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ز ال سد املعاونةعدادأآلية يئة وال س التدر يئة   أعضاء

ٔسیوط  .1 امعة  ـيل نظـام ستعانة من اللكیات اليت هبا ختصصات مقاربة يف  نیـة  ث ان اجلامعة م ح
د    .القسم الوا

لتـدرس  .2 ـام  ـا والق ارج لیـا و تلفـة دا ٔعضاء هیئة التدرس من اللكیات يف اجلامعات ا ستعانة ب
دیوونفرس  ٔول مرشـوع: عن طریق الف عتبـار ان  ـذ يف  لتعلـمي  مـع  توي اجلامعـات  ـيل مسـ

یوط مـن صـندوق تطـور التعلـمي  ٔسـ امعـة  بات واملعلومـات  لیه لكیة احلاسـ دیوونفرس حصلت  لف
تاح يف  ف دیوونفرس ومت  لتعلمي عن طریق الف ر التعلمي العايل / د .حبضور ٔ   4/2006/ 6العايل  وز

يل هذه ال  لس  ىن ا تعمميهـا جبمیـع اجلامعـات لنقـل احملـارضات ،ووزر االتصاالت وقد ت تجربة ومت 
  . واملؤمترات 

لتدرس يف جمال ختصصاهتم احلالیة  .3 خلرباء من الرشاكت ذات الشهرة العاملیة   .ستفادة 
وب الوادینظري مقابل مادي  .4 امعة القاهرة ،ج ل  ٔخرى من ختصصات مشابه م امعات  نتداب من 

 . 
ٔعضاء .5 ت لوظائف  ال تلفة بصفة دوریة  ٔ  .هیئة التدرس يف ختصصات اللكیة ا
رسال بعثات يف التخصصات املطلوبة  .6 ٕ  . ا
كتور دمطالبة السی .7 ٔستاذ ا ٔعضـاء هیئـة التـدرس مـن                   / ا ـيل نقـل بعـض  ملوافقـة  س اجلامعـة  رئـ

لعمل يف التخصصات املشاهبة يف لكیة احلاس    .بات واملعلوماتلكیات العلوم والهندسة 
لیة دورم .8  راجعة وحتدیث 
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أسيوط واملعلومات -  جامعة اسبات ا   لية
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املعاونةليةآ يئة وال س التدر يئة أعضاء من زستفادة ال لسد

  التخصصات

 .مسح التخصصات املوجودة  .1
 .حرص التخصصات املطلوبة  .2
 .حتدید التخصصات اليت هبا جعز  .3
ــة اجتاهــات البحــث العلمــي يف  .4 ٔولوی ــد  ــيت هبــا جعــز وحتدی لتخصصــات ال ــة  حتدیــد التخصصــات املقارب

 . التخصصات العلمیة اليت هبا جعز
ــيت هبــا لســد العجــز ىف  .5 لتخصصــات ال ٔقــرب  ــن هلــم ختصصــات  ــة التــدرس ا ٔعضــاء هیئ ــار  ی اخ

ل جلان من عنارص د شك یارمه عن طریق  دید مـدي التخصصات املطلوبة ویمت اخ ة لت ارج لیة و ا
 .تطابق ختصصاهتم مع التخصصات اليت هبا جعز  

لخطـط البحثیـة  .6 ٔحباث يف جماالت التخصصات اليت هبا جعز طبقا  ٔعضاء هیئة التدرس الجراء  شجیع 
قسام  ٔ  .ل

 .ارسال البعثات ىف التخصصات الىت هبا جعز .7
لمیة ىف ا .8 ام مبهامت  لق  لتخصصات الىت هبا جعزشجیع اعضاء هیئة التدرس 
ـىل نظـام   .9 نیـة  ث ان اجلامعة م امعة اسیوط ح نتداب من اللكیات الىت هبا ختصصات مقاربة ىف 

 قسام
لیـا   .10 تلفـة دا عضاء هیئة التـدرس ذوى ختصصـات مقاربـة مـن اللكیـات ىف اجلامعـات ا ستعانة 

ونفرس  دیو  لتدرس عن طریق الف ام  ا والق ارج  و
لتدرس يف جمال ختصصاهتم .11 خلرباء   ستعانة 
لیة دور .12  مراجعة وحتدیث 
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يةليةآ التدر حتياجات بتحديد و لتنميةوالتدر ارات أعضاء قدراتم

