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 مقدمة

 لعضو بجميع برإمجهإ  تولي كلية إلهندسة
ً
 خإصإ

ً
 وتقديرإ

ً
ي عىل جودة إلعملية إلتعليمية  هيئةإهتمإمإ إلتدريس لمإ لذلك من مردود إيجإبر

ن مخرجإتهإ. تم إخرإج وتطوير هذإ إلدليل حتى يعرف عضو  نإمجإلتدريس  هيئةوتحسي  إلتدريس  هيئةحقوقه ووإجبإته. ألعضإء  بإلبر

ويختص بكإفة مإ يتعلق بأعضإء هيئة إلتدريس وإتخإذ إؤلجرإءإت إلالزمة  إعضإء هيئة إلتدريس بإلكلية يسىم مكتب بإلكلية مكتب خإص

ي توإجه عملهم ليتمكنوإ من أدإء مهإمهم إلتعليمية 
إعضإء هيئة إلتدريس  ولمساعدة مكتب وجه،أكمل  والبحثيت علىلتذليل إلصعوبإت إلتى

نإمج  والكوادر المساندةبإلكلية ألدإء مهإمه يوجد بكل برنإمج منسق إعضإء هيئة إلتدريس  ي إلذي و بإلبر
ى
ي إإلب

ن
ي تتلخص ف

 :يمإرس مهإمه إلتى

 ؤعدإد إلسيإسإت وإؤلجرإءإت إلمنإسبة إلختيإر أعضإء هيئة إلتدريس. 

 إلتدريس إعدإد ملفإت إعضإء هيئة 

 تقييم أدإء أعضإء هيئة إلتدريس بإنتظإم وفق معإيب  معلنة 

 إك فيهإ ي وتشجيع أعضإء هيئة إلتدريس عىل إإلشبى
 .توفب  برإمج للتطوير إألكإديىمي وإلمهتن

 إستطالع رأي أعضإء هيئة إلتدريس لتقييم كفإية وجودة إلخدمإت إلمقدمة لهم وقيإس مدى رضإهم عنهإ 

 
 

 هيئة إلتدريس وإلكوإدر إلمسإندةإلية حرص أعضإء 
 أعضإء هيئة إلتدريس -أوإل: 

وتتم معإلجة إلنقص  .أ.ه.ت(2)نموذج رقم  إلمعد يتم عملية حرص أعضإء هيئة إلتدريس فصليإ عند بدإية كل فصل درإسي وفق إلنموذج 

ي أعضإء هيئة إلتدريس من خالل إلتعإونإت إلدإخلية إو إلخإرجية. 
ن
 ف

 إلكوإدر إلمسإندة -ثإنيإ: 

ي إإلجتمإع إألول لكل فصل درإسي وتتكرر عملية إلحرص فصليإ عند بدإية كل فصل وفق إلنموذج 
ن
 إلمعد يتم حرص إلكوإدر إلمسإندة ف

 .م(ك. .2)نموذج رقم 

 
 تدريسإل هيئة عضو إليإت وإجرإءإت إلتعإقد مع

 

ي  إلعنإرص أهم من إلتدريس هيئة عضو يعد
ي  إلتعليمية إلعملية تحتإجهإ إلتى

ن
ي  ،إلمؤسسإت إلجإمعية ف

ن
 تقديم عىل إلكبب   إلتنإفس ؤطإر وف

ن  إلتدريس هيئة عضو إلختيإر وجود معإيب   يتطلب إألمر فؤن عإلية جودة ذو تعليم  فؤن ولذلك ،وإلعدإلة وإلموضوعية بإلشفإفية تتمب 

نإمج إلتدريس هيئة عضو إختيإر آليإت ي  وفق تكون بإلبر
ى
 :إآلب

 إلتدريس هيئة أعضإء إختيإر تآليإ أوإل: 

نإم إحتيإجإت تحدد  هذه عرض للكلية ويتم إلعلىمي  إلمجلس إإلحتيإجإت من هذه تعتمد ثم ،إلعلىمي  قسمإل مجلس طريق عن جإلبر

ي  إإلحتيإجإت
ن
ي  إؤلعالن ويتم ،إلجإمعة رئإسة من عىل إلموإفقة للحصول إلجإمعة مجلس ف

ن
نإمج حإجة عن وإلجإمعة إلكلية موقع ف  إلبر

نإمج، وإلعمل وظيفة لشغل تدريس هيئة مع أعضإء للتعإقد ي ذلك إلموإد ) بإلبر
ن
نإمج ف من (176,175,174,173,172,171,170ويرإعي إلبر

 أهمهإ: ( 522لالئحة )

 

ي  من يكون أن .2
 .ليبيإ موإطتن



مإ يكون أن .0 ن ي  إلمجتمع بقيم ملبى  .وتوجهإته إلليتر

 مإ أو) إلمإجستب   (إلعإلية عىل إؤلجإزة ومتحصال إألقل عىل) جيد (عإم بتقدير إألول إلجإمعية إؤلجإزة عىل حإصال يكون أن .3

