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  خالصة البحث

 بالعمليـة التدريـسية وصـوالً اىل التميـز وجـودة      اليت تتظافر لالرتقاءعضو هيئة التدريس أحد أهم العناصر       
 الذي يشهد ثـورة معرفيـة   ،املخرجات، وخاصة يف ظل التنافس الشديد بني مؤسسات التعليم العايل يف عصر العوملة    

لذلك أصـبح   .  وتنوعاً يف أساليب التدريس احلديثة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت         ، هائلة وتكنولوجية
  عمليـات  لزاماً على مؤسسات التعليم العايل يئة كل الظروف لتحسني جودة أداء عضو هيئة التدريس من خـالل                

س إجياباً علـى جـودة املؤسـسة التعليميـة     ذي ينعك ، األمر ال  رمستماليت متارس بشكل    التقومي والتحسني والتطوير    
  .وخمرجاا

 ميتـاز ويهدف هذا البحث اىل تقدمي إطار منوذج لتقومي أداء أعضاء اهليئة التدريسية يف مؤسسات التعليم العايل،                 
كما مجتمع،  لل تدريس وحبث علمي وخدمة      : يغطي كافة واجبات عضو هيئة التدريس من       هألن بالشمول   اإلطارهذا  
بالوضوح من   وميتاز   نبثق منها واجبات عضو هيئة التدريس،     تميكن تكييفه تبعاً ألهداف املؤسسة اليت        هألنباملرونة  ميتاز  

 وحمددة مسبقاًً، إضافة اىل املوضوعية واملشاركة من خالل إشراك شرحية واسـعة  رقمية واضحةخالل استخدام معايري    
 على التقومي الـذايت لعـضو هيئـة         ، النموذج املقترح يف عملية التقومي     ويعتمد إطار . من املعنيني يف العملية التدريسية    

تقومي زمالئه لـه    كما يعتمد على    التدريس نفسه لنشاطه التدريسي والبحثي وخدمة اتمع من خالل منوذج خاص،            
ة املعلومات   الذي يضع رأيه ويتحقق أيضاً من صح       رأي رئيس القسم   يعتمد   مثّمن خالل منوذج تقومي الزميل للزميل،       
 وأخرياً  .، ورأي العميد، ورأي الطلبة من خالل منوذج تقومي العملية التدريسية          اليت عبئت من قبل عضو هيئة التدريس      

 مبوضوعية من قبل وحدة ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة بناءاً على النقاط اليت حصل               وضع التقدير النهائي له   يتم  
  .عليها
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Abstract 

 
Faculty members play an important role in enhancing the quality of 

teaching in higher education, especially with the emerging international 
standards and benchmarks, as institutional challenges and competitions 
continue in the new age of globalization and the great affect of 
communication and information technology. Recently, it is becoming a 
must for higher education institutes to pay more attention to enhance the 
quality of faculty members through periodical comprehensive effective 
evaluation, which will affect positively the quality of the university 
outcomes. 
 
 This paper aims to develop a framework for evaluating the 
performance of faculty members in higher education institutes. The 
suggested framework is comprehensive, flexible, and objectives. The 
evaluation process is based on the self-evaluation conducted by the faculty 
member himself as well as the evaluation of other colleagues in the same 
department through the peer-to-peer evaluation, the evaluation of the 
department chair, the evaluation of the dean, and the evaluation of 
students. Finally, the quality assurance unit at the university records a final 
grade with recommendations to enhance the performance of the faculty 
member. 
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   املقدمة-١

 يراعـي التكامـل يف      ،عـات  إىل إعداد إطار شامل لتقومي أعضاء هيئة التدريس يف اجلام          البحث هذه   يهدف  
اجلوانب األكادميية واألخالقية واملعرفية وطرائق التدريس من جهة، وجهود عضو هيئة التدريس يف اـالني البحثـي                 

وتتعدد طرق ووسائط التقومي من البسيط إىل املتقدم الذي يأخذ بعني االعتبار مجيـع              . وخدمة اتمع من جهة أخرى    
 إىل البعد االجتماعي األخالقـي،      ، أكادميية وعملية تعليم وتعلم    : هيئة التدريس من نواحي   األمور اليت يقوم ا عضو      

الطالب املستفيدين من اخلـدمات الـيت   ب أو ، بزمالئه املدرسني أو اإلدارينيوالعالقات اليت يبنيها عضو هيئة التدريس     
م اليت سيعملون ا مستقبالً وعلى اتمع        اليت تنعكس يف املستقبل على شخصيام ومؤسسا       هذه العالقات  يقدمها،

على  يف استخدام األساليب األكثر فاعلية يف التدريس والبحث، و         عضو هيئة التدريس  حرص   على   كما تنعكس . هكلّ
جهوده يف مواكبة التطور العلمي واملعريف يف ختصصه، واستخدامه للحاسوب واإلنترنت لزيادة فاعلية تدريسه وحبثه،               

إضافة إىل مدى التزامه    .  حتليل النتائج وتفسريها   أم ببناء االختبار     أكان ذلك  لى تطوير اختباراته سواء   ومدى حرصه ع  
 أمبتخطيط العملية التدريسية والبحثية وتنظيمها مع ما هو متاح،          أكان ذلك   باجلانب اإلداري للعملية التعليمية، سواء      

 يوسـف،   ؛٢٠٠٥،  غيث وقدادة (داع وحتسني قدرام     اإلب  وحتفيزهم على  من خرباته تمكني الطالب من االستفادة     ب
٢٠٠٥.(  

، فيقوم   وواجباته األكادميية واإلدارية   إن اإلطار املقترح يأخذ باحلسبان الوصف الوظيفي لعضو هيئة التدريس         
واهلدف منه  .  اليت يطلع ا عضو هيئة التدريس حىت يتمكن من القيام ا خري قيام             تكل املهام والواجبات واملسؤوليا   

. التحسني والتطوير املستمر، ومشاركته يف ختطيط عملية تقومي عضو هيئة التدريس وتنظيمها وتوجيهها إىل رقابتـها               
وكذلك يأخذ باحلسبان التصنيف الوظيفي حىت يضيف عضو هيئة التدريس إضافة نوعية للعملية التدريسية والبحثيـة                

 . اليت ينتمي إليهاوخدمة اتمع، مما يسهم يف تطوير اجلامعة
إن عملية التقومي توفر تغذية راجعة لكل من املوظف واملؤسسة عن األداء الذي يقوم به وتعرفه علـى نقـاط     

وميكن ربط أنظمة املكافآت واحلوافز مع األداء حبيث تصبح أنظمة التقومي أداة للحافزية يستفيد منـها                . قوته وضعفه 
، وتبني للموظف كيف ميكن أن يطور أداءه، وتكتـشف اإلدارة معـه             )٢٠٠٥أبو شيخة،   (املوظف واملؤسسة معاً    

األفراد الذين يتمتعون بصفات قيادية أو استثنائية ميكن االستفادة منهما يف شغل الوظائف الشاغرة مستقبالً بالترقيـة                 
 .)٢٠٠٥شقري،  (الداخلية

ؤسسات املعاصرة ومنها اجلامعات إلشراك     ، وتتجه امل  ة للموظف تقليدي بعملية تقومي     عادة يقوم الرئيس املباشر  
تقوم كثري من اجلامعات بأخذ رأي الطلبة من        فعدة أطراف يف عملية التقومي دون االقتصار على رأي الرئيس املباشر،            

   أو استخدام أسلوب ،خالل تقومي العملية التدريسية يف مادة معينة
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 من احلساسية اليت قد تنشأ مـن النمـوذج   للتخلص) Peer-to-Peer Review(تقومي الزميل للزميل 
  . التقليدي، وكذلك لزيادة موضوعية عملية التقومي

  
   منهجية الدراسة-٢

  مشكلة الدراسة 
تويل مؤسسات التعليم العايل مزيداً من االهتمام جبودة خدماا التعليمية، حيث تواجه بيئة متميـزة وطلبـاً                 

إن جودة اخلدمات الـيت    . باخلرجيني القادرين على تلبية احتياجاته بكفاءة وفاعلية      متزايداً من اتمع احمللي على إمداده       
 ويؤثر يف نظرة اتمع وأصحاب العمـل        ،تقدمها مؤسسات التعليم العايل تنعكس على أداء خرجييها يف أسواق العمل          

ط واألهداف يف مؤسسات التعليم     أعضاء هيئة التدريس هم الذين يترمجون اخلط      و. إىل املؤسسة التعليمية واىل خرجييها    
العايل إىل واقع ينعكس يف أداء خرجييهم مستقبالً، وما يبىن على هذا من مسعة للخرجيني واملؤسسة أو اجلامعـة الـيت                     

 ؛لذلك كان من الضرورة القيام بتطوير إطار مقترح لتقومي أعضاء هيئة التدريس يف هـذه املؤسـسات                . خترجوا منها 
 ضمن عملية إدارة اجلـودة الـشاملة هلـذه          ، أسلوب التحسني املستمر بأسلوب علمي حديث      لقياس أدائهم وتطوير  

  .املؤسسات
  

  أهداف الدراسة 
  :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية

 .حتديد املقاييس واملؤشرات اليت تعتمدها املؤسسات التعليمية لتقومي أداء أعضاء هيئة التدريس فيها . ١
 . عضو هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايلحتديد عناصر تقومي . ٢
تضمني عناصر تقومي العملية التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل يف اإلطار املقترح لتقـومي أداء أعـضاء           . ٣

 .هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل
الوصف الوظيفي لعضو    (بيان أمهية تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس طبقاً للمهام والواجبات واملسؤوليات           . ٤

 ).هيئة التدريس

 .تصميم إطار لتقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل . ٥
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  أمهية البحث 
تسعى مؤسسات التعليم العايل اىل التميز يف تقدمي خدماا األكادميية والبحثية وخدمة اتمـع إىل الفئـات                 

