؤسسات :                .10

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

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

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

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

 

)برجاء ذكر ل / ندوات علمية على مستوى الكلية أو الجامعة:  تقديم عضو هيئة التدريس لورش عم .11

 التفاصيل كامةة(

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

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

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

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

 

 ريس:أنشطة أخرى قام بها أو ساهم فيها عضو هيئة التد .12

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

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

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

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

 

 : : أنشطة ضمان جودة التعليمرابًعا

 بالقسم واليةية . يوضح هذا الجزء األنشطة التى شام ب ا عضو هيئة التدريس فى ونشطة ضمان جود  التعةيم

 

 إستيفاء متطلبات أعمال الجودة خالل العام الدراسي. -أ

            نعم (اشمت ب  تىال    )إذكر األنشطة ال 

 

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

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

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

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

 

 
 

 ) أنشطة تخص تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس (
 

 حضور دورة / دورات مركز تطوير التعليم -ب
 

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

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

......................................................................................................................................................................  
 حضور دورة / دورات مركز ضمان الجودة -ت

 

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

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

 توقيع عضو هيئة التدريس:
 

  
 

 التاريخ:

 
 

 توقيع رئيس القسم: 
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 جامعة فاروس
 مقرر دراسي أ(-12)نموذج رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلية/
 أساسية معلومات

 

  :( االول)إسم المحاضر /المحاضر .1

 (1موافق تماماَ) غير (2غير موافق) (3إلى حد ما) (4موافق) (5موافق تماماَ) العبارة

      المقرر بمحتويات المحاضر دائما   يلتزم -

      المحاضرة هاءوانت بدء بمواعيد رالمحاض دائما   يلتزم -

أشعر بان المحاضر دائماَ مستعد جيداَ للمحاضرة  -       

       يشجع المحاضر الطالب على األسئلة والتعبير عن وجهة نظرهم -

      الفعلي .التدريس في المحاضرة وقت المحاضر يستثمر -

      .أنتباهى جذب على المحاضر يحافظ -

      .باحترام الطالب المحاضر يعامل -

      .فعالة عملية وحاالت أمثلة المحاضر يقدم -

 لتدريس و المحاضرات:  .2

 

 ظام التقويمن .3

 

 المقرر؟ هذا في لم يعجبك  أوأعجبك  الذي ما -4/1

 المقرر هذا في أعجبني

....................................................................................................................................................... 
 رالمقر هذا في لم يعجبني 

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

 القسم: قرر:اسم الم - الرقم الكودي للمقرر: -

 الخريف الفصل الدراسي: - 2018/2019:العام األكاديمي -

 المحاضر: -

 (1موافق تماماَ) غير (2غير موافق) (3إلى حد ما) (4موافق) (5موافق تماماَ) ارةــــــــالعب

      .مشوق بأسلوب المحاضرات تقديم يتم -

مقدار المعلومات المقدمة في المحاضرات  -
 مناسب.

     

طريقة التدريس فى هذا المقرر تشجعنى على  -
المشاركة بفاعليه أثناء المحاضرات 

(Interactive learning) 

     

      يتم توفير المادة العلمية في الكوبي سنتر.

 (1موافق تماماَ) غير (2غير موافق) (3إلى حد ما) (4موافق) (5موافق تماماَ) العبارة

      .مناسب االمتحانات جدول يعتبر -

      .بالموضوعية  االمتحانات تتصف-

      .مناسب لالمتحانات المخصص الوقت -

      تغطي اإلمتحانات محتويات المقرر.-

      .ومفهومة واضحة االمتحانات في المستخدمة اللغة تعتبر -

      .بالعدالة المقررة الدرجات توزيع يتصف -



يئة الق مية لضعان ج دة التعليم واااتعادال     

 

 

 جامعة فاروس
 مقرر دراسي ب(-12)نموذج رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلية/
 يةأساس معلومات 