ي  إلشهإدإت من يعإدلهإ
ف إلتى ط إلتعليمية إلمؤسسإت جودة وإعتمإد ضمإن مركز بهإ يعبى  إلعلمية درجإته تكون أن ويشبى

ي  عليهإ إلمتحصل
ن
 .إلعلىمي  ذإت إلتخصص ف

ي  عليه محكومإ يكون أإل .4
ن
ف مخلة جنحة أو جنإية ف ي  بقرإر فصله سبق أو بإلشر  .تأديتر

ي  إلعإهإت من إو خإليإ صحي  إلئقإ يكون أن .5
ي  إألولوية وتعطي  وظيفته أدإء تعوق إلتى

ن
ن لمن ف  أعضإء ليكونوإ ؤعدإدهم تم إلتعيي 

 .إلجإمعي  إلتعليم بمرحلة تدريس هيئة

ي  إلجدد إلتدريس هيئة أعضإء قبول يكون أن .6
ن
 .إلفصل إلدرإسي  بدإية ف

بية بأصول ملمإ يكون أن .7 ي  إلضوإبط وفق إلتدريس وطرق إلبى
 .إلعإلي  إلتعليم وزإرة تحددهإ إلتى

نإمج إلعلىمي  من مجلس توصية بعد ؤإل نهإئية بصفة عضو هيئة تدريس تثبيت إل يتم .8 ة خالل ؤدإئه بنإء عىل تقييم إلبر  إختبإره فبى

ي 
 كإملة.  شمسية سنة مدتهإ وإلتى

ي  إألولوية تعطي  .9
ن
نإمج.  تدريس هيئة أعضإء ليكونوإ أعدوإ إلذين للمعيدين إإلختيإر ف  بإلبر

 

 -: إؤلجرإء خطوإت

ي  إلرإغب يتقدم .2
ن
ن  ف ي  بطلب هيئة إلتدريس ألعضإء حإجتهإ عن إلجإمعة إعالن بعد تدريس هيئة كعضو إلتعيي   إلعلىمي  قسملل كتإبر

.  إلمطلوبة إلمستندإت عىل يحتوي بملف مصحوبإ ن  للتعيي 

ة تقديم عضو هيئة تدريس وظيفة لشغل إلمتقدم من إلقسم رئيس يطلب .0 ي  محإرصن
ن
 ؤللقإئهإ موعدإ معه تخصصه ويحدد مجإل ف

وط إستيفإئه من إلتأكد بعد  .للشر

 بموعد ويبلغه وظيفة عضو هيئة تدريس لشغل إلمتقدم لتقييم وخإرجه قسمإل دإخل من مختصة لجنةقسم رئيس إل يشكل .3

ة ؤلقإء  .إلمحإرصن

ي  .4
ته عضو هيئة تدريس وظيفة لشغل إلمتقدم يلقى  .إللجنة عىل محإرصن

ع .5 ي  إللجنة تشر
ن
 -إآلتية:  إلعنإرص وفق تقييمه ف

 إلمحإرصن  تقديم لغة 

 إلنطق سالمة" إلنطق عيوب من خلوه" 

   ي  إلتفكب
 إلمعلومإت توصيل عىل وإلقدرة إلمنطقى

 إلشخصية وقوة بإلنفس إلثقة 

 إلمظهر حسن 

ي  عضو هيئة تدريس وظيفة لشغل للمتقدم إلنهإئية إلدرجإت إللجنة رصد .6
ن
 تسلم مث (.أ.ه.ت0نموذج رقم ) إلتقييم نموذج ف

 .إلعلىمي  قسمإل مجلس عىل إؤلجرإء يعرض بدوره إلذي قسمإل رئيس إلنموذج ؤل

ي  إلعلىمي  قسمإل مجلس ينظر .7
ن
ي  عضو هيئة تدريس وظيفة لشغل إلمتقدم مستندإت ف

ن
 أو بإلموإفقة للبث فيه إلدوري إجتمإعه ف

 .إلرفض

ي  .8
ن
ي  إلموإفقة تدرج إؤلجرإء عىل إلعلىمي  إلقسم مجلس موإفقة حإلة ف

ن
 بمرإسلة إلعلىمي  قسمإل يحيله رئيس إلذي إجتمإعه محرصن  ف

 .عضو هيئة تدريس وظيفة لشغل إلمتقدم بملف مصحوبإ إلكلية عميد ؤل



ي  عضو هيئة تدريس وظيفة لشغل إلمتقدم ملف يعرض .9
ن
 .إلرفض بإلموإفقة أو فيه للبث إلدوري إلكلية مجلس إجتمإع ف

ي  .22
ن
ي  يدرج إلطلب عىل إلكلية مجلس موإفقة حإلة ف

ن
 .إلكلية إجتمإع محرصن  ف

نإمج  بمحرصن  مرفقإ أعضإء هيئة إلتدريس شؤون ؤلدإرة عضو هيئة تدريس وظيفة لشغل إلمتقدم ملف إلكلية عميد يحيل .22 إلبر