استقباهلم لتقدمي خدماا األكادميية املتميزة هلم، وخترجهم بعد ذلك إىل سـوق            املستهدفة من الطالب حىت تنجح يف       
يعد مدخل  و. العمل واتمع احمللي كخرجيني متميزين وقادرين على تلبية االحتياجات املختلفة للسوق واتمع احمللي            

التعليم العايل التركيز عليه من أجل حتقيق     إدارة اجلودة الشاملة أحد األسبقيات التنافسية األساسية اليت ينبغي ملؤسسات           
 أعضاء هيئة التدريس العنصر احملرك األساسـي يف نقـل األهـداف    يعدكما . (Kanji, 1999) التميز والفاعلية

واخلطط اىل واقع ملموس، ويتزايد االهتمام بتقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يف البيئة احلالية اليت تعمل ا مؤسـسات                   
) تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس    (وتنبع أمهية هذا املوضوع     .  العايل وانفتاحها على ثورة املعلومات واالتصاالت      التعليم

  . ن مداخل أدوات اجلودة الشاملة مبصفته مدخالً حتسيناً مستمراً أدائهممن أمهية تقوميهم لتطويرهم وحتسني 
  
   الدراسات السابقة-٣

  عدالتعليمية، وقد زاد االهتمام جبودة عـضو         التعلُّمية لعناصر األساسية يف العملية    عضو هيئة التدريس أحد ا     ي 
 أحد املعايري األساسية لضبط نوعية التعلـيم        بصفتههيئة التدريس يف ظل العوملة والتنافسية العاملية يف السنوات األخرية           

عايري العاملية املعتمـدة يف تقـومي األداء        فقد اشتملت مجيع امل   . )١٩٩٥بسترفيلد،   (يف خمتلف مؤسسات التعليم العايل    
 حرص اجلامعة علـى تقـومي       إنالنوعي ملؤسسات التعليم العايل على عنصر مشترك وهو عضو هيئة التدريس، حيث             

 احلنيطـي (مؤشراً هاماً يف احلفاظ على النوعية وضبط جودة خمرجاا التعليمية            يعدوتطوير أعضاء هيئة التدريس فيها      
لقد اختلفت الدراسات والبحوث املنشورة يف املعايري املستخدمة لتقومي عضو هيئة           ). ٢٠٠٥ غيث،   ٢٠٠٥ ؛وآخرون
 إال أا أمجعت يف معظمها على أن التقومي جيب أن ينبثق من واجبات عضو هيئة التدريس اليت تـتلخص يف                     ،التدريس

ـ  ؛٢٠٠٥لتفوق،  وق احلسني لالبداع وا   صند(التدريس، والبحث العلمي، وخدمة اتمع       امج األمـم املتحـدة      برن
  ).٢٠٠٥ محدان، ؛٢٠٠٥للتطوير، 
وقد ورد يف دليل التقومي الذايت واخلارجي واالعتماد العام للجامعات العربية أعضاء احتاد اجلامعات العربيـة                  

 يف  أكفـاء دريس  ضرورة أن تقوم اجلامعة بوضع خطة مستقبلية لتوفري أعضاء هيئة ت          ) ٢٠٠٣احتاد اجلامعات العربية،    (
كل ختصص وحسب حاجات ذلك التخصص، على أن تتضمن اخلطة برامج حمددة للتطوير املهـين ألعـضاء هيئـة                   

وقد اشترط الدليل على اجلامعات بضرورة وجود نظـم وبـرامج   . التدريس وتطوير كفاءم العلمية والبحثية واملهنية  
  واضحة لتقومي أداء أعضاء اهليئة 

  
  

وقد . كشرط من الشروط األساسية لالعتماد العام وكعنصر أساسي يف عملية التقومي الذايت للجامعات            التدريسية فيها،   
  ).٢٠٠٥،  وآخروناجلراح(أشار إىل نفس احملتوى دراسات أخرى، منها دراسة 
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) ٢٠٠٤بطاينـة،  (وقد أجريت عدة دراسات دف اىل دراسة تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس، منها دراسة              
التدريس، واإلنتاج العلمـي، واإلشـراف علـى        :  للقياس، وهي  ة دعت إىل استخدام أسس ومعايري واضحة قابل       اليت

وبينت الدراسة أن هذه املعـايري  . الرسائل اجلامعية، والنشاط العلمي، وخدمة اتمع، واألعمال اإلدارية، ورأي الطلبة   
 تقومي أعضاء هيئة التدريس يف مدى مـسامهتهم يف حتقيـق   قابلة للزيادة والنقصان تبعاً ألهداف املؤسسة، حيث جيب      

  .أهداف املؤسسة التعليمية
 يف حتقيـق    وأدائـه كما أجريت دراسات تناولت اجلانب األخالقي لعضو هيئة التدريس وأثره على واجباته               

أخالقـي  أظهرت ضرورة وجود ميثـاق عمـل        ) ٢٠٠٥درة،  (أهداف اجلامعة اليت يعمل فيها، ففي دراسة قام ا          
كما . ألعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل يف ظل العوملة وأثر ذلك على جودة خمرجات العملية التعليمية                

 وأثر ذلك على جـودة      ،قواعد أخالقيات مهنة التعليم العايل يف إطار أهداف ورسالة اجلامعة         ) ٢٠٠٤فرحان،  (قدم  
أن واجبات األسـتاذ اجلـامعي      ) ٢٠٠٠الشيخلي،  ( ويرى. ها وأهدافها التعليم ومتيز اجلامعة من خالل حتقيق رسالت      

متنوعة ومتشعبة، ومنها ما تفرضه أخالق اتمع وعاداته، وال بد من وجود آلية واضحة لتقومي األداء األخالقي لعضو                  
 واجبات عـضو هيئـة      وقد خلص الشيخلي يف دراسته    . هيئة التدريس للقيام بواجباته األخالقية إضافة لواجباته املهنية       

وبني أن لكل مهنة قواعد أخالقية وسلوكية تبينها        . التدريس بواجبات جتاه نفسه، وعمله، وطالبه، وزمالئه، وجمتمعه       
وقد اقترحت وثيقة توصيات ملتقى التعلـيم العـايل      . األعراف والتعليمات وعلى رأسها إتقان املهنة وعدم الغش فيها        

ميثاقاً للعمل األخالقـي يف البيئـة       ) ٢٠٠٦وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،      (ي   حنو ميثاق عمل أخالق    -والعوملة
وأشارت الوثيقة اىل أثـر وأمهيـة       .  يتناول أخالقيات أعضاء هيئة التدريس واالدارة اجلامعية والبحث العلمي         اجلامعية

ت األساسية لرئاسة اجلامعة وأعـضاء      السلوك األخالقي يف العمل اجلامعي، وبينت أن هذا الواجب هو أحد املسؤوليا           
  .اهليئة التدريسية فيها

أن تقومي عضو هيئة التدريس يهدف إىل أمرين متناقضني، األول حتسني           ) ,Younes 2003(ويرى يونس   
وتطوير أداء املؤسسة من خالل معرفة نقاط قوة وضعف أعضاء هيئة التدريس، والثاين لغاية معرفة قدرات عضو هيئة                  

ويرى يونس أن عضو هيئة التدريس هو املفتـاح للوصـول إىل            .  إاء خدماته  أوخذ قرار بتجديد عقده     التدريس أل 
كما يرى ضرورة أن يتم     . جودة أداء املؤسسات التعليمية يف حال االهتمام به وتأهيله أكادميياً ومهنياً وبأسلوب علمي            

يداً عن املزاجية، وباشراك أعضاء هيئة التدريس أنفسهم        تقومي عضو هيئة التدريس بطريقة موضوعية متتاز بالشفافية وبع        
  .يف التخطيط والتنفيذ هلذه العملية

  
وقد أشارت بعض الدراسات إىل أمهية تقومي الشركات ملوظفيها لتحسني جودة املخرجات وأثر ذلك علـى                

 عملية تقـومي املـوظفني      أظهرت أثر ) ,Painter 2003(املوظف لالرتقاء بنفسه مهنياً، ففي دراسة قام ا بينتر          
 2002(أمـا جنكـاج     . املستمرة وجديتها لدى إدارة املؤسسة يف حتفيزهم لالرتقاء بأنفـسهم وحتـسني أدائهـم             

Juncaj, (              فريى أن التقومي قد يؤدي اىل ضغوط نفسية يف بيئة العمل وإىل نتيجة سلبية على أداء املؤسسة وخاصة إذا
ويرى أن جزءاً مـن  .  طبيعة اإلنسان تقاوم كل ما جيرب على فعله  إنلتقومي، حيث   مل يكن املوظفون على قناعة بعملية ا      
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احلل أن يتم ربط احلوافز باألداء السنوي للموظف إلعطائه الدافع وتشجيعه لالهتمام بعملية التقومي، ومن مث حتـسني                  
أظهرت ضرورة إجراء   ) ,Longenecker 1999(ويف دراسة قام ا لوجنينكر      . األداء وصوالً اىل احلوافز املادية    

عملية تقومي املوظفني يف املؤسسات والشركات دورياً، وأثر ذلك يف خلق جو تنافسي بني املوظفني باجتاه إجيايب حنـو                   
فريى أن نقاط الضعف لدى املوظفني موجـودة علـى أرض   ) Segal, 2000(أما سيجال . حتسني أداء الشركة

ها اال عن طريق تقومي األداء، وذا ميكن معاجلة نقاط الضعف وتعظيم نقـاط               وال ميكن معرفتها والتخلص من     ،الواقع
أن التقومي جيب أن    ) ,Hobbs 2004(ويرى هوبس   . القوة لدى املوظفني وحتفيزهم على استغالل طاقام املخزنة       