 أراء عامة حول المقرر الدراسي .1

 (1موافق تماماَ) غير (2غير موافق) (3إلى حد ما) (4)موافق (5موافق تماماَ) لعنصرا

      يرتبط بالتخصص  -

       عملية تطبيقاتيوفر  -

      الحياه المهنيهمفيد في  -

      مفهوم  -

 مخرجات التعلم المستهدفة: .2

 (1موافق تماماَ) غير (2غير موافق) (3إلى حد ما) (4)موافق (5موافق تماماَ) العبارة

      المقرر له أهداف واضحة ومعلنة -

هم المتعمق المقرر يزودني بالمعرفة المفيدة والف -
 للموضوع

     

      المقرر يحفزني على التفكير -

أكسبني المقرر بعض المهارات المهنية التي تفيد في  -
 .الحياة العملية

     

 عضو الهيئة المعاونة:  .4 .3

ررقاعات التدريس / المعامل / العيادات / المرسم/ الورش/ أخرى.... المستخدمة فى المق .4

 القسم: اسم المقرر: - الرقم الكودي للمقرر: -

 الخريف الفصل الدراسي: - 2018/2019:العام األكاديمي -

 عضو الهيئة المعاونة: -

 (1موافق تماماَ) غير (2غير موافق) (3إلى حد ما) (4)موافق (5موافق تماماَ) العبارة

      الطاقة اإلستيعابية مالئمة -

 –البروجكتور  –ريس السبورة البيضاء تسهيالت التد -
 داتا شو.....متاحة

     

      التهوية و اإلضاءة -

      النظافة -

فى الكليات العلمية : توافر األجهزة فى المعامل /  -
 العيادات / الورش

     

      توافر الكيماويات / األدوات فى المعامل -

 (3إلى حد ما) (4)موافق (5موافق تماماَ) العبارة
غير 
 (2موافق)

موافق  غير
 (1تماماَ)

      .فعال المعاونة الهيئة عضو دور يعتبر -

      .عضو الهيئة المعاونة دائما  على استعداد للرد على أي إستفسارات -

يبدو عضو الهيئة المعاونة ملما  بموضوعات المقرر -       

      الكافية التطبيقات لنا المعاونة الهيئة عضو يوفر -

      طالب عند الحاجة لذلك لكل المساعدة المعاونة الهيئة عضو يقدم -
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 نتائج تقييم السادة أعضاء هيئة التدريس
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

نموذج التقرير 

السنوى

استمارة )5( 

استمارة )4( تقييم أدااء أعضاء هيئة 

التدريس التدريس بالجلسات التعليمية 

)تحسب الدرجة من 30 فى كل فصل 

دراسى ثم يضاف المتوسط من 15 

الى استمارة 5(

استمارة الفحص الفنى و الشكلى 

)تضاف الدرجة الى استمارة 5(

المتوسط

استمارة تقييم ملف المقرر

المتوسط

الفصل 

الدراسي

 األول

الفصل 

الدراسي

ثاني ال

المتوسط

الفصل 

الدراسي

 األول

الفصل 

الدراسي

ثاني ال

المتوسط

الفصل 

الدراسي

 األول

استمارة استبيان اراء الطالب
كشوف حضور 

الدورات

االجمالى

100%

إستبيان أراء الطالب

)%  10 (

دورات مركز 

تعليم / مركز  تطوير ال

ضمان الجودة

)%8 (

تقويم السنوى من  ال

قسم  قبل رئيس ال

والعميد

)%50  (

8%50%

إدارة المتابعة

)% 17   (

لجنة تقييم ملف المقرر -  مركز ضمان 

الجودة

)% 8   (

تدريب الميدانى * ال

االشراف على االمتياز 

)العيادات( **

االشراف على مقررات 

تدريب *** ال

 )%7(

الفصل 

الدراسي

ثاني ال

تدريسالكودم اسم  عضو هيئة ال

تاريخ 

االلتحالق 

بالوظيفة

وظيفة ال

*

**

***

 االشراف على االمتياز )العيادات( ) طب االسنان - العالج الطبيعى(

االشراف على مقررات التدريب أو المشروعات البحثية المجتمعية)اللغات و الترجمة - السياحة و ادارة الفنادق(

 تدريب ميدانى )الصيدلة و التصنيع الدوائى - الهندسة- العلوم المالية و االدارية - الدراسات القانونية

 - االعالم و فنون االتصال - العلوم الطبية المساعدة - الفنون و التصميم



  