 .إلكلية مجلس ومحرصن  إلعلىمي 

ن  إلتدريسأعضإء هيئة  شؤون مكتب يقوم .20 شؤون أعضإء  لجنة عىل لعرضهإ إستفإئهإ من وإلتأكد إلمستندإت بفحص إلوطنيي 

 .هيئة إلتدريس

ي  .23
ن
ي  توصي  أن فعليهإ شؤون أعضإء هيئة إلتدريس لجنة موإفقة حإلة ف

ن
ن  إجتمإعهإ محرصن  ف عضو  لشغل وظيفة إلمتقدم بتعيي 

 .إلجإمعة رئيس ؤل ؤلحإلته إلعلمية للشؤون إلجإمعة وكيل ؤل إلمحرصن  تحيل ثم هيئة تدريس

ن  قرإر إلجإمعة رئيس يصدر  .تدريس هيئة عضو تعيي 

 -: إلمطلوبة إلمستندإت

 إألصل إلعلمية إلشهإدإت

 ليبيإ( خإرج من كإنت )أن إلشهإدة معإدلة

 معلق ملف

 إلعإئىلي  إلوضع

 صحية شهإدة

 إلسوإبق من خلو شهإدة

 حديثة شمسية صور " 4 "عدد

 متعإون تدريس هيئة عضو مع إلتعإقد
 

وط  -: إلشر

ي  إلعلمية درجته تكون أن يجب .2
ن
 جودة ضمإن مركز من إلصإدرة إلجودة ضمإن شهإدة عىل وحإصال إلعلىمي  إلتخصص ذإت ف

 ليبيإ خإرج من إلشهإدة كإنت أن إلتعليمية إلمؤسسإت وإعتمإد

هإ أو مرتب بدون ؤجإزة أو علىمي  تفرغ بإجإزة إو يتمتع بإلخإرج للدرإسة موفد غب   يكون أن يجب .0  .غب 

 .عميد إلكلية ؤل موجه رسىمي  بخطإب إلعمل جهة موإفقة .3

 -إلمطلوبة:  إلمستندإت

 إألصلية إلعلمية إلشهإدة .2

 معلق ملف .0

 .وإقإمة ميالد شهإدة .3

 شمسية صور " 4 " عدد .4

ة إلذإتية .5  إلسب 

 .بإلجإمعة أعضإء هيئة إلتدريس ؤدإرة عن صإدر تعإون عقد .6

 - :إؤلجرإء سب  



ي  إلرإغب يتقدم .2
ن
 إعالن بعد إلمطلوبة مصحوبإ بإلمستندإت إلعلىمي قسم إل رئيس ؤل بطلب متعإون تدريس كعضو هيئة إلتعإقد ف

 .ذلك عن إلقسم

ي  رأيه إلعلىمي  قسمإل مجلس يبدي .0
ن
ي  أو إلدوري إجتمإعه ف

 
ي  عدمهإ من إلموإفقة تجإه إإلستثنإب

ن
 رئيس يقوم إلموإفقة حإلة وف

 .إلكلية عميد إل إإلجرإء بإحإلة قسمإل

ي  إؤلجرإء إلكلية عميد يحيل .3
ن
 .إلعلمية للشؤون إلجإمعة وكيل ؤل موإفقته حإلة ف

ي  عدمهإ من إلموإفقة تجإه رأيه إلعلمية للشؤون إلجإمعة وكيل يبدي .4
ن
شؤون أعضإء  ؤدإرة مدير ؤل إؤلجرإء يحيل موإفقته حإلة وف

 هيئة إلتدريس. 

 لعضو هيئة ويرمز رئيسهإ ويمثلهإ إألول بإلطرف فيه للجإمعة يرمز نسخ ثالث من عقد أعضإء هيئة إلتدريس ؤدإرة مدير يحرر .5

ي  بإلطرف إلمتعإون تدريس
ن
 .إلكلية عميد ؤل إلعقود يحيل ثم إلثإب

ي  إلطرف بصفته إلعقد عىل بإلتوقيع متعإون تدريس لعضو هيئة وظيفة لشغل إلمتقدم يقوم .6
ن
 .إلثإب

 .أعضإء هيئة إلتدريس شؤون ؤدإرة مدير ؤل إلعقود إلكلية عميد يحيل .7

 إلجإمعة رئيس ؤل إلعقود شؤون أعضإء هيئة إلتدريس ؤدإرة مدير يحيل .8

 .شؤون أعضإء هيئة إلتدريس ؤدإرة ؤل يحليهإ ثم إلعقود إلجإمعة رئيس يعتمد .9

 وإحإلة بملفه نسخة وحفظ إلمتعإون تدريس عضو هيئة ؤل إلعقد من نسخة بتسليم شؤون أعضإء هيئة إلتدريس ؤدإرة تقوم .22