 ومباشـر علـى أداء      ال يقتصر على املوظفني، وإمنا جيب أن يشمل اإلدارة العليا يف الشركات ملا لذلك من أثر واضح                
 ).٢٠٠٦السامل، (وقد أشار إىل نفس احملتوى دراسات أخرى، منها دراسة . الشركة

يف وثيقة مشروع استراتيجية التعلـيم      ) ٢٠٠٥(وقد أوضحت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية           
ر تنمية املـوارد البـشرية، وذلـك         االستراتيجيات املتعلقة مبحو   ٢٠٠٦ حىت   ٢٠٠٥العايل والبحث العلمي لألعوام     

لتحقيق هدف االرتقاء مبستوى التأهيل والكفاءة واخلربة للموارد البشرية العاملة يف مؤسسات التعليم العايل، وعلـى                
وقد أشارت الوثيقـة إىل ضـرورة   . رأسهم عضو هيئة التدريس الذي أفردت له جمموعة من اإلجراءات لتحقيق ذلك        

 أداء عضو هيئة التدريس يف التدريس، واإلنتاج العلمـي، وخدمـة            لتقوميضوعية وااللتزام ا    االعتماد على معايري مو   
  . دف تطوير أدائه وتثبيته وترقيته،اتمع

أشار إىل ارتباط وثيق بني مفهوم اجلودة ومبدأ التطور املستمر للمؤسـسة            ) ٢٠٠٣زايد،  (ويف دراسة قام ا       
 يف دراسـته    زايدواقترح  . هيئة التدريس ومدى ارتباط ذلك بأهداف اجلامعة املعلنة       األكادميية، وخاصة يف أداء عضو      

 غري تقليدي لقياس تقومي أداء أعضاء اهليئة التدريسية باالستعانة مبصفوفة األهداف، اليت تضم جمموعة من املعايري                 اًأسلوب
اط العلمي، وخدمة اتمـع، واألعمـال       التدريس، واإلنتاج العلمي، واإلشراف على الرسائل، والنش      : الكمية، وهي 

 احلصول على قيمة رقمية ميكـن مـن         ليتم لتقومي كل عنصر من هذه العناصر،        اًواقترح نقاط . اإلدارية، ورأي الطلبة  
  .خالهلا قياس أداء أعضاء اهليئة التدريسية للمفاضلة بينهم بشكل علمي موضوعي

  
ؤسسات التعليم العايل الصادر عن احتاد اجلامعات العربية واملنظمة         لقد ورد يف الدليل املنهجي للتقومي الذايت مل         

أن عضو هيئة التدريس هو أساس يف عملية التقـومي          ) ١٩٩٨احتاد اجلامعات العربية،    (العربية للتربية والثقافة والعلوم     
نسب تـوزيعهم علـى     وقد تعرض الدليل إىل أعضاء هيئة التدريس من حيث          . الذايت لالرتقاء باملؤسسة حنو األفضل    

الرتب العلمية املختلفة، ونسبة البلدان الغربية اليت خترجوا منها، واإلجراءات اليت تتخذها اجلامعة أو تنـوي اختاذهـا                  
وسياسـة اجلامعـة يف     ، للوصول إىل النسب املرضية هلا، وما هي اآلليات املستخدمة يف تقومي أعضاء هيئة التـدريس              

كما تعرض الدليل إىل خطة اجلامعة واألساليب املستخدمة من قبل أعضاء           . ريسياً أو حبثياً  االحتفاظ باملتميزين منهم تد   
هيئة التدريس لتطوير أنفسهم أكادميياً ومهنياً، من حيث االنتساب اىل مجعيات علمية متخصصة، واالطـالع علـى                 

تري والـدكتوراه، والتقـومي     مراجع وكتب متخصصة حديثة، والقيام بالبحث العلمي، واإلشراف على رسائل املاجس          
الذايت للتدريس، وتأليف الكتب اجلامعية، واالشتراك يف دورات متخصصة، واملشاركة يف جلـان علميـة تطويريـة                 
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ويبني الدليل أيضاً توزيع ساعات العمل األسبوعي يف املتوسط لعضو هيئة التـدريس يف              . حكومية أو خاصة، وغريها   
ائل، والبحث العلمي، وخدمة اتمع، وعـضوية اللجـان، وإرشـاد الطلبـة             جمال التدريس، واإلشراف على الرس    

  .األكادميي، واللقاءات املكتبية مع الطلبة
  
   إطار النموذج املقترح-٥

نظراً الختالف أهداف املؤسسات التعليمية وواجبات أعضاء اهليئة التدريسية لتحقيق هذه األهداف، فإن ذلك 
إضافة إىل ذلك فإن اهلدف من . إىل أخرى تقومي عضو هيئة التدريس من مؤسسة يؤدي إىل اختالف وتباين عناصر

، فقد يكون التقومي لغايات الترقية األكادميية أو التثبيت يف إىل أخرىتقومي عضو هيئة التدريس قد خيتلف من مؤسسة 
و اهليئة التدريسية من املؤسسة، أو تسلم مناصب إدارية، أو لتقومي جودة خمرجات املؤسسة األكادميية كون عض

كل هذا قد يؤدي إىل اختالف يف حتديد عناصر التقومي ). ,Younes 2003 (هذا التقوميالعناصر األساسية ملثل 
والوزن املعطى لكل عنصر من هذه العناصر، إال أن تشابه أهداف املؤسسات التعليمية من حيث التدريس والبحث 

   كبري وإمجاع على عدد من العناصر الرئيسة لقياس ذلك يؤدي إىل تشابه،العلمي وخدمة اتمع
 Goodison, 2003; UMD, 2003; SIU, 1996; UWE, 2003) .( وميكن للمؤسسة التعليمية

  . اإلطار املقترح فيه من املرونة ما حيقق ذلكإناملهتمة مثالً يف البحث العلمي زيادة الوزن املعطى هلذا اجلانب، حيث 
  
  
  

ة وفوائد عملية تقومي أعضاء هيئة التدريس طبقاً لواجبام ومهامهم ومسؤوليام الـيت حتـددها                أمهي يأيتوفيما  
  ):٢٠٠٣زايد، (اجلامعة 

 .التحديد الدقيق إلجيابيات وسلبيات أوضاع األنظمة املختلفة املطبقة يف اجلامعة . ١
 .التحديد الدقيق ملدى سري هذه األنظمة وفقاً للخطط واألهداف املوضوعة . ٢
 . ضوئه اختيار برامج وخطط التطويريف يتم بصفته معياراًخدام التقومي است . ٣
  . لتقدير أداء األنظمة بشكل عام مث أداء األعضاء بشكل خاصوسيلةًاستخدام التقومي  . ٤

  
  ):٢٠٠٣زايد،  (يأيتفرها يف تقومي األداء التعليمي، فيمكن إمجاهلا مبا اأما أهم اخلصائص الواجب تو

 .مجيع النواحي والتغيريات والعوامل ذات العالقة بالتقومي فيها هدف التقومي يست اليتالشمولية . ١
 .االستمرارية يف توفري البيانات الالزمة إلحداث التطوير املطلوب واملستمر . ٢
 .استخدام أدوات للقياس والتقومي تتسم بالثبات والصدق وسهولة االستخدام . ٣
 . عايري احملددةالواقعية والقابلية للتحقيق ووضوح األهداف وامل . ٤

 .أن يكون التقومي جزءاً ال يتجزأ من العملية التعليمية أو أحد متغرياا األساسية . ٥
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إن اإلطار املقترح يف عملية تقومي عضو هيئة التدريس يفتح اال ملشاركة عدد كبري من املعنيني يف عملية التقومي،                   

وميكن إمجال اجلهات املشاركة يف عملية تقـومي عـضو   ). ٢٠٠٣أبو الرب، (مما يساعد يف موضوعية العملية بأسرها     
  ):١( رقمهيئة التدريس باآليت، كما هو مبني يف الشكل 

 .عضو هيئة التدريس نفسه  .أ 
 . يف العملزمالؤه  .ب 
 .رئيس القسم  . ج 
 .العميد  .د 
 .الطلبة  .ه 
 .رئاسة اجلامعة إلعطاء التقدير النهائي  .و 
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  . يف التقومي للجهات املشاركة عضو هيئة التدريستقومينسبة درجات : )١(الشكل رقم 
  

وقد مت توزيع نسبة درجات التقومي للجهات املشاركة بناءاً على مراجعة وحتليل الدراسات السابقة املتعلقة بتقـومي                 
اركة يف عملية التقـومي     عضو هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل األكادميية، حيث أن أمهية وأوزان اجلهات املش             

أن الدراسات الـسابقة    إذ  قد مت احتساا من نسبة اهتمام الدراسات السابقة بكل عنصر من عناصر اإلطار املقترح،               
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٧٩        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

مشلت إما عنصر من عناصر اإلطار املقترح أو عدة عناصر يف مناذجهم املختلفة املقترحة لتقومي جودة أداء عضو هيئـة                    
ملقترح الذي مت تطويره  بالشمول من حيث احتوائه على كافة عناصـر اجلـودة الرئيـسة                 وميتاز اإلطار ا  . التدريس

  .واملؤشرات املصاحبة هلا اليت تطرقت هلا الدراسات والبحوث السابقة
 بناًء  ،أما املعايري الرئيسة املقترحة يف عملية تقومي عضو هيئة التدريس، اليت ميكن التحكم يف األوزان املعطى هلا                