 

 

 

 
 

Quality Assurance Center 

(QAC) 
 جامـــعة فــاروس

 منك  ضعان الج دة

Pharos University 

 

 استمارة تقييم المدرسين المساعدين والمعيدين الذين مر على تعيينهم أكثر من عام

(QAC( - نموذج جـ 

 

 .............................................. اسم عضو الهيئة المعاونة: 20........./20..........العام األكاديمي: 

 ...............................................................تاريخ التعيين: ......................................................................الكلية: 

 ............................................................الدرجة العلمية:  .............................................................القسم العلمي: 

 المقررات التي يشارك فيها: 

 ...............كود المقرر:..................................اسم المقرر:  ..............كود المقرر:.................................. اسم المقرر:

 ...............كود المقرر:..................................اسم المقرر:  ..............كود المقرر:..................................اسم المقرر: 

 

 بنود تمأل بمعرفة أ.د. رئيس القسم و أ.د.عميد الكلية أوال: المهام التدريسية واألنشطة الطالبية:

 مالحظات الدرجة العظمىالدرجة  درجة(45عناصر التقييم في المهام التدريسية ) #

   10 العالت   العلعز والتعكن من العقنرات التز يق م بت ريال ا  .1

   10 االت ام بع ااي  الجلالات التعليعية وضبط امام الععل داخل العععل/ال رية/العيادة  .2

   5 االت ام بالالااات العكتبية  .3

   5  الن التعامل مع الطالب وال مالء  .4

   10 عليم الفعال فز الت ريس )بنجاء ادطالع الى ال ثائق العق مة(تطبيق أساليب الت  .5

   5 العشاركة فز األاشطة الطالبية / أاشطة أخن  )بنجاء ذكنها فز خااة العال مات(  .6
 

 بنود تمأل بمعرفة أ.د. رئيس القسم وتراجع من إدارة الدراسات العليا والبحوث ثانيا: المهام البحثية:

 مالحظات الدرجة الدرجة العظمى درجة(25يم في المهام البحثية )عناصر التقي #

التالجيل ل رجة العاجالتين أو ال كت راه وم   التق م فز النسالة )مطل ب إفادة   .7

 بالتالجيل أو تقنين من العشنف النئيالز(
10   

   10 * اشن األب ا  العلعية فز مقتعن أو مجلة العية )مطل ب ص رة من الب ث(  .8

   5 مقتعن العز كعالتعع )مطل ب ص رة من ي ادة ال ض ر(  ض ر  .9

   ( للمعيد60( للمدرس المساعد و)70) المجموع

 )للمدرسين المساعدين الذين مضى على تسجيلهم لدرجة الدكتوراه عامين( *

 ..............................اعتماد أ.د. رئيس القسم :                                                                                                     
 

 ..............................اعتماد أ.د. عميد الكلية:                                                                                                           
 

 

 بنود تمأل بمعرفة إدارة الجامعة  تدريب:ثالثا: المهام اإلدارية وال

 مالحظات الدرجة الدرجة العظمى درجة(30عناصر التقييم اإلدارية ) #

10.  
العالاهعة فز أاعال ادرياد األكاديعز )تعأل بناء الى تقنين أ.د. اعي  القب ل 

 والتالجيل(
5   

11.  
أ.د. م ين منك   العالاهعة فى اايناف الى الت ريب العي ااى )تعأل بناء الى تقنين

 الت ريب العي ااى(
7   

12.  
العالاهعة فز أاعال الج دة بالقالم )تعأل بناًء الى تقنين م ين و  ة ضعان الج دة 

 بالكلية(
10   

13.  
 ض ر دورات منك  تط ين التعليم )تعأل بناء الى تقنين م ين منك  تط ين 

 التعليم(
8   

   معيد( لل90( للمدرس المساعد و)100) المجموع الكلي
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 اعتماد أ.د. نائب رئيس الجامعة 

 

 

 

 المعيدين حديثي التعيين )عام أو أقل( تقييماستمارة 

 QAC)) – 1 )نموذج جـ
 

 ..............................................اسم عضو الهيئة المعاونة:  20........./20..........العام األكاديمي: 

