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والهيئة المعاونه  هيئة التدريس اءعضأتقويم أداء  وثيقة

 كلية الطب جامعة  طنطا

 مقدمة :

هيئة  اءعضأتنظم هذه الوثيقة األسس العامة لتقويم أداء  

يقصد  في كلية الطب جامعة طنطاوالهيئة المعاونه التدريس 

األنشطة ، والهيئة المعاونه هيئة التدريس  اءعضأبتقويم 

المخططة للعملية التعليمية واألطر األكاديمية واإلدارية في 

الكلية الموضحة في هذه الوثيقة من أجل إصدار الحكم على 

 نوعية أداؤه التدريسي والبحثي وخدمة المجتمع.

 االهداف: 

عملية والهيئة المعاونه هيئة التدريس  اءعضأيعد تقويم أداء 

لتطوير النوعية األكاديمية لبرامجها أساسية ضمن جهود الكلية 

 الدراسية وضمان جودتها ويهدف إلى تحقيق األتي:

كافه أعضاء  التطوير وإعالء قيم التميز لدىتطوير ثقافة  -1

هيئة التدريس   بما يضمن جودة األداء المؤسسي وتحقيق 

 رسالة الكلية وأهدافها.

ي تحفيز أعضاء هيئة التدريس على تطوير أداؤهم التدريس -2

وتطوير فاعلية العملية التعليمية التي تساعد في تحقيق 

 مخرجات التعليم المستهدفة.

 متابعة مستوى تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس -3

تزويد عضو هيئة التدريس والجامعة بتغذية راجعة عن مستوى  -4

 اداؤه التدريسي ومتطلبات تطويره.

لية تحقق تعزيز الثقة من أن مدخالت البرامج الدراسية للك -5

 معايير الجودة وتحقق توقعات المجتمع من مخرجاتها.
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 الية تقويم االداء : 

يستند تقويم أداء عضو هيئة التدريس في كليات الطب إلى قانون 

تنظيم الجامعات  و الالئحة 1492الصادر لسنه بشان  44رقم 

التنفيذية  بشأن وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في 

 لمصريةالجامعات ا

يتم تقويم أداء عضو هيئة التدريس وفقا للتوصيف الوظيفي   

 والواجبات التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع و هي:

العمل علي تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها، وااللتزام  -1

 بنظمها ولوائحها وتمثلها في نشاطه التعليمي والبحثي.

بالطلبة، تجسيد دوره التعليمي والتربوي في عالقته  -2

باعتباره قائدًا، معلمًا، مربيًا ومرشدًا ومحفزًا لتعلمهم 

 ونموهم المتكامل.

المشاركة في إعداد المناهج وتطويرها، واألنشطة المختلفة  -3

المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في الجامعة كلما 

 اقتضت الحاجة إلى ذلك.

رر العمل بصورة دورية على تحديث المواد العلمية  للمق -4

 الذي يقوم بتدريسه  متضمنة أهداف المقرر ومخرجاته

إعداد المواد التعليمية للمقرر الدراسي واستخدام طرائق  -5

واستراتيجيات تدريس مناسبة ومتنوعة في تدريسه بما فيها 

المحاضرات، السمنارات، إجراء التجارب، وغيرها من 

األنشطة التعليمية ذات الصلة بتحقيق متطلبات المقرر 

 دراسي.ال

المشاركة الفاعلة في التدريبات والتطبيقات العملية  -6

للطالب وغيرها من األنشطة التعليمية الهادفة تنمية معارف 

الطلبة وتطوير مهاراتهم المهنية، وبما يخدم تطوير جودة 

برامج التدريس وتعزيز ثقة المؤسسات وأرباب العمل 

 المؤسسات.بمخرجاتها، وتعزيز الشراكة بين الكلية وهذه 

تحديد الساعات المكتبية األسبوعية الخاصة باالستشارات  -9

واإلرشاد األكاديمي وفقا لنظم الكلية وإعالنها للطلبة 

 وااللتزام بها.

تقويم أداء الطالب في المقرر الدراسي الذي يدرسه ورصد  -8

درجاتهم الفصلية والسنوية وفقا لسياسة الكلية والجامعة 
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ت بنتائج هذا التقييم وتسليمها بهذا الصدد، وإعداد سجال

 لجهة االختصاص في القسم العلمي والكلية.

المشاركة الفاعلة في اللجان العلمية على مستوى القسم  -4

العلمي، الكلية، والجامعة للمساعدة في وضع السياسات 

 التعليمية وغيرها من األمور ذات الصلة التي يكلف بها.