  :يأيتاف املؤسسة وواجبات عضو هيئة التدريس فيها، فيمكن إمجاهلا مبا على أهد
 .النشاط التدريسي  .أ 
 .البحث العلمي .ب 
 .اإلشراف على طلبة الدراسات العليا  . ج 
 .النشاط العلمي  .د 
 .األعمال اإلدارية  .ه 
 .خدمة اتمع  .و 
 .رأي الطلبة  .ز 
 ).رئيس القسم والعميد ورئاسة اجلامعة(رأي الزمالء واإلدارة   . ح 

  
 

 التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على جمموعة من اخلرباء واحملكمني املختصني الذين أبدوا بعض                وقد مت 
املالحظات واإلقتراحات، إضافة إىل تطبيقها على عينة من أعضاء اهليئة التدريسية مبستويات خمتلفـة ومـن كليـات                

 الراجعة اليت مت احلصول عليها سواء من احملكمني         وقد مت اإلستفادة من مجيع املالحظات واملقترحات والتغذية       . متنوعة
  .أو من أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا يف تطبيق النموذج املقترح وذلك دف حتسني وتطوير النموذج

  
  عناصر إطار النموذج املقترح

 وقد مت االبتعـاد     ميكن تطويعه ليناسب أهداف املؤسسة التعليمية،     و ،ميتاز النموذج املقترح بالشمولية واملرونة    
 يـأيت وفيما  .  واالعتماد على املعايري الكمية القابلة للقياس باستخدام أوزان حمددة         ،فيه عن الوصف غري القابل للقياس     

، )٢(و مبني يف امللحق رقم      واألوزان املستخدمة فيه، كما ه    ) ١( كما هو مبني يف امللحق رقم        ،شرح لعناصر النموذج  
 ضرورة االستمرار يف عملية التقومي الـشامل لعـضو هيئـة    أن نؤكدوينبغي .  بعملية التقومي   على اجلهة اليت تقوم    بناء

  .التدريس بشكل دوري، كأن يتم مثالً كل سنتني حىت ال يصبح ذلك عبئاً على عضو هيئة التدريس أو إدارة اجلامعة
  

  معلومات عامة: أوالً
تقدمي معلومات عامة عن عضو هيئة التدريس املطلوب هذا البند ليس جزءاً من عملية التقومي واهلدف منه   

  :يأيت ويعبأ من قبل دائرة شؤون العاملني، وحيتوي على ما ،تقوميه
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٨٠        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

  .االسم والرقم الوظيفي . ١
 .القسم والكلية . ٢
 .تاريخ التعيني . ٣
 .سنة احلصول على شهادة الدكتوراة . ٤
  .اسم اجلامعة والبلد.  ٥
 . الرتبة األكادميية . ٦
 .بةعدد السنوات يف الرت . ٧
 .التخصص العـام. ٨
 .التخصص الدقيق . ٩

  
  النشاطات العلمية: ثانيا

علـى نـشاطه    تقومي نفسه ذاتياً، بنـاء      يقوم عضو هيئة التدريس بتعبئة هذا اجلزء من النموذج حبيث يقوم ب             
  :العناصر األساسية هلذا البند يأيتوفيما . التدريسي والبحثي وخدمة اتمع

  
 ).ملادة، عدد املراتا(املواد اليت مت تدريسها  . ١

املؤمتر، مكـان   / أمساء الباحثني، عنوان البحث، اسم الة     (البحوث والكتب املنشورة مع بيانات النشر كاملة         . ٢
 ).النشر، السنة

املـؤمتر، مكـان    / أمساء الباحثني، عنوان البحث، اسم الة     (البحوث املقبولة للنشر مع بيانات النشر كاملة         . ٣
 ).النشر، السنة

 ).مع بيانات النشر( املؤلفة واملترمجة املنشورة الكتب . ٤

 ). أمساء الباحثني، عنوان البحث(البحوث قيد اإلعداد  . ٥

املؤمتر، عنـوان البحـث، تـاريخ       / اسم الة ( مع ذكر بيانات النشر كاملة       متّ حتكيمها البحوث العلمية اليت     . ٦
 ).التحكيم

اسم الطالب، عنوان الرسالة، اجلامعـة،  (دراسات عليا اإلشراف على طلبة الدراسات العليا أو مناقشة رسائل        . ٧
 ). الدرجة، فترة اإلشراف

 ).عنوان التقرير، اجلهة اليت أعد هلا، التاريخ(للجامعة / للكلية/ أية تقارير أو دراسات مت إعدادها للقسم . ٨

 ).ملكان، التاريخاجلهة الداعية، العنوان، ا(احملاضرات والندوات العلمية اليت ألقيت مع البيانات كاملة  . ٩

اجلهة املنظمة، عنـوان    (املؤمترات وورش العمل والدورات املتخصصة اليت مت املشاركة فيها مع البيانات كاملة              . ١٠
 ).الدورة، نوع املشاركة، املكان، التاريخ/ الورشة/ املؤمتر

 .)......إىل ...... املسمى اإلداري، الفترة من (املناصب اإلدارية اليت مت شغلها ومدا  . ١١
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٨١        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

عـضو  / مقرر/ رئيس(ونوع املشاركة   / اجلامعة/ الكلية/  املشاركة فيها على مستوى القسم     تاللجان اليت متّ   . ١٢
 ).وتارخيها

 ).النشاط، املكان، التاريخ(اخلدمات والنشاطات اليت متت املشاركة فيها على مستوى اتمع احمللي  . ١٣

 .وتارخيها) العاملية/ العربية/ احمللية(عضوية اجلمعيات واملؤسسات املهنية واالحتادات  . ١٤
 .أية جوائز تقديرية مت احلصول عليها مع البيانات كاملة . ١٥
 .أية كتب شكر مت احلصول عليها . ١٦
 . خالل السنتني املاضيتنياهلدفكتابة فقرة تبني مدى حتقيق  . ١٧
 .ل نقاطاملشاريع العلمية والبحثية والتدريسية وخدمة اتمع املستقبلية للسنتني القادمتني وعلى شك . ١٨

 بتقومي نفسه ذاتياً دون وضع أي نقاط، فيمـا يتعلـق بالنـشاط              ١٢-١يقوم عضو هيئة التدريس يف البنود من        
ويتم يف البنـود    . التدريسي والبحث العلمي واإلشراف على طلبة الدراسات العليا والنشاط العلمي واألعمال اإلدارية           

 فيتم معرفة مدى    ١٨ و ١٧أما يف البندين    . يتعلق خبدمته للمجتمع   تقومي عضو هيئة التدريس لنفسه ذاتياً فيما         ١٦-١٣
اعتماد عضو هيئة التدريس على األسلوب العلمي يف التخطيط ومتابعته لنفسه، من خالل التزامه بوضع خطة مستقبلية                 

متابعته وسـؤاله بعـد     ، مث   )فترة التقومي (ملشاريعه العلمية والبحثية والتدريسية وخدمة اتمع خالل السنتني القادمتني          
وال يتأتى هذا اال باملشاركة الفاعلة ألعـضاء        . سنتني من قبل اإلدارة عن مدى حتقيقه ألهدافه، مبا حيقق مبدأ املشاركة           

هيئة التدريس سواء يف مرحلة وضع األهداف واملعايري أو التنفيذ وااللتزام، أي مرحلة التقومي وتـصحيح االبتعـادات                  
 أداء أعضاء   جيعلذا تصبح أدوات وسائل التقومي أداة للتحسني املستمر لألداء اجلامعي الذي            .  وجدت إنواالغراقات  

 مفهوم أداء أعضاء هيئة التدريس مببدأ التطوير والتحسني الذي دعت إليـه    يرتبطوبذلك  . هيئة التدريس أهم مدخالته   
  .إدارة اجلودة الشاملة

مع التأكيد أن عضو هيئة التدريس ). ١(ا كما هو مبني يف اجلدول رقم أما النقاط املعطاة هلذا اجلزء فيتم احتسا
اجلامعة وحدة ضمان اجلودة على مستوى يقوم بتعبئة النموذج دون وضع النقاط، ويتم وضع النقاط الحقاً من قبل 

م يف هذا اجلزء أما دور رئيس القس.  ملراعاة التكامل والشفافية واملوضوعية،بشكل موحد جلميع أعضاء هيئة التدريس
ويالحظ .  من قبل عضو هيئة التدريس حبيث تكون صحيحة وموضوعية التحقق من املعلومات اليت عبئتيففيتمثل 

 وإمنا تساعد على حتديد النشاط العام لعضو هيئة ،وجود بعض العناصر اليت ال تعطى نقاطاً) ١(من اجلدول رقم 
 مساعدة لتحديد درجة التقومي بصفتها عوامل حدة ضمان اجلودةوالتدريس، وميكن استخدام هذه العناصر من قبل 

 والعلمية واإلدارية ه هنا أن تقومي عضو هيئة التدريس لنفسه يتمثل حبصره لنشاطاته األكادميية وينبغي التنوي.النهائي
كله من قبل  دون وضع أي نقاط، مث يتم التحقق من هذا  فقطحسب البنود والعناصر املستخدمة يف عملية التقومي

  .رئيس القسم بإعتباره املسؤول املباشر عنه والذي يقوم بدوره بوضع النقاط املخصصة لكل بند حسب النموذج
  
  
  



  مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨---- ) ) ) )١١١١( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد                              ���� ��ادة. د،  د أ��ا	�ب���. د               المجلة العربية لضمان جودة التعليم العاليالمجلة العربية لضمان جودة التعليم العاليالمجلة العربية لضمان جودة التعليم العاليالمجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي
 

٨٢        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

  
  
  
  
  
  

  .درجات احتساب تقومي عضو هيئة التدريس كما يف النموذج املقترح: )١(اجلدول رقم 
  

  العالمة املخصصة  البنـــد  الرقم
تساعد على حتديد النشاط   ). ونوعاًاًعدد(املواد اليت مت تدريسها    . ١