 ..............................................................تاريخ التعيين:  ...................................................................... الكلية:

 ............................................................الدرجة العلمية:  .............................................................القسم العلمي: 

 المقررات التي يشارك فيها:

 ..............كود المقرر:..................................لمقرر: اسم ا ..............كود المقرر:.................................. لمقرر:اسم ا

 ..............كود المقرر:..................................لمقرر: اسم ا ..............رر:كود المق..................................لمقرر: اسم ا

 

 

 أوال: المهام التدريسية واألنشطة الطالبية 

 عميد الكلية:أ.د. رئيس القسم وأ.د. بنود تمأل بمعرفة  •

 حظاتمال الدرجة الدرجة العظمي درجة(04عناصر التقييم في المهام التدريسية ) #

   10 يق م بت ريال االعالت   العلعز والتعكن من العقنرات التز   .14

التعليعية وضبط امام الععل داخل  االت ام بع ااي  الجلالات  .15

 ال رية/العيادة/العععل
10   

   5 االت ام بالالااات العكتبية  .16

   5  الن التعامل مع الطالب وال مالء  .17

)بنجاء ادطالع الى ال ثائق  لت ريسفز ا أساليب التعليم الفعالتطبيق   .18

 العق مة(
10   

   40 المجموع

                                                                                                                 

 ............................رئيس القسم : اعتماد أ.د.                                                                                                             
 

 ...............................عميد الكلية:أ.د. اعتماد                                                                                                             
 

 المهام اإلدارية والتدريب ثانيا :

 تمأل بمعرفة إدارة الجامعة •

1.  
 ض ر دورات منك  تط ين التعليم )تعأل بناء الى تقنين م ين منك  

 تط ين التعليم(
10   

   50 الكلي المجموع

 

 

 

 نائب رئيس الجامعةاعتماد أ.د.  
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Annual Report for Teaching Assistant 
 
 

 Semi-Annual Report 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

1. Teaching and Learning Activities 

1.1 Courses Taught 

  1.1.1 Fall semester  

Course 
Code 

Course  
Title 

Students 
Number 

Instructor*  
Role 

Numbers of 
hours per week 

     

*Please specify if you attend labs or tutorial sessions, or Clinics or others. 
 

 1.1.2 Spring semester  

Course 
Code 

Course  
Title 

Students 
Number 

Instructor*  
Role 

Numbers of 
hours per week 

     

*Please specify if you attend labs or tutorial sessions, or Clinics or others. 
 

1.2 Academic Advising 
 
Do you provide students academic advising?  
 
Yes __ __   No _____   
 
Number of Students ---------------- 

Name: ……………………………………………………………………….. 

  

Faculty: ……………………………………………………………………… 

  

Department: ………………………………………………………………… 

  

Academic year: 2017-2018 

 

Hiring  Date: ……/……/…...  
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1.3 Application of new techniques in teaching and learning*. 
* Please attach documents signed by the course instructor and Head of the department.    
 

2. Research and Scientific Activities 

2.1 Registration for the Master or PhD degree. 

      Master 
PhD 

* Please mention title of the thesis, date of registration and name of university to which you are admitted.   
* Annual report should be submitted from the main supervisor(s) containing his/their opinion about progress in the    
  thesis plan.   
 

2.2 Peer-reviewed publications 

Title Journal Name, Volume& year 

1.   

2.   

2.3. Conference, Symposia, Workshop and Professional Training Events     

       Attended 

**A

ttend

ee, 

pres

enter

, faculty/University representative. 

2.4. Publication awards 

1.  

2.  

 

3. Academic Services including participation in quality assurance 
unit. 

a. Faculty Committees: 

Committee  
Name Meetings*** 

  

  

b. University  Committees: 

Committee  
Name 

Meetings*** 

  

c. External Committees: 

Committee  
Name 

Meetings*** 

Date Location Official Event Title Activity at Event** 
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*** Number of meetings conducted during the reporting period 

 
4. Other Events and/or Activities Attended including EDC workshops  

 

Date Location Event Title Activity at Event 

    

 

 

Date:                                                                                          Signature: 

 

 

 
 

 