جتمع و تعمل علي عمل االبحاث العلمية التي تخدم الم -10

 حل مشكالته الصحية

التطوير المستمر لمعارفه ومهاراته التخصصية  -11

والمهنية من خالل الدراسة المستمرة والبحث العلمي 

والمشاركة الفاعلة في األنشطة والفعاليات العلمية 

المختلفة التي تنظمها الكلية بهدف التنمية المهنية لعضو 

 هيئة التدريس.

في المؤتمرات والندوات وورش  المشاركة الفاعلة -12

العمل التي تنظمها الجامعة ذات العالقة بنشاطه التعليمي 

 والبحثي وتطوير الجامعة.

 لجنة تقييم االداء 

يشارك في تقويم أداء عضو هيئة التدريس القيادات األكاديمية 

 عضاء هيئة التدريس و الطالب:او

 عميد الكلية 

 رؤساء األقسام العلمية في الكلية 

 أعضاء هيئة التدريس في الكلية 

  طلبة الكلية عن طريق االستبيانات 

واإلشراف على  تقوم وحدة ضمان الجوة بالكلية باعداد نموذج -1

 عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الكلية  

تقوم اللجنة تعبئة استمارة تقويم أداء عضو هيئة التدريس  -2

كامل على االقل و بعد مالحظة أدائه التدريسي في فصل دراسي 

في ظرف مغلق جيدا إلى لجنة الي  يم استمارة التقييمتسل

رئيس القسم  ووضعه في ملف انجاز عضو هيئة التدريس وال يجوز 

فتحه واالطالع على محتوياته باستثناء اللجنة المختصة بوضع 

األرقام السرية ورصد الدرجات المتحصل عليها عضو هيئة 

 التدريس  
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بكتابة تقرير إحصائي عن نتائج تقويم أداء  و تقوم اللجنة -3

 أعضاء هيئة التدريس في كل قسم

ضاء هيئة التدريس)في سرية ترفع التقاريرعن تقويم أداء أع -4

وفى حالة تقييم الهيئة المعاونه إلى عميد الكلية. كاملة(

 ترفع التقارير الى رئيس القسم 

اشر يتولي رؤساء األقسام العلمية مسؤولية اإلشراف المب -5

وتهيئة الظروف المالئمة واتخاذ كافة التدابير التنظيمية 

المساعدة في تنفيذ عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس 

 ويقومون بالواجبات اآلتية:

  إعداد جداول التقويم الدوري ألعضاء هيئة التدريس في

الكلية الخاضعين للتقويم موزعة بحسب العام والفصل 

 دادهم وأسمائهم بطريقة دقيقة.الدراسي، ويتم تحديد أع

  اعالن اسماء اللجنة الثالثية التي سوف تقوم بعملية

 التقويم

  اعالن نموذج التقييم المستخدم في عملية التقييم لجميع

 اعضاء هيئة التدريس

   تنفيذ عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في القسم

 وفق أدوات التقويم وإجراءاته ومواعيده وآلية تنفيذه

 الموضحة في هذه الوثيقة.

  إعداد سجل تراكمي لكل عضو هيئة تدريس يحفظ في القسم

العلمي يتضمن صفحة بيانية لقياس مدى التقدم في أدائه 

 التدريسي بين كل دورتي تقويم.

  أعطاء عضو هيئة التدريس تغذية راجعة عن نتائج تقويم

أدائه حال االنتهاء من رصد وتحليل النتائج النهائية 

 لتقويم.ل

 مواعيد تنقيم عملية التقويم 

خالل والهيئة المعاونه هيئة التدريس  اءعضأينفذ تقويم أداء 

شهر ديسمبر بالنسبة للفصل الدراسي األول وخالل شهر مايو 

بالنسبة للفصل الثاني من كل عام دراسي في مختلف االقسام 

 لمية بالكلية.عال

 درجات التقييم
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( درجة 120أداء عضو هيئة التدريس )الدرجة الكلية لتقويم 

 وتحتسب لآلتي:

إلى  100األداء ممتاز: إذا حصل عضو هيئة التدريس على تقييم 

 درجة. 120

أقل من  : إذا حصل عضو هيئة التدريس علىجيد جدااألداء تقييم 

 درجة. 80إلى  100

 80أقل من : إذا حصل عضو هيئة التدريس على جيداألداء تقييم 

 درجة. 90إلى 

أقل من : إذا حصل عضو هيئة التدريس على مقبولاألداء تقييم 

 درجة. 60إلى  90

 درجة. 60ضعيف: إذا حصل عضو هيئة التدريس على > األداء تقييم 

( درجة 65) الهيئة المعاونهالدرجة الكلية لتقويم أداء 

 وتحتسب لآلتي:

 50على  المعاونههيئة الاألداء النموذجي ممتاز: إذا حصل عضو 

 درجة. 65إلى 

 50على اقل من  المعاونههيئة الاألداء المتوسط: إذا حصل عضو 

 درجة. 40إلى 

 درجة. 40على >  المعاونههيئة الاألداء الضعيف: إذا حصل عضو 

  التظلمات 

ويرفعه إلى تدريس التظلم من نتائج التقويم يحق لعضو هيئة ال

 الهيئة المعاونهوالى رئيس القسم فىحاله عميد الكلية.