  التدريسي لعضو هيئة التدريس
  .البحوث املنشورة مع بيانات النشر كاملة   . ٢
  .البحوث املقبولة للنشر   . ٣
  )مع بيانات النشر(الكتب املؤلفة واملترمجة املنشورة    . ٤

   عالمات١٠
 كتاب  عالمات لكل٥بواقع (

 حبث منشور أو مقبول أو
  )للنشر

  .يد اإلعدادالبحوث ق   . ٥

  .البحوث العلمية اليت مت حتكيمها   . ٦

تساعد يف تقومي النشاط البحثي 
  لعضو هيئة التدريس 

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا أو مناقـشة الرسـائل             . ٧
  .اجلامعية

  .للجامعة/للكلية/تقارير أو دراسات مت إعدادها للقسم   . ٨
  .اضرات والندوات العلميةاحمل   . ٩

  .املؤمترات وورش العمل والدورات املتخصصة   . ١٠

  
   عالمات١٠

بواقع عالمة واحدة لكل (
  )نشاط

  .املناصب اإلدارية اليت شغلها ومدا   . ١١
/ الكليـة / املشاركة فيها على مستوى القسم     تاللجان اليت مت     . ١٢

  .اجلامعة

   عالمات١٠
بواقع عالمة واحدة لكل (

  )منصب أو جلنة
ة فيها على مستوى اخلدمات والنشاطات اليت متت املشارك   . ١٣

  .اتمع احمللي
  .عضوية اجلمعيات واملؤسسات املهنية واالحتادات   . ١٤
  .أية جوائز تقديرية مت احلصول عليها   . ١٥

  
   عالمات١٠

بواقع عالمة واحدة لكل (
  )نشاط
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٨٣        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

  .أية كتب شكر مت احلصول عليها   . ١٦
  . خالل السنتني األخريتنياهلدفكتابة فقرة تبني مدى حتقيق    . ١٧
اخلطط العلمية والبحثية والتدريـسية املـستقبلية للـسنتني            . ١٨

  .األخريتني

لى حتديد النشاط العام تساعد ع
  .لعضو هيئة التدريس

  
  معلومات خاصة: ثالثاً

  اخلاص برأي الطلبةاجلزء) ١(

عد هلذه   على رأي الطلبة بالعملية التدريسية حسب النموذج امل        م املختص بتعبئة هذا اجلزء بناء     حيث يقوم رئيس القس   
% ٢٠  نقطة لرأي الطلبـة، أي ٢٠وقد مت احتساب . ، وذلك آلخر تقوميني)٣(الغاية، كما هو مبني يف امللحق رقم       

 التدريسية فصلياً ولكن بشكل انتقائي حىت ال        العمليةوينبغي التنويه اىل ضرورة إجراء تقومي       . من جممل عملية التقومي   
  .يكون ذلك عبئاً على إدارة اجلامعة

  :كون منوذج تقومي العلمية التدريسية من اآليتويت
على ويشمل معلومات عن رقم املادة، كما هو متبع يف نظام التسجيل، ورقم الكلية ورقم املدرس، : القسم األول

  ):٢( وكما يظهر يف الشكل رقم ،آليتالنحو ا
  

  
  
  

  
  .الكلية ورقم املدرس اخلاضع لعملية التقوميمعلومات عن رقم املادة ورقم ): ٢(الشكل رقم 
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٨٤        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

سؤاالً من األسـئلة    ) ٢٠(ويشمل الفقرات األساسية لقياس أداء عضو هيئة التدريس، وهي مكونة من            : القسم الثاين 
  :)٢(كما يظهر يف اجلدول رقم  ،املغلقة، ويعطى لكل سؤال تقومي

  
  

  .الوزن املرجح لكل سؤال من أسئلة االستبانه): ٢(اجلدول رقم 
  

 الوزن التقومي

 ٤ ممتاز
 ٣ جيد

 ٢ متوسط
 ١ ضعيف

  
  :وهذه األسئلة موزعة على احملاور اآلتية ضمناً

تغطى )  أسئلة٦(إمكانيات عضو هيئة التدريس يف تدريس املادة واإلعداد والتحضري هلا، وتشمل   . أ
  :على النحو اآليت

  
  
  

رقم السؤال 
  االستبانةيف

  نص السؤال

  ).ال/ نعم- مت تقوميها على مقياس ثنائي (يوزع اخلطة الدراسية يف األسبوع األول   .١
 .يعرض املادة العلمية يف احملاضرات بشكل واضح ومترابط ومنظم  .٢
 .يستغل وقت احملاضرات بشكل فعال  .٣
 .مدى متكن املدرس من املادة العلمية  .٤
 .طة وما مت تدريسه فعالًمدى التوافق بني مفردات اخل  .٥
  .يلتزم مبواعيد حماضراته  .٦

  
  :على النحو اآليتتغطى )  أسئلة٧(مسامهة املادة يف التحصيل العلمي للطلبة، وتشمل . ب

رقم السؤال 
 يف االستبانة

  نص السؤال
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٨٥        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

 .حيفز الطلبة على املشاركة وإبداء وجهات نظرهم حول املادة  .٧
 .سي للطلبة بشكل عاميبدي اهتماماً بالتحصيل الدرا  .٨
 . وآداايتعامل مع الطلبة باحترام ضمن معايري املهنة  .٩
 .يستخدم أساليب تدريسية تستثري التفكري وحب االستطالع  .١٠
  .لزمييستخدم يف عرضه للمادة األساليب التوضيحية والتطبيقية كلما  .١١
  .لبةينوع يف طرائق التدريس مبا يالئم موضوع املادة وحاجات الط .١٢
  .يستخدم لغة واضحة ومفهومة يف تدريس املادة .١٣

  
  :على النحو اآليتتغطى )  أسئلة٣(تقومي حمتوى املادة، ويشمل . جـ

رقم السؤال 
 يف االستبانة

  نص السؤال

  .حمتوى االمتحانات متوافق مع شرح مفردات اخلطة التدريسية للمادة .١٤
  .ألسئلة اليت تضمنها االمتحانيناقش مع الطلبة اإلجابات الصحيحة ل .١٥
  .ينوع يف أساليب قياس حتصيل الطلبة وتقدير عالمام .١٦

  
  :على النحو اآليتتغطى )  أسئلة٤(عالقة عضو هيئة التدريس بالطلبة، وتشمل . د
  

رقم السؤال 
 يف االستبانة

  نص السؤال

  .الهلايلتزم املدرس بالساعات املكتبية ويشجع الطلبة على مراجعته خ .١٧
  .مدى الدقة والعدالة يف عالماته .١٨
  .حيفز الطلبة لالطالع على مراجع املادة املختلفة .١٩
 .ينمي عند الطلبة اجتاهات وعادات وأخالق محيدة .٢٠

  
  .الفقرة املفتوحة واخلاصة باملقترحات واملالحظات اليت يرغب الطالب بذكرها دف حتسني األداء يف هذه املادة. هـ
  
  لتقارير اليت ينتجها النموذجا

 ميكن تصميم بعض التقارير من استخدام منوذج تقومي العملية التدريسية حاسوبياً حبيث تتوافق مع حاجة املؤسسة 
  :التعليمية، على النحو اآليت
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٨٦        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

 تقرير تقومي املادة، إلعطاء متوسط أداء عضو هيئة التدريس يف املادة اليت قام بتدريسها يف فـصل معـني ويف                   .أ 
  .املواد اليت قام بتدريسها خالل وجوده يف املؤسسة

  .تقرير بتجميع املواد اليت يطرحها القسم يف فصل معني، إلعطاء متوسط أداء أعضاء هيئة التدريس فيه .ب 
 .تقرير بتجميع املواد اليت تطرحها الكلية يف فصل معني، إلعطاء متوسط أداء أعضاء هيئة التدريس فيها  . ج 
 .د اليت تطرحها اجلامعة يف فصل معني، إلعطاء متوسط أداء أعضاء هيئة التدريس فيهاتقرير بتجميع املوا  .د 
تقرير بعمل قائمة مرتبة تنازلياً أو تصاعدياً مبتوسط األداء حسب أعـضاء هيئـة التـدريس أو األقـسام أو        .ه 

 .الكليات
معينة، سواء من القـسم    تقارير للمقارنة بني متوسط األداء حسب أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مادة               .و 

 .أو الكلية
 

بالطبع ميكن استخدام هذه التقارير يف حتديد أي أعضاء هيئة تدريس يف املستوى املمتاز أو اجليـد أو الـضعيف                    
  .والذي حباجة إىل تأهيل تربوي، أو تأهيله حاسوبياً الستخدام التكنولوجيا احلديثة يف التدريس والبحث العلمي

  
  

  اء هيئة التدريسأسس تقومي أداء أعض
ميكن أن تقوم بعض مؤسسات التعليم العايل باعتماد أسس ومعايري إلجراء تقومي العملية التدريسية مبا يتناسب مع                 

  :أوضاعها، على النحو اآليت
توزيع منوذج تقومي العملية التدريسية مرة واحدة على األقل ألعضاء هيئة التدريس القدامى خالل العـام                  .أ 

  .فرغني أو غري املتفرغنياجلامعي من املت
توزيع منوذج تقومي العملية التدريسية للمواد اليت يدرسها أعضاء هيئة التدريس اجلدد يف كل من الفـصل                   .ب 

  .األول والفصل الثاين من العام الدراسي
توزيع منوذج تقومي العملية التدريسية على أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على متوسط أداء ضـعيف              . ج 

  .عنييف فصل م
توزيع منوذج تقومي العملية التدريسية على أعضاء هيئة التدريس للحاالت اخلاصة اليت يوصي ا رئـيس                  .د 

  .القسم أو العميد
  

  اخلطوات الواجب اتباعها عند توزيع مناذج تقومي العملية التدريسية
ـ                اذج تقـومي العمليـة     تقوم بعض مؤسسات التعليم العايل باتباع اخلطوات اآلتية عند إجراء عملية توزيع من

