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  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:
 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - 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

 
  

  ٤من  ١الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
تكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة تر 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

 

 استمارة التقويم الذاتى آلداء
  م ٢٠١٧/٢٠١٨أعضاء هيئة التدريس الفصل الدراسى األول 

  " تمأل بمعرفة عضو هيئة التدريس " 
________________________________________________________________  

  البيانات األولية 

  االســـــــــــــــــــــم / 

  التخصص / القسم ــــ  الدرجة العلمية / 

  

تهدف هذه اإلستمارة إلي جمع معلومات حول مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمتطلب ضروري لتحقيق 
  معايير الجودة بالكلية .

 

  ٣ البيان م

 عالى

٢  

 متوسط

١  

 ضعيف

 أوًال : فيما يخص األداء التدريسى                               

    م .حضور المحاضرات بشكل منتظ ١

    التواصل مع الطالب بشكل جيد . ٢

    توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة في تحسين تعلم الطالب . ٣

    استخدام إستراتيجيات تعليم وتعلم حديثة . ٤

    األشراف على الدروس العملية / التطبيقية . ٥

    االلتزام بالساعات المكتبية ( المعلنة ) . ٦
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  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:
 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - 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

 
  

  ٤من  ٢الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
تكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة تر 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

    المقرر وتطويره .إعداد ملف  ٧

    تقييم األعمال الفصلية للطالب بصورة موضوعية . ٨

    االلتزام بمعايير الورقة االمتحانية التحريرية. ٩

  مشكالت تعوق عضو هيئة التدريس فيما يخص األداء التدريسى. 
..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
……………………………………………………………………….............................. 

  ٣ البيان م

 عالى

٢  

 متوسط

١  

 ضعيف

 ثانًيا: فيما يخص األداء البحثي                                  

    حضور حلقات البحث العلمى (السيمنار) والمشاركة في فعاليتها . ١

    األشراف على الرسائل العلمية . ٢

    تحكيم البحوث العلمية . ٣

    مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه . ٤

    علمية .المشاركة في المؤتمرات والندوات والجمعيات ال ٥

  مشكالت تعوق عضو هيئة التدريس فيما يخص األداء البحثي 
...........................................................................................................

...........................................................................................................  
........................................................................................................... 
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  تلتزم الوحدة بقيادة ودعم أنشطة وبرامج توكيد الجودة في الكلية من خالل:
 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - 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

 
  

  ٤من  ٣الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
تكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة تر 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

  ٣ البيان م

 عالى

٢  

 متوسط

١  

 ضعيف

 ثالثًا : فيما يخص خدمة القسم والكلية والجامعة                                    

    كة  في عضويه اللجان المنبثقة من مجلس القسم ومجلس الكلية .المشار  ١

    المشاركة في توصيف وتحديث البرامج التعليمية والمقررات الدراسية. ٢

    المشاركة في المشاريع البحثية على المستوى المحلي والعالمي . ٣

    المشاركة في برامج تنمية المجتمع . ٤

    الخدمات التربوية والعلمية على مستوى الكلية والجامعة .المشاركة في تقديم  ٥

    المشاركة في محاضرات و ورش عمل داخل الكلية والجامعة وخارجها . ٦

المداومة على حضور المجالس الُمشكل في عضويتها (قسم ــــ كلية ــــ لجان )   ٧
 والمشاركة في فعاليتها .

   

  مشكالت تعوق عضو هيئة التدريس فيما يخص خدمة القسم والكلية والجامعة . 
................................................................................................  

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

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



              
 

        

                 
  

  

     

	�� ا������                                                                                             

                                                                                                                      FACULTY OF EDUCATION 
        

      

  

                                             

  

  

  

  ر
	�� ا����ة
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 التقييم الذاتي المستمر للكلية واالرتقاء بها - 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

 
  

  ٤من  ٤الصفحة :                          edu_qau@alexu.edu.eg  إلكرتوىن بريدـ   ٤٨٤٠٩٠٥ـ  مباشر:   ٤٨٦٥٦٧١فاكس: 

 

  رؤية الوحدة
تكز على أن التحسين المستمر في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة تر 

  والمجتمع هو الطريق لبلوغ االعتماد األكاديمي. الجامعة

  ٣ البيان م

 عالى

٢  

 متوسط

١  

 ضعيف

 رابًعا : فيما يخص أدائه في التنمية المهنية الذاتية                           

    حضور الدورات التدريبية والندوات على مستوى الكلية . ١

    جامعة / الدولة حضور الدورات التدريبية والندوات على مستوى ال ٢

    المشاركة في جمعيات علمية على مستوى الدولة . ٣

    المشاركة في جمعيات علمية خارج الدولة . ٤

    المشاركة فى اللجان العلمية الدائمة أو لجان القطاع . ٥

  
 

  مشكالت تعوق عضو هيئة التدريس فيما يخص أدائه في التنمية المهنية الذاتية .
...........................................................................................................  

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

 
  توقيع عضو هيئة التدريس

    

  برجاء إرفاق الشواهد الداعمه للتقرير ما أمكن .
  
 


