
              
 

        

                 
  

  

     

	�� ا������                                                                                             

                                                                                                                        FACULTY OF EDUCATION 
        

      

  

                                             

  

  

  

  ر
	�� ا����ة
  
  

  

  

  

  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:
 مستمر للكلية واالرتقاء بهاالتقييم الذاتي ال - ٢      نشر ثقافة الجودة والعمل على تحقيقها وترسيخها - ١

 تفعيل دور الكلية في المشاركة المجتمعية - ٣

 تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تحقيق متطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. - ٤

 
  

  ٣من  ١الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
ستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة ترتكز على أن التحسين الم

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

 استبانة قياس أداء الهيئة المعاونة ( معيد ، ومدرس مساعد ) 
  م ٢٠١٧/٢٠١٨للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  " تمأل بمعرفة رئيس مجلس القسم "

 البيانات األولية 

  األســـــــــــــــــــــــــم /                                        

  القسم ــــ التخصص /                           الدرجة العلمية  /            

يهدف هذا اإلستبيان إلي جمع معلومات حول مستوى أداء الهيئة المعاونة ، وسوف تعلن نتائج اإلستبيان في 

  مجلس الكلية تحقيًقا لمبدا الشفافية

  ٣ البيــــــــــــــــــــــان م

 عالي

٢  

 متوسط

١  

 ضعيف

 أوًال: المهام التدريسية                                    

    يحـضر المـــعــامل بشكــــــــل منتظم ( إن كان ينطبق ). ١

    يتواصل مع الطالب بشكل جيد . ٢

    يوظف تكنولوجيا التعليم الحديثة في تحسين تعليم الطالب . ٣

    يستخدم إستراتيجيات تعليم وتعلم حديثة . ٤

    الفصلية للطالب بصورة موضوعية .ُيقيم األعمال  ٥

    يلتزم بإعالن درجات األعمال الفصلية للطالب في الوقت المحدد .  ٦

  مهام أخرى طبًقا لطبيعة القسم ( تحدد) . ٧
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  رؤية الوحدة
ستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة ترتكز على أن التحسين الم
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 عالي

٢  

 متوسط

١  

 ضعيف

 ثانًيا : المهام البحثية                                       

    ينجز رسالته العلمية بدقة وسرعة . ٨

    يحضر المؤتمرات في مجال التخصص . ٩

    يحضر الندوات و ورش العمل التي تعقد بالقسم . ١٠

    يشارك في المشروعات البحثية ( إن كان ينطبق ). ١١

    يشارك في المجالت والدوريات العلمية المحلية ، والدولية . ١٢

    سيمنارات القسم بإنتظام .يشارك في  ١٣

  مهام أخرى طبًقا لطبيعة القسم ( تحدد ). مهام أخرى طبًقا لطبيعة القسم ( تحدد) . ١٤
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   ثالثًا :مهام خدمة المجتمع والبيئة                                     

    ات و ورش عمل خدمة المجتمع .ُيشارك في لجان وندو  ١٥

    ُيوظف إنتاجه العلمي ومشاركاته البحثية لخدمة المجتمع . ١٦

  مهام أخرى طبًقا لطبيعة القسم ( تحدد) . ١٧
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  رؤية الوحدة
ستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة ترتكز على أن التحسين الم

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة
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 عالي

٢  

 متوسط

١  

 ضعيف

 رابًعا : أنشطة الجودة 

    قة .ُينفذ األعمال التي ُيكلف بها من قبل القسم بد ١٨

    ُيشارك في توصيف وتحديث البرامج التعليمية والمقررات الدراسية . ١٩

    ُيشارك في تحسين وتطوير عمليات تعليم وتعلم الطالب  . ٢٠

    ُيشارك في أنشطة الجودة بالقسم . ٢١

يحصل على جوائز وشهادات وتقدير على المستوى المحلي واإلقليمي  ٢٢
 والدولي .

   

  هام أخرى طبًقا لطبيعة القسم ( تحدد) .م ٢٣
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  توقيع رئيس مجلس القسم
  