 تناقش هذة اللجنة يقوم عميد الكلية بتشكيل لجنة للتظلمات 

تظلمات أعضاء هيئة التدريس في دورة استثنائية ويعتبر قرارها 

 نافذًا إذا حصل على موافقة مجلس الكلية.

إذا اقتنعت لجنة التقويم بالكلية بحيثيات تظلم عضو هيئة 

 ثية  اخري  التدريس يعاد تقويمه وفقا للجنة ثال

 ويصدر بتعيينها قرار من رئيس القسم العلمي المعني.

ويتم إصدار تقرير آخر عن نتائج تقويم أداء عضو هيئة التدريس 

 وفقا لمواد هذه الوثيقة.
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 أليات الثواب و العقاب 

والهيئة أعضاء هيئة التدريس يحق لعميد الكلية منح  -1

تقديرية في الحاصلين على أداء نموذجي شهادات المعاونه 

حفل رسمي تقيمه الكلية  لتكريمهم وتعلن أسماءهم في 

 مؤتمر الكلية.

يوجه عميد الكلية تنبيها شفويا لعضو هيئة التدريس  -2

 الحاصل على تقدير ضعيف في متوسط   للتقويم  

يوجه عميد الكلية تنبيها كتابيا لعضو هيئة التدريس   -3

تقويم لل ر حصوله على تقدير ضعيف في متوسطإذا تكر

 الكلي بعد إعادة تقويمه  

يس إذا لم يحدث تطور ايجابي في أداء عضو هيئة التدر -4

 بعد تنفيذ العقوبات السابقة يحق لمجلس الكلية توقيع

 للتشريعات المنظمة لذلك.وفقا العقوبات التأديبية 

 معايير اختيار لجنة التقويم باالقسام المختلفة

 ومعاونيهملجنة تقييم أعضاء هيئة التدريس 

يرشح أعضاء هيئة التدريس ذوى السمعة األكاديمية الطيبة  -1

 على أن تتوافر فيه الشروط المرفقة

يتم انتخاب أعضاء اللجنة من ضمن األساتذة واألساتذة  -2

 المتفرغين على أن يكون رئيس القسم واحداً 

 منهم بتصويت سرى من أعضاء مجلس القسم.

خمسة أساتذة حسب الى يتراوح عدد أعضاء اللجنة بين ثالثة  -3

 العدد الكلى لألساتذة واألساتذة المتفرغين

 بالقسم.

الشروط الواجب توافرها فى لجنة تقييم أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم

. أن يتمتع بمكانة علمية وسمعة طيبة بما يكفي لجعل آرائه 1

 ةموضع احترام في الكلية والجامع

. أن يمتلك قدرات متميزة فى مجاالت التدريس والتعلم والبحث 2

 مثل مهارات التعامل مع تكنولوجيا

 المعلومات والتدريس و البحث العلمى
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. أن يكون لديه سجل علمي متميز في أحد تخصصات الكلية 3

 المعنية سواء فيما يتعلق باألبحاث أو غيرها

المؤتمرات وتأليف من النشاطات العلمية مثل المشاركة في 

 الكتب، وعضوية الجمعيات العلمية العالمية

. القدرة على االستمرار في اإلنتاجية العلمية و مشاركته 4

 الفاعلة في اللجان على مستوى القسم والكلية

 والجامعة

. التمتع باألمانة وبعد النظر واإلبداع والتكيف والمرونة 5

 ومهارات اإلقناع

تطوير المستمر لمناهج األقسام األكاديمية . االلتزام بقيادة ال6

 داخل الكلية بما يتناسب مع المتغيرات

 الداخلية واالحتياجات الخارجية

 . القدرة على حل الخالفات وحسن التعامل وإدارة االجتماعات9

 . الشجاعة وتحمل المسوءولية8

 . الدقة والقيادة والسيطرة واالجتماعية4

 دريسـتالطيبه مع جميع اعضاء هيئة ال. التعاون و العالقات 10
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 بواسطة لجنة التقييم تقييم نشاط أعضاء هيئة التدريس

 (Confidential) 

    االسم:.........................