 .إلمإلية إلشؤون مكتب ؤل نسخة

 )إلمعيدين(إلمسإندة إلكوإدر مع إلتعإقد
 

وط  -: إلشر

ن  من يكون إن .2  .إإلول إلجإمعية إلدرجة عىل إلمتحصلي 

ن  من يكون إن .0 ي  إلمتفوقي 
ن
 .بإلدرإسة ف

 .جيد عن تقديره يقل إل إن .3

 سنة( 07)عن  عمره يزيد إل إن .4

ة حسن يكون إن .5  .وإلسلوك إلسب 

 .إلمإلية إلمخصصإت لضمإن إلتعليم وزإرة من إذن هنإك يكون إن .6

ي  يكون إن .7  .إلجنسية ليتر

 صحيإ إلئق يكون إن .8

 -إلمطلوبة:  إلمستندإت

 .حديثة تخرج إفإدة .2

 .حديث درجإت كشف .0

ي  إلسجل من وإقإمة ميالد شهإدة .3
ن
 .إلمدب

ي  بإلرقم شهإدة .4
 .إلوطتن

 .صحية شهإدة .5

 .جنإئية شهإدة .6



 .بيضإء خلفية صور 4 عدد .7

 إلمستندإت لحفظ معلق ملف .8

 :إؤلجرإء سب  
 

 .إلجإمعة موقع طريق عن إلمعيدين قبول بإب فتح عن بإلجإمعة إلعليإ إلدرإسإت إدإرة تعلن .2

 كلية. بإل إلعليإ إلدرإسإت مكتبب وإلقبول إلتسجيل وحدة إل إلتسجيل نموذج مع إلمستندإت كل تقدم .0

 .فيهإ للنظر إلعلمية قسإمإإلإه أدإر  إل إلملفإت تحإل .3

ي  إلمعيدين لكل إلقبول إمتحإن زمن إلكلية تحدد .4
ن
 .وإلزمإن إلمكإن نفس ف

 .إلعلمية قسإمإإل قبل من إلشخصية إلمقإبالت موإعيد تحدد .5

ن  بقوإئم مصحوبة بإلجإمعة إلعليإ إلدرإسإت إدإرة إل إلملفإت تحإل .6 ن  إلمقبولي   مكتب مدير إلسيد من بمرإسلة وإلمرفوضي 

 .وإلتدريب إلعليإ إلدرإسإت

ن  نتإئج تعرض .7 ي  إلمقبولي 
ن
 .بإلجإمعة إلعليإ إلدرإسإت لجنة إجتمإع ف

ي  .8
ن
 .إلجإمعة رئيس إل تم ومن بإلجإمعة إلعلمية إلشؤون وكيل إل إلقوإئم تحإل إإلعتمإد حإلة ف

 .معيدين قبول قرإر بأعدإد إلقإنونية إلشؤون مكتب مدير إل إلقوإئم إلجإمعة رئيس يحيل .9

 .إلتنفيذ ويلزم إلجإمعة رئيس بلق من إلقرإر يوقع .22

 إألخالق ميثإق
 

، دستور هو ي
ى
ي  وإلمعإيب   إلقيم من ومجموعة أخالف

نإمج وأعضإء ؤدإرة تسع إلتى  وإلطالب ؤل وإؤلدإرية وإألكإديمية إلتدريسية هيئتهإ إلبر

إم ن م، سوف أو عىل، صيإغتهإ بأسلوب )يجب ويتم إلعمل، ممإرسة أثنإء إإللبى ن  من مجموعة أنه أي ذلك( شإبه مإ أو يحظر، أو نلبى

ن  عليهإ إلمتفق وإلمعإيب   إألخالقية إلتوجيهإت ن  إلتدريس وإلطالب هيئة أعضإء بي  ي  وإلموظفي 
 وليست فيهإ، إلعمل ممإرسإت تحكم إلتى

 
ً
  أحكإمإ

ً
يعية أو بنودإ  .إلقإنون بقوة تمإرس تشر

 للطالب إألخالقيإت ميثإق مبإدئ
 

 إلطإلب بإلقسم عالقة أوإل: 
 

ي  إلطإلب يرإعي  أن يجب
ن
 -إلتإلية:  عالقته مع إلقسم إألخالقيإت ف

إم .2   .ورسإلته وأهدإفه إلقسم رؤية إحبى

ي  إلمسإعدة .0
ن
ي  إلصحيحة إلجودة ثقإفة نشر  ف

ن
  إلقسم.  ف

إم .3 ن ي  إلمطبق بإلنظإم إإللبى
ن
 إلتإم بهإ.  وقوإعده وتعليمإته وإلتقيد إلقسم ف

إم .4 ي  إحبى
ي  وإللبإقة إلقسم موظقن

ن
  .نحوهم إؤليجإبية إلسلوكيإت وإظهإر معهم إلتعإمل ف

ي  إلمسإعدة .5
ن
  .جيدة وعلمية أكإديمية بيئة خلق ف

إم بإلوإجبإت .6 ن ي  وإلمشإركة إألكإديمية إإللبى
ن
 إلالمنهجية.  إألنشطة ف

ي  إلتحصيل تجإه إلكإملة إلمسؤولية تحمل .7
ن
  إلدرإسة نظإم ومتإبعة إلمعرف

ا
 بأول.  أول

إم وإلخإصة إلعإمة إلملكية عىل إلمحإفظة .8   .إلفكرية إلملكية حقوق وإحبى



نت شبكة إلكلية عىل وموقع إلقسم دإخل تإؤلعالنإ لوحإت متإبعة .9   .إإلنبى

 