  :التدريسية على الطالب
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٨٧        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

ممن تنطبق عليهم األسس ) متفرغني وغري متفرغني(التعميم على مجيع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة   .أ 
 .واملعايري إلجراء التقومي

طلب التعاون وااللتزام من أعضاء هيئة التدريس اخلاضعني ألسس ومعايري التقومي مع أعضاء جلنة التقومي،  .ب 
 .دقيقة وجترى يف اية احملاضرة) ١٥- ١٠(علماً بأن عملية التقومي تستغرق من 

 .ضرورة التنسيق وإبالغ أعضاء هيئة التدريس مسبقاً عن موعد الزيارة وتارخيها  .ج 
 .أثناء عملية التقومي يف ضرورة مغادرة عضو هيئة التدريس اخلاضع للتقومي القاعة  .د 
 .التقارير املطلوبة نة املركزية ملتابعة تفريغ االستبانة واستخراجإغالق مغلف املادة وإرساله إىل اللج  .ه 

  
 اجلزء اخلاص برأي رئيس القسم والزمالء  )٢(

املباشر عن أداء عضو هيئة التدريس، ويف هذا اجلزء يقوم رئيس القسم بتقومي عضو  املسؤول هو     رئيس القسم 
  :هيئة التدريس من حيث

   النشاط التدريسي.أ
  

  . تدريس والقدرة على تغطية املواد املختلفة بكفاءةال)  ١
  .         االلتزام بالدوام والساعات املكتبية واإلرشاد األكادميي)  ٢
  .إعداد املواد التدريسية اإللكترونية أو دليل املختربات أو حنوه)  ٣
  .العمل بروح الفريق من خالل تدريس املواد متعددة الشعب واملراقبات وحنوه)  ٤
  .التغذية الراجعة من عملية تقومي الزميل للزميل)  ٥

  
  العمل االداري والنشاط البحثي وخدمة اتمع. ب

  .النشاط البحثي)  ١
  . املشاركة والتفاعل يف اللجان واجتماعات القسم)  ٢
  . املشاركة يف النشاطات العلمية)  ٣
  . املقدرة على التطوير الذايت العلمي والبحثي)  ٤

  ر أخرىأمو. ج
  . االلتزام باألنظمة والتعليمات، وتقبل التوجيهات والعمل ا)  ١
  . مدى التعاون مع الزمالء يف مكان العمل)  ٢
  . السلوك العام) ٣

  



  مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨---- ) ) ) )١١١١( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد                              ���� ��ادة. د،  د أ��ا	�ب���. د               المجلة العربية لضمان جودة التعليم العاليالمجلة العربية لضمان جودة التعليم العاليالمجلة العربية لضمان جودة التعليم العاليالمجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي
 

٨٨        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

 فرئيس القسم له  من جممل عملية التقومي،     % ٣٠ نقطة لرأي رئيس القسم والزمالء، أي        ٣٠وقد مت احتساب    
إضـافة إىل رأي زمالئـه يف       ،   من حيث النشاط التدريسي والبحثي وخدمة اتمع       م يف عضو هيئة التدريس املقو     رأيه

وينبغي التأكيد هنا أن عملية تقـومي       ). ٤( رقم القسم من خالل عملية تقومي الزميل للزميل، كما هو مبني يف امللحق           
رئيس القسم بأي تغذية راجعة     الزميل للزميل هي عملية تتم بني الزمالء وتكون بإشراف رئيس القسم، وال يتم تزويد               

) ٣(ويبني اجلدول رقم    . إال يف احلاالت الصارخة سلباً ملعاجلتها أو احلاالت اإلجيابية املميزة لتعميمها واالستفادة منها            
  . لرأي رئيس القسم املخصصةطريقة توزيع النقاط

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .القسم لتوزيع النقاط اخلاصة برئيس إرشادات: )٣(اجلدول رقم 
  

  العالمة املخصصة  الفقــرة  لرقما
   عالمة٢٠  تقومي عضو هيئة التدريس من قبل الطلبة   .١

حتول نتيجة استبانة تقومي العملية التدريسية (
  )٢٠للعضو لتصبح من 

   عالمة٣٠  :تقومي رئيس القسم لعضو هيئة التدريس من حيث   .٢
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٨٩        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

   النشاط التدريسي.  أ
التدريس والقدرة على تغطية املواد املختلفة ) ١

  . بكفاءة
االلتزام بالدوام والساعات املكتبية واإلرشاد ) ٢

  . األكادميي
إعداد املواد التدريسية اإللكترونية أو دليل ) ٣

 .املختربات وحنوه
 الفريق من خالل تدريس املواد العمل بروح) ٤

  . متعدد الشعب واملراقبات وحنوه
  .التغذية الراجعة من عملية تقومي الزميل للزميل) ٥
  النشاط البحثي وخدمة اتمع . ب

  . النشاط البحثي) ١
 املشاركة والتفاعل يف اللجان واجتماعات القسم) ٢

  . املشاركة يف النشاطات العلمية) ٣
 .التطوير الذايت العلمي والبحثياملقدرة على ) ٤
  أمور أخرى. جـ
االلتزام باألنظمة والتعليمات وتقبل التوجيهات ) ١

  . والعمل ا
  . مدى التعاون مع الزمالء يف مكان العمل) ٢
  
  .السلوك العام) ٣

  
  
  

  خيصص لكل فقرة
   عالمات٣

  
  
 
  

  
        

  
  ني لكل     خيصص عالمت          

   فقرة
    
   
  

   عالمات٣ خيصص له   

  
  اجلزء اخلاص برأي عميد الكلية) ٣(

لبحث العلمي، وااللتـزام اإلداري، وخدمـة       يقوم العميد بتقومي عضو هيئة التدريس من حيث التدريس، وا         
  .من جممل عملية التقومي% ١٠ نقاط لرأي العميد، أي ١٠وقد مت احتساب . اتمع

  
  وحدة ضمان اجلودةالتقومي النهائي وتوصيات : رابعاً

، بناًء )٤(عام لعضو هيئة التدريس، كما هو مبني يف اجلدول رقم وحدة ضمان اجلودة بوضع تقدير تقوم   
  على ما تقدم من تقومي ونقاط، مث تثبت إجيابيات عضو هيئة التدريس لتعزيزها وسلبياته 
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٩٠        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

املؤسسة التعليمية اعتماد مبدأ التغذية الراجعة لعضو هيئة التدريس  على وينبغي. لتجنبها بالتأهيل والتطوير مستقبالً
ليات املناسبة ملعاجلة نقاط الضعف عنده وتأهيله فيما يتعلق بتقوميه، إضافة إىل تقدمي النصح واإلرشاد له وتوفري اآل

  .أكادميياً ومهنياً بأسلوب علمي
  

  .وحدة ضمان اجلودة هيئة التدريس اخلاضع لعملية التقومي من قبل درجات تقومي عضو: )٤(اجلدول رقم 
  

 الدرجة التقدير

 ١٠٠- ٩٠ ممتاز

  ٨٩- ٨٠  جيد جداً
  ٧٩- ٧٠  جيد
  ٦٩ – ٦٠  مقبول
  ٦٠أقل من   ضعيف

  
   والتوصيات النتائج-٦

 أحد العناصر الرئيسة يف عملية تطوير وحتسني خمرجات التعليم العـايل وصـوالً إىل                هو عضو هيئة التدريس  
التميز، لذلك ينبغي على مؤسسات التعليم العايل االهتمام بتقومي أعضاء اهليئة التدريسية ووضع اخلطط الالزمة لتنفيذ                

 أهـم اسـتنتاجات هـذه       يأيتوفيما  . بات حتقيق ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة      ذلك، باعتباره أحد أهم متطل    
  :الدراسة
ضرورة اهتمام مؤسسات التعليم العايل بعملية تقومي أداء أعضاء اهليئة التدريسية وربط خمرجـات هـذه                 . ١

 .العملية باحلوافز السنوية هلم
ومشاركة مجيع األطراف ذات العالقة بالعملية      املوضوعية يف عملية التقومي بعدم اقتصارها على جهة معينة           . ٢

 .التدريسية من طلبة ورئيس قسم وعميد وزمالء يف القسم الواحد، إضافة اىل عضو هيئة التدريس نفسه
 .اعتماد مبدأ املشاركة من خالل اشراك عضو هيئة التدريس يف التخطيط والتنفيذ يف تقومي نفسه ذاتياً . ٣
 واجبات عضو هيئة التدريس من تدريس وحبث علمـي وخدمـة جمتمـع،      على مشولية عملية التقومي بناء    . ٤

 .حسب األنظمة والتعليمات اخلاصة باملؤسسة اليت ينتمي هلا
مرونة منهجية التقومي حبيث ميكن تكييفها تبعاً ألهداف املؤسسة التعليمية اليت ينبثق منها واجبات عـضو                 . ٥

 .لقياسهيئة التدريس، واعتماد متغريات التقومي القابلة ل
 نقاط القوة ومعاجلة    بتعزيز منها   ليستفيدتزويد عضو هيئة التدريس بالتغذية الراجعة وبالتوصيات النهائية،          . ٦

وعلى املؤسسة التعليمية أن تكون عوناً له يف تقدمي النصح واإلرشاد وتوفري السبل الالزمة              . نقاط الضعف 
 .ملعاجلة نقاط الضعف بشكل علمي وموضوعي
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 نتائج التقومي من قبل املؤسسة التعليمية لوضع اخلطط الالزمة إلعادة تأهيل أعضاء اهليئـة         ضرورة استخدام  . ٧
 . التدريسية أكادميياً ومهنياً
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 املراجع