  القسم:................. 

    الدرجة العلمية:.................

  سنوات الخبرة............... 

 العام الجامعي:..........

 المعايير 

 الدرجة  

0 1 2 3 4 5 

 مجــال التدريس -1

استخدام التقنيات الحديثة في  .1 

 التدريس
   

   

       االلتزام بمواعيد المحاضرات  .2

المشاركة في التدريس للمجموعات  .3

 الصغيرة
   

   

االلتزام بمواعيد الساعات  .4

 المكتبية
   

   

المشاركة في تدريس مقررات  .5

 عليادراسات 
   

   

       المشاركة في االرشاد االكاديمي .6

       اإلشراف على رسائل دراسات عليا .9

       المشاركة في اعمال االمتحانات .8

التاليف أو المشاركة في تاليف  .4

 كتب في مادة التخصص
   

   

 مجموع   
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 المعايير 

 الدرجة  

0 1 2 3 4 5 

 مجال البحث العلمي -2

المشاركة فى المجموعات  .1 

 البحثية.

      

       المشاركة في المؤتمرات المحلية .2

المشاركة في المؤتمرات  .3

 العالمية

      

المشاركة في الندوات في مجال  .4

 التخصص 

      

مقاالت منشورة فى مجالت علمية  .5

 عالمية  مصرية أو 

      

       الحصول على منح علمية .6

المشاركة في مشروعات بحثية  .9

 خارج الجامعة داخل أو ممولة من

      

 مجموع   

 خدمة الجامعة والمجتمع   -3

المشاركة في اللجان على مستوى  .1 

 القسم والكلية والجامعة.

      

االمشاركة في انشطة الجودة  .2

 داخل اوخارج الكلية

      

المشاركة في فعاليات الكلية  .3

 طبية قوافل – ندوات –)مؤتمرات 

) 

      

 مجموع  
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10 
16/12/2018تاريخ أعتماد مجلس االدارة :  

20/12/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية   

 المعايير 

 الدرجة  

0 1 2 3 4 5 

 شهادات التقديرلجوائز و ا -4

الحصول علي  جوائز على  .1 

المستويات المحلية، اإلقليمية 

 أو الدولية   

    

  

الحصول علي شهادات تقدير على  .2 

المستويات المحلية، اإلقليمية 

 أو الدولية   

    

  

  مجموع  

 ولو لمرة واحد  الكفاءة الشخصية -5

خارج داخل أو حضور دورات  .1 

البشرية التخصص مثل التنمية 

 وغيرها

    

  

داخل أو الحصول علي شهادات  .2

 خارج التخصص 
    

  

التاليف أو المشاركة في تاليف  .3

   كتب في غيرمادة التخصص
    

  

 التقييم  نتائج   -6

  

 

 

 توقيعات أعضاء اللجنة
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11 
16/12/2018تاريخ أعتماد مجلس االدارة :  

20/12/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية   

 (3عضو) (2عضو) (1عضو) 

التوقيع

: 

   

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

.............. االسم:

. 

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

. 

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

. 

الدرجة 

العلمية

: 

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

. 

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

. 

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

اعتماد عميد        رئيس القسم 

 الكلية
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12 
16/12/2018تاريخ أعتماد مجلس االدارة :  

20/12/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية   

 بواسطة لجنة التقييمالهيئة المعاونه تقييم نشاط 

 (Confidential) 

    االسم:.........................

  القسم:................. 

العام       :.................الوظيفة

 الجامعي:..........

 

 

 المعايير 

 الدرجة  

0 1 2 3 4 5 

 مجــال التدريس  

        الدروس العلمليةااللتزام بمواعيد  .1 

المشاركة في التدريس للمجموعات  .2

 الصغيرة
   

   

       المشاركة في االرشاد االكاديمي .3

في اعمال  االشتراك فى تنظيم .4

 االمتحانات
   

   

        مجموع

 مجال البحث العلمي  

       المشاركة فى المجموعات البحثية. .1 

       المشاركة في المؤتمرات المحلية .2 

المشاركة في الندوات في مجال  .3

 التخصص
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13 
16/12/2018تاريخ أعتماد مجلس االدارة :  

20/12/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية   

 المعايير 

 الدرجة  

0 1 2 3 4 5 

        مجموع

 خدمة الجامعة والمجتمع  

االمشاركة في انشطة الجودة داخل  -1 

 الكلية

      

المشاركة في فعاليات الكلية  -2

 ( طبية قوافل – ندوات –)مؤتمرات 

      

       مجموع

 الكفاءة الشخصية

       الحصول علي شهادات خارج التخصص  .1 

االلتزام بمواعيد العمل وتنفيذ ما  .2 

 يكلف به من أعمال 
    

  

       والتعامل مع االخرينحسن المظهر  .3 

 نتـائج التقييم

 

 

 

 

 توقيعات أعضاء اللجنة

 

 (3عضو) (2عضو) (1عضو) 
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14 
16/12/2018تاريخ أعتماد مجلس االدارة :  

20/12/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية   

التوقيع

: 

   

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

.............. االسم:

. 