 إلتدريس هيئة إلطإلب بأعضإء ةثإنيإ: عالق
  

ي  إلطإلب يرإعي  أن يجب
ن
ي  عالقته ف

ن
ن إألخالقيإت إلتدريس هيئة أعضإء مع عالقته ف  :إلتإلية وإلعإملي 

إم .2 إم إلتدريس هيئة لعضو إلتإم إإلحبى ن ة وقوإعد بآدإب وإإللبى   إلمحإرصن
ً
إم وخصوصإ ن   .بإلتوقيت إإللبى

إم بآدإب .0 ن ة أثنإء إألسئلة وطرح وإلمنإقشة إلحوإر إإللبى   .إلمحإرصن

ة أثنإء إلتفإعل .3 ود وعدم إلمحإرصن ي  إلشر
ن  إلذهتن كب 

  .بفإعلية وإلبى

 أثنإء وإلموضوعية إألمإنة مرإعإة مع لذلك إلمعدة إلنمإذج حسب إلدرإسي  إلمقرر من إإلنتهإء عند إلتدريس هيئة عضو تقييم .4

 .إلتقييم

 بزمالئه إلطإلب ةعالق ثإلثإ: 
 

ي  إلطإلب يرإعي  أن يجب
ن
 :إلتإلية إألخالقيإت بزمالئه عالقته ف

  .وخلقه بعلمه إلصإلح إلجليس وإختيإر بزمالئه جيدة عالقإت بتكوين إإلهتمإم .2

إم .0 ي  زمالئه حرية إحبى
ن
ي  إلعنف وتجنب إلحوإر وآدإب إلبنإء إلنقد وتقبل وقنإعإتهم آرإئهم عن إلتعبب   ف

 .وإلجسدي إللفطن

  .عليهم إلمتبإدلة لفإئدة تعود وخدمإت منإفع تبإدل فيه يتم إلذي إلبنإء وإلتعإون إلجمإعي  إلفريق بروح إلعمل .3

 

 إلتدريس هيئة ألعضإء إألخالقيإت ميثإق مبإدئ
 

 إلطإلب ب إلتدريس هيئة أعضإء عالقة أوإل: 
 

ي  إلتدريس هيئة عضو يرإعي  أن يجب
ن
  :إلتإلية إألخالقيإت عالقته لطالب ف

 
ي  للطالب قدوة يكون أن .2

ن
إم تعإمله ف ، معهم بأسلوب وإحبى ن  .إلحإجة عند لهم وإلمشورة إلنصح وتقديم حضإريي 

ي  أمإنة عقولهم وبنإء إلطالب ومهإرإت معإرف صقل وأن وسإمية، نبيلة رسإلة إلجإمعي  إلتعليم مبدأ تعزيز .0
ن
 .أعنإقنإ ف

إم .3 ي  وبشكل معإملتهم بإحبى
ن
.  أو تجري    ح دون ؤنسإب  تشهب 

ن  وإلمسإوإة إلعدإلة تحقيق .4  .بينهم وإلشخصية إلفردية إلفروق ومرإعإة بإة محإ دون إلطالب بي 

إم .5 ن إحإ إلطالب آرإء ؤل لالستمإع إلمكتبية بإلسإعإت إإللبى  .وإرشإدهم م وإقبى

حهإ وتزويدهإ إلعلمية تعريفهم بإلمإدة .6 إف درإستهإ كيفية ؤل وإرشإدهم وإف   بشكل   وشر  .ومتإبعتهم عليهم وإؤلشر

ي  .7
ي  إلتعلم مهإرإت يدعم تدريسي  نمط تبتن

ى
ي  إلطلبة ومسإعدة إلتفكب   وإستقاللية إلذإب

ن
  .إلتعليمية تطلعإتهم تحقيق ف

ي  وإلموضوعية إلعدإلة مبدأ إعتمإد .8
ن
 .إلتقييم بنتإئج وإبالغهم إلشفوية، إإلختبإرإت تنفيذ أثنإء سيمإ إل إلطالب تقييم عملية ف

 إلمتعلقة وإلمفصلة إلفورية إلرإجعة بإلتغذية وتزويدهم للطلبة جإذبة تعليمية بيئة توفب   عىل إلعمل .9

  .إلجإمعية وإإلختبإرإت إلدرإسية للوإجبإت بأدإئهم .22

ي  .22
ي  وإإلنضبإط إلنظإم توخن

ن
وع أو إرتكإبه عند وإلمعإقبة إلغش، ومنع إإلمتحإن، جلسإت ف  .فيه إلشر



 بزمالئهم إلتدريس هيئة أعضإء ةعالق ثإنيإ: 