  املراجع العربية-أ

جامعـة    ورشة عمل يئة أعضاء هيئة التدريس،      ،"تقومي عضو هيئة التدريس   " ،)٢٠٠٣ (أبو الرب، عماد   . ١
 .، األردنالزرقاء األهلية

 
إدراك املوظفني ملدى موضوعية تقييم أدائهم وعالقته ببعض اخلـصائص      "،)٢٠٠٥ (أبو شيخة، نادر أمحد    . ٢

جملـة اإلدارة    ،"دراسة تطبيقية على عينة عشوائية من األجهزة احلكومية األردنيـة         : الشخصية والوظيفية 
 .٧٠٨ –٦٣٩، ص ٤ ع، ٤٥ مج .العامة

  
دليل منهجي للتقـومي الـذايت       ،)١٩٩٨ (ربية للتربية والثقافة والعلوم   لعاحتاد اجلامعات العربية واملنظمة ا     . ٣

 .نس، تو، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومملؤسسات التعليم اجلامعي العايل
 
ات العربية أعضاء   دليل التقومي الذايت واخلارجي واالعتماد العام للجامع       ،)(2003 احتاد اجلامعات العربية   . ٤

 .اد اجلامعات العربية، عمان، احتاالحتاد
 
ل مراجعة موضـوع     دلي –تقييم نوعية وتأثري الربامج األكادميية       ،)٢٠٠٥ (برنامج األمم املتحدة للتطوير    . ٥

 . األردن صندوق األمم املتحدة للتطوير،،أكادميي
  

 .لي، املكتبة األكادميية، القاهرة ترمجة سرور ع،ابة على اجلودةالرق ،)١٩٩٥ (بسترفيلد، دال . ٦
 
 مديرية املتابعة وضـبط  ،"قياس أداء أعضاء هيئة التدريس يف املؤسسات التعليمية  "،)٢٠٠٤ (بطاينة، منذر  . ٧

 .، األردنيم العايل والبحث العلمي وزارة التعلاجلودة،
 
دليل إعداد تقريـر التقـومي       ،)٢٠٠٥ (، أبو الرب، عماد، اخلوالدة، خليف، وبطاينة، منذر       عمر اجلراح، . ٨

 .يم العايل والبحث العلمي، األردن وزارة التعل،ج أكادمييالذايت لربنام
 
حنو ميثاق عمـل    : ملتقى التعليم العايل والعوملة    ،"واجبات عضو هيئة التدريس    "،)٢٠٠٥ (محدان، حممد  . ٩

 . وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، األردن،أخالقي
  

 ،"واملواءمـة نوعية التعليم    "،)٢٠٠٥ (، منذر  سامي، اجلابر، أمحد، وبطاينة    ، عبد الرمحن، حممود   احلنيطي، . ١٠
 .، جامعة عمان األهلية، األردنلميورشة عمل احملور الثاين للمؤمتر الوطين للتعليم العايل والبحث الع
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حنو ميثاق أخالقي للهيئة التدريسية يف اجلامعات األردنيـة يف ظـل             "،)٢٠٠٥ (درة، عبد الباري إبراهيم    . ١١
يم العايل والبحـث العلمـي،      ، وزارة التعل  حنو ميثاق عمل أخالقي   :  العايل والعوملة  ملتقى التعليم  ،"العوملة
 .األردن

  
:  دراسة حتليلية  –ضمان جودة التعليم العايل من خالل تقومي األداء اجلامعي          " ،)٢٠٠٣ (زايد، عبد الناصر   . ١٢

جامعـة الزرقـاء     ،القتصادمؤمتر ضمان اجلودة وأثره يف أداء كليات ا        ،"قياس أداء أعضاء اهليئة التدريسية    
 .٧٢-٥٣ ص ،، األردناألهلية

  
 املؤمتر الثاين لكلية االقتصاد والعلـوم       ،"إدارة موظفي املعرفة يف منظمات التعليم     " )٢٠٠٦(،  مؤيدالسامل،   . ١٣

 .١٧-١ ص ٢٠٠٦  األردن،جامعة العلوم التطبيقية، ،اإلدارية
  

املؤمتر الثالث إلحتاد نقابـات أسـاتذة        ،"م العايل إدارة اجلودة الشاملة يف التعلي     "،)٢٠٠٧ (شقري، يسرى  . ١٤
  جامعـة القـدس،    ،اجلودة والتميز واإلعتماد يف مؤسسات التعليم العايل      : وموظفي اجلامعات الفلسطينية  

 .٣٣٢–٣٠٨فلسطني، ص 
 

 مؤمتر التعليم العايل يف األردن بني الواقـع        ،"أخالقيات األستاذ اجلامعي   "،)٢٠٠٠ (الشيخلي، عبد القادر   . ١٥
 .٥٤٨-٥٠٧  ص األردن،جامعة الزرقاء األهلية، ،والطموح

 
تعلـيم العـايل يف     دليل تقييم وتعزيز األداء النوعي لربامج ال       ،)٢٠٠٥ (صندوق احلسني لإلبداع والتفوق    . ١٦

 .، األردناألردن
 

، "جتربة جامعة الزرقاء األهليـة    : االعتماد وضمان اجلودة   "،)٢٠٠٥ (غيث، عبد السالم وقدادة، عيسى     . ١٧
 .٤٨٣-٤٥٢ ص  مملكة البحرين،جامعة البحرين، ،ؤمتر جودة التعليم اجلامعيم

  
أعضاء هيئة التدريس والكـوادر     : معايري االعتماد اخلاص للعلوم األساسية     "،)٢٠٠٥ (غيث، عبد السالم   . ١٨

 . جامعة العلوم التطبيقية، األردن،ورشة تطوير معايري االعتماد اخلاص للعلوم األساسية ،"املساعدة
 

ورشة  ،"فلسفة التعليم اجلامعي وأهدافه ورسالة اجلامعة وأخالقيات املهنة        "،)٢٠٠٤ (رحان، اسحق أمحد  ف . ١٩
 .، جامعة الزرقاء األهلية، األردنعمل يئة أعضاء هيئة التدريس
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مشروع استراتيجية التعليم العايل والبحث العلمي لألعوام        ،)٢٠٠٦ (وزارة التعليم العايل والبحث العلمي     . ٢٠
 .، األردن٢٠١٠ حىت ٥٢٠٠

 
حنو ميثـاق   : وثيقة توصيات ملتقى التعليم العايل والعوملة      ،)٢٠٠٦ (وزارة التعليم العايل والبحث العلمي     . ٢١

 .، وثيقة غري منشورة، األردنعمل أخالقي
  

، يةاملنظمة العربية للتنمية اإلدار    ،"البعد اإلستراتيجي لتقييم األداء املتوازن     "،)٢٠٠٥ (يوسف، حممد حممود   . ٢٢
 .حبوث ودراسات، القاهرة
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  )١(امللحق رقم 
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لقد مت إعداد منوذج خاص ألعضاء هيئة التدريس من محلة املاجستري يراعي خصوصيتهم من حيث عدم السماح هلم * 
 .باإلشراف على رسائل الدراسات العليا أو تسلم مناصب إدارية أو رئاسة اللجان وحنوه

  (!)الملحق األول
  )*الدكتوراة(نموذج تقويم عضو هيئة التدريس 

  ........................................إلى ........................... خالل الفترة من 
  

  )تعبأ من دائرة شؤون العاملين (معلومات عامة: أوالً 
.  

  ..................................................: الرقم الوظيفي ....................................................: االسم .١
 .................................................................................: الكلية................................ : القسم .٢

 ........................................................................................................: تاريخ التعيين .٣

 ..........................................................................: سنة الحصول على شهادة الدكتوراة .٤

  .................................................................................................: اسم الجامعة والبلد .٥
 ..........................: عدد السنوات في الرتبة.  ٧.............................  :  الرتبة األكاديمية .٦

 .....................................................................................................: لعامالتخصص ا .٨

  ...................................................................................................:التخصص الدقيق .٩
  

  ) من عضو هيئة التدريستعبأ  (النشاطات العلمية: ثانياً 

 ).المادة، عدد المرات(المواد التي تم تدريسها  .١

-                       
-   
-  
-  
-  
-  

المـؤتمر،  / أسماء الباحثين، عنوان البحث، اسم المجلة     (البحوث المنشورة مع بيانات النشر كاملة        .٢
 ).مكان النشر، السنة

-                      
-  
-                        

-    
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/ أسماء الباحثين، عنوان البحث، اسم المجلة(البحوث المقبولة للنشر مع بيانات النشر كاملة  .٣
 ).المؤتمر، مكان النشر، السنة

-  
-  
-  
-                                                                    

 ).مع بيانات النشر(الكتب المؤلفة والمترجمة المنشورة  .٤

  -    
  -    
  -                      

 ). أسماء الباحثين، عنوان البحث(البحوث قيد اإلعداد  .٥

-  
-  
-                     
  

المؤتمر، عنوان / اسم المجلة(البحوث العلمية التي قمت بتحكيمها مع ذكر بيانات النشر كاملة  .٦
 ).لتحكيمالبحث، تاريخ ا

-  
-  
-  

اسم الطالب، عنوان الرسالة، (اإلشراف على طلبة الدراسات العليا أو مناقشة رسائل دراسات عليا  .٧
 ). الجامعة، الدرجة، فترة اإلشراف

-  
-  
-  

عنوان التقرير، الجهة التي أعد لها، (للجامعة / للكلية/ أية تقارير أو دراسات تم إعدادها للقسم .٨
 ).التاريخ

-  
-  
-  
- 
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الجهة الداعية، العنوان، المكان، (المحاضرات والندوات العلمية التي ألقيت مع البيانات كاملة  .٩
 ).التاريخ