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

. 

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

. 

الدرجة 

العلمية

: 

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

. 

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

. 

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

 

 

اعتماد عميد        رئيس القسم 

 الكلية
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15 
16/12/2018تاريخ أعتماد مجلس االدارة :  

20/12/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية   

 نموذج تقويم األداء الوظيفي لألطباء المقيمين 

 األول : معلومات عامة

 

 وحدةقسم/التاريخ نهاية العمل بال وحدةقسم/التاريخ بداية العمل بال الوحدة القسم/ اسم

   

 

 

 مسمى الوظيفة اسم الطبيب رباعيا

  
 
 

 الثالث : مجموع الدرجات والتقدير      الثاني : عناصر التقويم

 

 

 

 الفئة
 العنصر

 الحد األعلى 

 للدرجات    

  

 الدرجة 

 المعطاة

  5 القدرة على تقييم طرق العالج المستخدمة 1

  5 القدرة على تخطيط وتطويرالعمل  2

3  ً   5 المهارة في المتابعة والتوجيه فنياً وإداريا

  5 المهارة في تشخيص المرض وتحديد العالج المناسب 4

  5 المحافظة على أوقات العمل 5

  5 المعرفة بأنواع األمراض المتفشية في البيئة المحيطة 6
  5 متابعة ما يستجد في مجال التخصص 7
  5 إمكانية تحمل مسئوليات أعلى 8
  5 القدرة على إقامة اتصاالت فعالة مع اآلخرين 9

  5 اإللمام بنظم وإجراءات العمل 10
  4 التقيد بالزي الخاص بالعمل 11

  4 القدرة على معاينة المرضى عند الدخول 12
  5 حاالتهم  القدرة على استخالص المعلومات عن المرضى وتدوين 13
  3 المتابعة للنتائج المخبرية والفحوص الطبية 14
  5 المناوبات اإلسعافيةالقيام بمتطلبات  15

 المجموع

 

 المجموع

17   
 

 

 

 

  4 حسن التصرف  1
  4 تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها 2

  4 تقبل األفكار الجديدة 3
  3 البشاشة وحسن الخلق 4

61 المجموع   

 

 

ـلي  المجموع الـك

 )الدرجة النهائية(
ـات  ــ ــ ــ ــ ــ درج

ـات ــ ــالـق ــ  العـ

درجات الصفات 

ـة  الــشـــخصـــي

درجات األداء 

ــي ــف ــ ـي ــ  الوظـ

 

 

   

 

 غير مرضي

(66)اقل من  

 مرضي

(66-66)  

 جيد

(76-76)  
 جيد  جدا

(06-06)  

 ممتاز

(66-166)  

 

 

    

 

 

 : ملحوظات عامةالرابع 

 

 

 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

 مواطن القوة : )إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بها ولم تشتمل عليها    العناصر السابقة(

…….………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………… 

 مواطن الضعف: ) جوانب سلبية يتصف بها وتؤثر على عمله دون أن يكون هناك تكرار  للعناصر السابقة(
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16 
16/12/2018تاريخ أعتماد مجلس االدارة :  

20/12/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية   

    

  4 المرضى 1
  3 الرؤساء 2
  3 الزمالء 3
  3 المرؤوسين 4

  13 المجموع
 

…….………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………….....  

…….………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………… 

 

 والتوصيات العامة لتطوير قدراته :)إن وجدت(التوجيهات 

…….………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………… 

 
 أعضاء القسم/الوحدةرأي 

…….…………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………

.……………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  
 )رئيس القسم/الوحدة( ملحوظات معتمد التقرير

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

…………………………………………………………………........….  

………………………………………………………………........….…  

 االسم: الوظيفة:

 التوقيع: التاريخ :
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17 
16/12/2018تاريخ أعتماد مجلس االدارة :  

20/12/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية   

 إلعتمادوثيقة ا

 دارة وحدة ضمان اجلودةجملس إ
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18 
16/12/2018تاريخ أعتماد مجلس االدارة :  

20/12/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية   

 إلعتمادوثيقة ا

 الكليةجملس 

 

 

 

 