ي  إلتدريس هيئة يرإعي  أن يجب
ن
 :إلتإلية إألخالقيإت بزمالئه عالقته ف

 
إم .2 ي  إلزمالء إحبى

ن
 إلتعصب.  ممإرسإت كل ونبذ وقنإعإ تهم، آرإئهم عن إلتعبب   ف

 إلفعل.  أو لقول ؤسإءة أو تجري    ح أو ظن ؤسإءة أو تخوين أو إقصإء دون إلعلىمي  إلحوإر آدإب مرإعإة .0

ي  إلكيدية عن إؤلمكإن قدر وإإلبتعإد إلعمل زمالء مع إؤليجإبية وإإلجتمإعية إؤلنسإنية إلعالقإت تنمية .3
ن
 .معهم إلتعإمل ف

ن  خدمة إلفريق وروح إلجمإعي  إلعمل فكر تروي    ج .4  وإإلرتقإء بهإ.  وإألكإديمية إلتدريسية إلعملية لتحسي 

إم .5   .إلبعض ببعضهم إلزمالء عالقة يخص فيمإ إلجإمعية وإلتعليمإت إلقوإعد إحبى

ك إلعلىمي  وإلتأليف إلبحثية إلمشإركة تشجيع .6   إلجإمعة بتصنيف إإلرتقإء بهدف إلمشبى
ً
  محليإ

ً
  وعربيإ

ً
 .وعإلميإ

إت نقل عملية تشجيع .7  .وإألكإديمية إلعملية إلتدريسية من إلمكتسبة إلمهإرإت وتطوير إلخبر

إم .8 ن  إلمتبإدل إإلحبى ك إلتعإون وتشجيع وإلجدد إلقدإىم إلزمالء بي   .بينهم إلمشبى

 

ي  إلدعم
 إلمسإندة وإلكوإدر إلتدريس هيئة أعضإء للسإدة إلمتإحة إلتقنية وإلخدمإت إلفتن

نإمج  م إلبر ن
ي  بإلخدمإت يتعلق مإ كل بتقديميلبى

ي  إلتعليمية إلعملية تطلبهإ إلتى
ن
 إلتعليمية إلوسإئل قسم كإفة مرإحلهإ، ويتول ف

إف ي  إإلحتيإجإت توفب   عىل إإلشر
:  تتمثل إلتى ي

ي إإلبى
ن
 ف

ن    .2  .للعمل مدى صالحيتهإ ومتإبعة إلتوضيحية وإللوحإت وإلتفإعلية إلعإدية بإلسبورإتإلدرإسية  إلقإعإت تجهب 

 .صيإنتهإ ومتإبعة إلحإسوب أجهزة توفب   .0

إData Show) إلتقديىمي  إلعرض أجهزة توفب     .3 ي  تركيبهإ عىل ف( وإإلشر
ن
 .إلمخصصة لهإ إألمإكن ف

إمج إلمتعلقة وإلتطبيقإت ،إلحإسوب ألجهزة إلحمإية برإمج توفب   .4  إلبيإنإت تخزين وحدإت وتوفب   إلتعليمية بإلبر

 .مستمر بشكل إلمعلومإت لحفظ

 .إلتعليمية إلعملية لسب   إلمطلوبة إلقرطإسية أدوإت توفب    .5

ي  إلنظإفة إلتأكد خالل من إلجيد إلتعليىمي  إلمنإخ وتهيئة إلمنإسبة إلتدريسية إلبيئة توفب   .6
ن
 إلمقإعد ووجود إلقإعإت ف

 .إلمنإسبة وإلتهوية وإؤلضإءةإلدرإسية 

ي  ومسإعدتهم إلتدريس هيئة أعضإء ودعم تشجيع .7
ن
 ،بإلكلية إرإتوإإلستشث إلبحو  مكتب مع وإلتنسيق أبحإثهم نشر  ف

ي  خالل من وذلك
ى
 :إآلب

 إؤلدإرية إلتسهيالت كإفة وإلمؤتمرإت إلعلمية، وتقديم وإلندوإت إلعمل ورش بموإعيد إلتدريس هيئة أعضإء تبليغ أوإل: 

ي  مشإركتهم ؤلنجإح
ن
 .وإلدولية إلمحلية إلمؤتمرإت ف

  وقيإدية ؤدإرية منإصب لشغل إلتدريس هيئة أعضإء أمإم إلفرصة ؤتإحة ثإنيإ: 
ً
  معلنة لمعإيب   وفقإ

ً
 عند وكذلك ،مسبقإ

 .عمل فرق أو لجإن تشكيل

 

 



 ؤجرإءإت قيإس رضإ أعضإء هيئة إلتدريس وإلكوإدر إلمسإندة 

 أوإل: أعضإء هيئة إلتدريس 
 

نإمج بإلقسم ( من قبل .أ.ه.ت3نموذج رقم ) يتم قيإس إلرضإ ألعضإء هيئة إلتدريس فصليإ حسب إإلستبيإن إلمعد منسق إلبر