املعاونة يئة وال س التدر   يئة

ٔعضاء هیئة التدرس والهیئة املعاونة  .1 لهيا  ة اليت حصل  ورات التدری  .حرص ا
ا املراكز املتخصصةحرص  .2 ة اليت تقد ة املتا ورات التدری  .ا
ٔعضاء هیئة التدرس والهیئة املعاونة طبقا لالىت .3 ة  ات التدری یا ح  :حتدید 

o  ذیة شطة اخلطة التنف  ا
o رغبات اعضاء هیئة التدرس والهیئة املعاونة 

شطة  .4 ذیةحتلیل رغبات اعضاء هیئة التدرس والهیئة املعاونه وا  اخلطة التنف
لیل  .5 ة طبقا  لنتاحئ الت ورات التدری  .حتدید ا
ة  .6 ورات التدری دول زمين  شاء   .ا
لتدریب  .7 د مايل  ٔع  .توفري 
 .اجراء التدریب  .8
مي مردود التدریب  .9  .تق

مي  .10 لتق  .وضع خطط حتسني طبقا 
لیة دور .11  مراجعة وحتدیث 

 

تنمي ع ب التدر مردود لتقييم يئةآلية وال س التدر يئة أعضاء قدرات ة

  املعاونة

ورة  .1 اس قدرات املتدرب ىف جمال ا ل التدریب لق ان ق  .است
اس تطور حتسن قدرات املتدرب .2 ان یويم اثناء التدریب لق  .است
ىل تطور قدرات املتدرب .3 لوقوف  ت  ا ست  حتلیل 
اس حتسن قدرات املت .4 هتاء التدریب لق ان بعد ا  .درباست
ىل تطور قدرات املتدرب .5 لوقوف  ت  ا ست  حتلیل 
س العمل  .6 ان لرئ س القسم (است لمتدرب) رئ ٔى ىف مدى تطور القدرات  اس الر  . لق
لمتدرب  .7 ٔى ىف مدى تطور القدرات  اس الر لمنتفعني لق ان   .است
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ىل  .8 ىل املتدربني بناء  ىل مردود التدریب  لوقوف  ت  ا ست س حتلیل  راى املنتفعني ورئ
 العمل

لیل  .9 لت  .وضع خطط حتسني طبقا 
لیة دور .10  مراجعة وحتدیث 

املعاونة يئة وال س التدر يئة أعضاء تقييم   آلية

ستوىف وحتدث بصفه دوریة .1 ٔعضاء هیئة التدرس والهیئة املعاونة  مي  رة تق  تصممي اس
الٕ  .2 ت املوجودة  فاء البیا رة من اجلهاتاس تصة س الس ا  وا
مي .3 ىل تقاریري التق ت املستوفاه واحلصول   حتلیل البیا
تصة .4 الس ا مي من ا د تقارر التق  اع
مي .5 ىل نتاجئ التق  وضع خطط حتسني بناء 
لیة دور .6  مراجعة وحتدیث 
ىل العنارص االتیة .7 مي اعضاء هیئة التدرس دور بناء    :یمت تق

  سیة األنشطة التدری: أوال

  راسات العلیا ٔويل ومر ا لمر اجلامعیة ا شارك يف تدرسها   .املقررات اليت 

  مي ٔساسها التق يل  ٔعامل اليت یمت  ٔداهئم، وتنوع ا مي  ٔسلوب تق ل مع الطالب و  .مدى التفا

 لمدى مسامهته يف تطور امل ٔسلوب التدرس،وجود صورة رمقیة  شورة مقررات ،و  قرر م
دام املادة العلمیة الرمقیة يل   .نرتنت،مدى است

   ت ا م مي القسم لنتاجئ  سلمي وتق ت،ودقة مواعید ال ا ٔم ٔعامل ا  .مدى املشاركة يف 

  الل نتاجئ الطالب وراهيم يف املقرر طبقا ٔعامل التدرس اليت یقوم هبا من  مي القسم  تق
دة اجلودة  ا و د ست ذج اليت   .للكیة واجلامعة ل

  األنشطة البحثیة : ثانیا
  الرسائل العلمیة التي شارك في ا الشراف علیھا ومنحت الدرجة أو مازال مشرفا علیھا. 
 الدورات التدریبیة وورش العمل التي حضرھا والمھمات العلمیة التي قام بھا. 
 ك في تنظیمھا المؤتمرات العلمیة التي شارك فیھا بالحضور أو القاء بحث ، أو شار. 
 المشروعات البحثیة والتطبیقیة التي شارك فیھا. 
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  ومثیالتھا من األعمال المتمیزة والجوائز براءات االختراع 
  رأي القسم في مدي مساھمتھ في رفع شأن القسم العلمي. 

