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 أداء عضو هيئة التدريس  مير تقييمعاي
  -: األداء الوظيفي وف اعلية التعليم:أوال

  يجب االلتزام باللوائح والنظم. .1

  يجب االلتزام بأوقات المحاضرات والساعات المكتبية.  .2

  يجب تفعيل الدعم الطالبي. .3

  يف المقرر.يجب االلتزام بتوص .4

  يجب إعداد ملف وتقرير المقرر في المواعيد المحددة. .5

  .استخدام الطرق الحديثة في التدريس يجب .6

  .تطوير أساليب تقويم الطالب يجب .7

  .المتحانات النظرية والعمليةاإعداد يجب المشاركة في  .8

  . لجان االمتحانات علي ةالمراقبيجب المشاركة في  .9

  .لكنترولأعمال ايجب المشاركة في  .11

 -ثانيا:األنشطة البحثية:

  . أو مناقشة رسائل الدراسات العليا اإلشراف علي طلبة الدراسات العليا .1

  المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل.يجب  .2

  المشاركة في المؤتمرات العلمية بالحضور أو إلقاء بحث.يجب  .3

  المشاركة في الخطة البحثية للقسم.يجب  .4
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 -خدمة المجتمع وتنمية البيئة:  ةأنشطثالثا  

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل القسم. أنشطةالمشاركة في يجب  .1

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية. أنشطةالمشاركة في يجب  .2

  في ندوات وورش عمل في مجال تخصصه. أو التنظيم المساهمةيجب  .3

  -والتأهيل لالعتماد:  المتعلقة بمشروع التطوير المستمر  األنشطةرابعا:  

  الخاصة بالجودة داخل القسم. األنشطةالمشاركة في يجب  .1

  الخاصة بالجودة في الكلية. األنشطةالمشاركة في يجب  .2

  -خامسا: الصف ات الشخصية  والعالق ات:

  متفاعل ومتعاون مع زمالئه.يجب  أن يكون  .1

  في العمل. رؤسائهمتعاون مع يجب  أن يكون  .2

  كن من المادة العلمية التي يقوم بتدريسها.تمميجب  أن يكون  .3

  حسن المظهر والسلوك العام.يجب  أن يكون  .4
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 أداء الهيئة المعاونة مير تقييمعاي
 

  -: األداء الوظيفي وف اعلية التعليم:أوال

  االلتزام باللوائح والنظم.يجب  .1

  االلتزام بأوقات العملي الخاصة بالطالب. يجب  .2

  الدعم الطالبي. ادة الطالبية  والري المشاركة فييجب  .3

  التدريب العملي.استخدام الطرق الحديثة في يجب  .4

  . لجان االمتحانات المشاركة في المالحظة علييجب  .5

  .أعمال الكنترولالمشاركة في يجب  .6

  يتعامل مع الطالب بطريقة الئقةيجب  .7

   -ثانيا:األنشطة البحثية:

  (ودكتوراهير التقدم في رسائلهم العلمية )ماجستيجب  .1

  المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل.يجب  .2

  المشاركة في المؤتمرات العلمية بالحضور.يجب  .3

  المشاركة في تفعيل الخطة البحثية للقسم .يجب  .4

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أنشطةثالثا  

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل القسم. أنشطةالمشاركة في يجب  .1

  .المشاركة في تنظيم ندوات وورش عمل في مجال تخصصهيجب  .2
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   -المتعلقة بمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد:  األنشطةرابعا:  

  الخاصة بالجودة داخل القسم. األنشطةالمشاركة في يجب  .1

 الخاصة بالجودة في الكلية. األنشطةالمشاركة في يجب  .2

 خامسا: الصف ات الشخصية  والعالق ات  

  متفاعل ومتعاون مع زمالئه. أن يكون يجب .1

  في العمل. رؤسائهمتعاون مع  أن يكون يجب .2

  .المحتوي العلمي للدروس العمليةتمكن من م أن يكون يجب .3

  حسن المظهر والسلوك العام. أن يكون يجب .4

 

 