 .ويتم تحليل إإلستبيإن من قبل لجنة علمية بإلقسم إلمعد ويوزع قبل نهإية إلفصل إلدرإسي وفق إإلستبيإن 

 ثإنيإ: إلكوإدر إلمسإندة
 

نإمج بإلقسم. قبل  ن( م.ك.م3نموذج رقم )إستبيإن معد  يتم قيإس رضإ إلكوإدر إلمسإندة عند نهإية كل فصل وفق  منسق إلبر

 

 إلسإعإت إلتدريسية وإلمكتبية لعضو هيئة إلتدريس 

إف إألكإديىمي   أوإل: إإلشر
 

ن  ن  للقسم، عند كل بدإية فصل درإسي وبعد إستالم ملفإت إلطلبة إلجدد إلمنتسبي  في  يتم توزي    ع ملفإت إلطلبة عىل إلمشر

ن عن طريق رئيس إلقسم من خالل جلسة إجتمإع مجلس إلقسم.   إألكإديميي 

 مع أعضإء هيئة إلتدريس ثإنيإ: إلتوإصل

 أعضإء هيئة إلتدريس إلقإرين  - أ
 

ي تعتمد
ن إلطالب وأسإتذتهم من مقومإت إلعملية إلتعليمية وإلتى ي إسإسهإ عىل وجود  يعد إلتوإصل بي 

ن
ي إألستإذ ف

ن
وإلطإلب ف

 إللقإء بهم.  أكبر من خالل إتصإلهم بأسإتذتهم من خاللمكإن وإحد وهو إلمؤسسة إلتعليمية ويمكن للطالب إإلستفإدة 

إلسإعإت إلمكتبية لكل عضو هيئة تدريس وتكون متإحة لجميع إلطالب وتكون  إلقسم بتحديد  ومقيولتحقيق إلفإئدة إلقصوى 

 : ي
 -هذه إلسإعإت معلنة إمإ عن طريق إإلبى

 إلمرشد إألكإديىمي إو عضو هيئة إلتدريس ويعلنهإ شفهيإ.  .2

 لوحة إؤلعالنإت بإلقسم.  .0

نت. عن طريق موقع إلكلية ع .3  ىل شبكة إلمعلومإت إلدولية إإلنبى

 وعىل إن يرإع تحديثهإ كلمإ دعت إلحإجة إلي ذلك.  .4

ن  - ب  أعضإء هيئة إلتدريس إلمتعإوني 
 

ة.  .2 ي موعد إلمحإرصن
ن
ن إلطإلب وعضو هيئة إلتدريس إلمتعإون إثنإء توإجد إألستإذ ف  يتم إلتوإصل بي 

ي موعد قدوم إألستإذ إلي إلكلية يتم تعبئة نموذج عند رئيس إلقسم وبدوره  .2
ن
ي حإلة عدم إلتوإفق إلطإلب مع إألستإذ ف

ن
ف

نموذج رقم ) إلمعديقوم رئيس إلقسم بتسليمه لعضو هيئة إلتدريس لكي يتم تحديد موعد لقإء إلطإلب وفق إلنموذج 

 .(.أ.ه.ت4

 

 



 

  إلتدريس هيئة عضو تقييم آليإت
 

 للتوصيف إلتدريس هيئة عضو عن وإلبيإنإت إلمعلومإت جمع ،إلتدريس هيئة عضو بتقييم يقصد
ً
ي  وفقإ

 وإلوإجبإت إلوظيقن

ي  حكم ؤل للوصول إلمجتمع وخدمة وإلبحثية إلتدريسية
 .إلدرإسي  إلفصل خالل إلعإم حول أدإئه نهإب 

 عىل إلحفإظ أجل من دورية بصفة تقييمه من إلمهم ولذلك ،إلتعليمية إلعملية جودة أسإس هو إلتدريس هيئة عضو ويعد

ن  أدإئه ي  ويكون إلمتمب 
ن
ي  وفق إلتقييم آلية وتكون ،إلمطلوب إلمستوى ف

 :إآلبى

 .عدمه من إألدإء جودة لتحديد إلتدريس هيئة عضو ألدإء إلطإلب تقييم).أ.ه.ت 6نموذج رقم  (إستبيإن .2

نإم رئيس متقيي (.أ.ه.ت5نموذج رقم ) إستبيإن .0  إلعلىمي  إلتدريس هيئة عضو ونشإط فإعلية لمدى جإلبر

ي  مسإعد وعإمل إلطإلب لتقييم مكمل ذلك ويكون ،وإألكإديىمي 
ن
ين  كفإءة عن صحيحة فكرة تكوين ف إلمحإرصن

ي  ونشإطهم
ن
نإمج ف ي  وإلمشإركة إلبر

ن
 .وإلبيئة إلمجتمع وخدمإت إلعلىمي  إلبحث ف

إم حيث من إلتدريس هيئة لعضو إلتدريس هيئة أعضإءشؤون  مكتب تقييم .3 ن إت وإستيفإء إإللبى  بحضور إلمحإرصن