-  
-  
-                  
-  

 رش العمل والدورات المتخصصة التي تم المشاركة فيها مع البيانات كاملة  المؤتمرات وو .١٠

  ).الدورة، نوع المشاركة، المكان، التاريخ/ الورشة/ الجهة المنظمة، عنوان المؤتمر       (
-  
-  
-  
-         

    

  
 ).......إلى ...... المسمى اإلداري، الفترة من (المناصب اإلدارية التي تم شغلها ومدتها  .١١

-               
-               

/ رئيس(ونوع المشاركة / الجامعة/ الكلية/ اللجان التي تم المشاركة فيها على مستوى القسم .١٢
 ).عضو وتاريخها/ مقرر

-  
-  
-                        
-  

النشاط، المكان، (الخدمات والنشاطات التي تمت المشاركة فيها على مستوى المجتمع المحلي  .١٣
 ).التاريخ

-  
-  
-  
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١٠٠        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

 

 .وتاريخها) العالمية/ العربية/ المحلية(لمؤسسات المهنية واالتحادات عضوية الجمعيات وا .١٤
-  
-  
-  
-  
  

  .أية جوائز تقديرية تم الحصول عليها مع البيانات كاملة .١٥
-  
-  
-  
-                                                                    

  
 .أية كتب شكر تم الحصول عليها .١٦

-  
-                   
-  
-  

  
 .فقرة تبين مدى تحقيق هدفك خالل السنتين الماضيتينكتابة  .١٧

  
  
  
 

  
 المشاريع العلمية والبحثية والتدريسية وخدمة المجتمع المستقبلية للسنتين القادمتين وعلى شكل  .١٨

 .  نقاط
-  
-  
-  
-  
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١٠١        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

  

 )تعبأ من رئيس القسم والعميد (معلومات خاصة: ثالثاً
 ).اسم المادة، النتيجة، الفصل الدراسي( تقويمين تقويم عضو هيئة التدريس من قبل الطلبة آلخر .١

-  
-  

                      
                      

  
                                          

 : تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس من حيث .٢

  النشاط التدريسي . أ
  . التدريس والقدرة على تغطية المواد المختلفة بكفاءة)  ١
        .      بية واإلرشاد األكاديميةااللتزام بالدوام والساعات المكت)  ٢

  .           إعداد المواد التدريسية اإللكترونية أو دليل للمختبرات أو نحوه)  ٣
  .العمل بروح الفريق من خالل تدريس المواد متعددة الشعب والمراقبات ونحوه )٤
  .التغذية الراجعة من عملية تقويم الزميل للزميل )٥

  
  جتمع النشاط البحثي وخدمة الم. ب

  .النشاط البحثي)  ١
  . المشاركة والتفاعل في اللجان واجتماعات القسم)  ٢
          . المشاركة في النشاطات العلمية)  ٣
 .   المقدرة على التطوير الذاتي العلمي والبحثي)  ٤

                
  أمور أخرى .    ج

  . االلتزام باألنظمة والتعليمات، وتقبل التوجيهات والعمل بها)  ١
  . مدى التعاون مع الزمالء في مكان العمل)  ٢
 .السلوك العام )٣

                   
من حيث التـدريس، البحـث العلمـي،        (تقويم العميد لعضو هيئة التدريس       .٣

 ).االلتزام اإلداري، خدمة المجتمع
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١٠٢        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

  
مللا

ح
ق 
رق
م 

)٢
(  
إرشادا
ت 

تعبئة 
النموذ
ج 

والدرج
 ات

  
:أوالً

يعبأ  
النموذج 

آلخر 
سنتني 
لكل 
عضو 
هيئة 
التدري
س 

يعمل 
يف 

  .اجلامعة
:ثانياً

 

 وحدة ضمان الجودةالتقويم النهائي وتوصيات : رابعاً

  

  

  

 ضعيف مقبول جيد جيد جداً ممتاز :التقويم. أ

  ٦٠أقل من      ٦٩ – ٦٠   ٧٩ – ٧٠       ٨٩-٨٠     ١٠٠-٩٠  

  

  :التوصيات.   ب

  -  
  -  
  -  
  

  :مالحظات

  . جميع المعلومات تعبأ للفترة المذكورة أعاله فقط خالل العمل في الجامعة .١
أو استخدام النسخة (يمكن استخدام ورق إضافي في حالة عدم اتساع الفراغ المخصص  .٢

 ).اإللكترونية

 من استيفائه جميع المعلومات من قبل رئيس القسم، على أن يتم ديتم تدقيق الطلب والتأك .٣
 .للداللة على البنود الفارغة(/) وضع إشارة 

، يقوم رئيسه )عميد/ رئيس قسم(ي في حالة أن معبئ النموذج عضو هيئة تدريس إدار .٤
 .المباشر بتعبئة المعلومات الخاصة عنه
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١٠٣        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

  . تعبأ املعلومات العامة من قبل دائرة شؤون العاملني 
  :اآليتتعبأ النشاطات العلمية من قبل عضو هيئة التدريس على النحو :  ثالثاً

  العالمة املخصصة  بنـــدال  التسلسل
تساعد على حتديد النشاط   ). ونوعاًاًعدد(املواد اليت مت تدريسها    . ١

  التدريسي لعضو هيئة التدريس
  .البحوث املنشورة مع بيانات النشر كاملة   . ٢
  .البحوث املقبولة للنشر   . ٣
  )مع بيانات النشر( املنشورة الكتب املؤلفة واملترمجة   . ٤

   عالمات١٠
 عالمات لكل حبث ٥بواقع (

  )منشور أو مقبول
  .البحوث قيد اإلعداد   . ٥

  .حتكيمهامتّ البحوث العلمية اليت    . ٦

تساعد يف تقومي النشاط البحثي 
  لعضو هيئة التدريس 

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا أو مناقشة الرسائل    . ٧
  .اجلامعية

  .للجامعة/للكلية/مت إعدادها للقسمتقارير أو دراسات    . ٨
  .احملاضرات والندوات العلمية   . ٩

  .املؤمترات وورش العمل والدورات املتخصصة   . ١٠

   عالمات١٠
بواقع عالمة واحدة لكل (

  )نشاط

  .املناصب اإلدارية اليت شغلها ومدا   . ١١
 املشاركة فيها على مستوى تاللجان اليت متّ   . ١٢

  .ةاجلامع/ الكلية/القسم

   عالمات١٠
بواقع عالمة واحدة لكل (

  )منصب أو جلنة
اخلدمات والنشاطات اليت متت املشاركة فيها على    . ١٣

  .مستوى اتمع احمللي
  .عضوية اجلمعيات واملؤسسات املهنية واالحتادات   . ١٤
  .أية جوائز تقديرية مت احلصول عليها   . ١٥
  .أية كتب شكر مت احلصول عليها   . ١٦

  
  

   عالمات١٠
بواقع عالمة واحدة لكل (

  )نشاط

 خـالل الـسنتني     اهلدفقيق  كتابة فقرة تبني مدى حت       . ١٧
  .األخريتني

اخلطط العلمية والبحثية والتدريسية املستقبلية للسنتني    . ١٨
  .األخريتني

تساعد على حتديد النشاط العام 
  .لعضو هيئة التدريس
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١٠٤        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

  تعبأ من قبل رئيس القسم والعميد:  رابعاً

  العالمة املخصصة  الفقــرة  الرقم
   عالمة٢٠  طلبةتقومي عضو هيئة التدريس من قبل ال   . ١

حتول نتيجة استبانة تقومي (
العملية التدريسية للعضو 

  )٢٠لتصبح من 
  :تقومي رئيس القسم لعضو هيئة التدريس من حيث

  النشاط التدريسي . أ
  . ى تغطية املواد املختلفة بكفاءةالتدريس والقدرة عل) ١
  . االلتزام بالدوام والساعات املكتبية واإلرشاد األكادميي) ٢
إعداد املواد التدريسية اإللكترونية أو دليل املختربات ) ٣

 .وحنوه
 ةمتعددروح الفريق من خالل تدريس املواد العمل ب) ٤

 .الشعب واملراقبات وحنوه
  .تقومي الزميل للزميلالتغذية الراجعة من عملية ) ٥

٢ .   

  

  النشاط البحثي وخدمة اتمع . ب
  . النشاط البحثي) ١
  .املشاركة والتفاعل يف اللجان واجتماعات القسم) ٢
  .  املشاركة يف النشاطات العلمية) ٣
 .املقدرة على التطوير الذايت العلمي والبحثي) ٤
  

  أمور أخرى. جـ
 التوجيهات والعمل االلتزام باألنظمة والتعليمات وتقبل) ١

  . ا
  .مدى التعاون مع الزمالء يف مكان العمل) ٢
  
  . السلوك العام) ٣

   عالمة٣٠
  
  

  
  خيصص لكل فقرة

   عالمات٣
  
  
  
    
  

  
  خيصص عالمتني

  لكل فقرة
     
  
  

  
   عالمات٣خيصص له 

التـدريس،  (تقومي العميد لعضو هيئة التدريس من خـالل            . ١
  ). البحث العلمي، خدمة اتمع

   عالمات١٠
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١٠٥        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

   النهائيوحدة ضمان اجلودةتقومي وتوصيات 
 التقومي العام  . أ

  

عطي بناًء على ما تقدم ت
تقومياً وحدة ضمان اجلودة 

  عاماً لعضو هيئة التدريس

٢ .   

 بإجيابيـات   الوحـدة توصي    التوصيات. ب 
عضو هيئة التدريس لتعزيزها    
وسلبياته لتجنبها بـالتطوير    

  . املستمر مستقبالً
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١٠٦        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

 

  )٣(الملحق رقم 
نموذج تقويم العلية 
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١٠٧        المجلد األولالمجلد األولالمجلد األولالمجلد األول

  )٤(امللحق رقم 
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