  األنشطة الجامعیة: ثالثا
 نشاء المعامل المشاركة في تعدیل وتطویر اللوائح ومشروعات التطویر، والمساھمة في ا 
 معامل في القسم والكلیة والجامعةادارةالوحدات الخاصة وال . 
  مدى المساھمة في األنشطة الطالبیة وتاثیرھا علي بناء شخصیة الطالب. 
  األعمال التي قام بھا للمشاركة في خدمة المجتمع ومدى تاثیرھا في تنمیة البیئة. 
  ء علي المستوى المحلي أوالدولي ودوره بھاالمشترك  فیھا سواواللجان الجمعیات العلمیة . 
  تقییم القسم لنشاطھ داخل الجامعة ومشاركتھ الفعالة والذي یعكس مدى انتمائھ للمؤسسة العلمیة  . 

  
  

ىل العنارص االتیة . 8 مي الهیئة املعاونة العضاء هیئة التدرس دور بناء    :یمت تق

  األنشطة التدریسیة: أوال
  رك في تدریسھا ایشالمقررات التي. 
  مدى التفاعل مع الطالب وأسلوب تقییم أدائھم، وتنوع األعمال التي یتم علي أساسھا التقییم. 
  ألعمال التدریس التي یقوم بھا من خالل نتائج الطالب ورایھم في واستاذ المادة تقییم القسم

 .المقرر طبقا للنماذج التي تستخدمھا وحدة الجودة بالكلیة والجامعة 

  األنشطة البحثیة  : ثانیا
  من خالل راى المشرفینمدى تقدمھ فى العمل البحثى 
 الدورات التدریبیة وورش العمل التي حضرھا. 
  المؤتمرات العلمیة التي شارك فیھا بالحضور أو القاء بحث ، أو شارك في تنظیمھا. 
 المشروعات البحثیة والتطبیقیة التي شارك فیھا. 
  مساھمتھ في رفع شأن القسم العلمي رأي القسم في مدي. 

  األنشطة الجامعیة: ثالثا
  المشاركة في تعدیل وتطویر اللوائح ومشروعات التطویر، والمساھمة في انشاء المعامل 
  مدى المساھمة في األنشطة الطالبیة وتاثیرھا علي بناء شخصیة الطالب. 
  تاثیرھا في تنمیة البیئة األعمال التي قام بھا للمشاركة في خدمة المجتمع ومدى. 
  المشاركة في أعمال اللجان المختلفة علي المستوي الجامعة أوخارجھا. 
  تقییم القسم لنشاطھ داخل الجامعة ومشاركتھ الفعالة والذي یعكس مدى انتمائھ للمؤسسة العلمیة  . 
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أل آلية الوظيفى الرضا املعاونةلقياس يئة وال س التدر يئة   عضاء

  اس الرضا الوظیفى العضاء هیئة التدرس والهیئة املعاونة حتدث وتوزع تصممي است ت لق ا
 بصورة دوریة

 اقشهتم  عقد ندوات دوریة الستطالع اراء اعضاء هیئة التدرس والهیئة املعاونة وم

 ت ا ست  حتلیل نتاجئ 

  مي الل الیة التق ة اداء عضو هیئة التدرس والهیئة املعاونة من  ىل مدى مراق ث تدل  ح
 الرضا الوظیفى

 وضع خطط حتسني. 

 لیة دور  مراجعة وحتدیث 
  

  

أل  الوظيفى الرضا مستوى ن لتحس املعاونةخطة يئة وال س التدر يئة   عضاء
 

  الل حتلیل راسة نقاط الضعف ىف الرضا الوظیفى الىت ظهرت من  ل جلنة  شك
ت ا  ست

  لجنةتوضع خطة التحسني طبقا لنقاط  الضعف وراى ا

 ارج اللكیة الختاذ القرارات املالمئة لتحسني نقاط الضعف ل و ادات دا  حث الق

 ذ القرارات ابعة تنف  م

 اس الرضا الوظیفى بصورة دوریة ملتابعة التحسن  ق
 