ي  إلوعإء
 .إلزمتن

إت هذه تجميع   .4  .نتإئج ؤل للوصول وتحليلهإ إلمؤشر

نإمج ويتم رئيس لدى إلتقييمإت تجميع .5 نإمج وتوثيقهإ إلعلمية إللجنة مع تدإولهإ إلبر ي  بإلبر
ن
 صإدر نموذج خإص ف

 بإستمرإره ؤمإ تدريس هيئة تقييم عضو بشأن إجرإءإت من يلزم مإ وإتخإذ ،إلتدريس هيئة شؤون أعضإء مكتب عن

 .عقده بإنهإء أو

 

  إلعمل وفرق وإلمؤقتة إلدإئمة إللجإن وتشكيل وإؤلدإرية إلقيإدية إلوظإئف شغل آلية
 

م ن نإمج  يلبى ي  إلمشإركة قإعدة توسيع سيإسة بإتبإعإلبر
ن
إم إلعمل ف ن  يحقق بمإ إلجميع أمإم إتإحتهإ إلفرص و تكإفؤ بمبدأ وإإللبى

ن  وإلمسإوإة إلعدإلة   إلتدريس هيئة أعضإء بي 
ً
وط محددة لمعإيب   وفقإ ي  وذلك ومعلنة وإضحة وشر

ن
 إلقيإدية إلمنإصب شغل ف

 إلمنإصب لشغل إلمتبعة إإلجرإءإت وتكون . إلعمل فرق أو وإلمؤقتة إلدإئمة تشكيل إللجإن عند وكذلك بإلكلية وإؤلدإرية

 :يىلي  كمإ إلقيإدية

 
ا
وط :أول نإمج رئيس وظيفة شغل شر  إألكإديىمي  إلبر

 

وط  -إؤلجرإء:  شر
 

 .فقط بإلكلية للعمل وإلمتفرغ بإلكلية إلقإرين إلتدريس هيئة أعضإء أحد يكون أن .2

ي  علمية درجة أعىل عىل إلمتحصل إلتدريس هيئة لعضو إألولوية تعط   .0
ن
 .تخصصه مجإل ف

ي  وإلدقة إلمسئولية تحمل عىل إلقدرة لديه تكون أن .3
ن
 .به إلمنوط إلعمل ؤنجإز ف

ة لديه تكون أن   .4 ي  إلكإفية إلخبر
ن
 .إؤلدإري إلعمىلي  إلمجإل ف

 .إؤلدإرية إلمستويإت جميع مع إلتوإصل رت إ مهإ يمتلك أن .5



 .فريق ضمن وإلعمل إلمشإكل حل مهإرإت يمتلك أن   .6

نإمج وإؤلدإري إألكإديىمي  إلعمل لتسيب   وإإلرإدة إلرغبة لديه تتوفر أن .7  .بإلبر

ي    .8
ن
وط تطإبق حإل ف ي  إلشر

ن
 . إلعلمية بإلكلية إللجنة طريق عن بينهم إلمفإضلة يتم شخص من أكبر  ف

 .بإلكلية إلعلمية إللجنة موإفقة عىل يتحصل أن   .9

شيح بإب وفتحرئيس برنإمج  وظيفة شغل عىل إلتنإوب يتم   .22 ورة توجد مإ لم أقىص كحد سنوإت ثالثة كل إلبى  رصن

 .لذلك

ي    .22
ن
وط هذه توفر عدم حإل ف نإم بعد يجوز إلشر  هذه بعض بإلكلية إستثنإء إلعلمية وإللجنة إلعلىمي  جموإفقة إلبر

وط ورة مع إلشر ي  وتوثيقهإ إلكلية مجلس عىل عرضهإ رصن
ن
ي  إألسبإب توضيح مع إلكلية إجتمإع مجلس محرصن  ف

 إلتى

 .إإلستثنإءإت ؤل أدت

 -إؤلجرإء:  خطوإت
 

وط توفر بعد .2 ي  إلشر
ن
شح ف ي  ؤليهإ إلمشإر إلوظيفة لشغل إلمبى

ن
نإمج إلعلىمي  يجتمع مجلس إلسإبقة إلفقرة ف  إلبر

 بند ويدرج ،عليه وإلمصإدقة لالطالع إلكلية مجلس ؤل ويحإل بإلخصوص إجتمإع محرصن  ويحرر إلمختص

شح  إجتمإع محرصن  بذلك ويحرر إلكلية مجلس إجتمإع بنود أكإديىمي ضمن برنإمج رئيس وظيفة لشغل إلمبى

 .إلكلية مجلس

ي  أكإديىمي  برنإمج رئيس تكليف مهإم بإصدإر قرإر إلكلية يقوم عميد .0
 .للمعتن

 

  إلعمل وفرق وإلمؤقتة إلدإئمة إللجإن تشكيل آلية ثإنيإ: 
 

نإمج عىل يعمل ورة إلبر ي  إلتدريس هيئة أعضإء كإفة مشإركة رصن
ن
 إلفرص وإتإحة إلعمل فرق وإلمؤقتة وكذلك إلدإئمة إللجإن ف

ي  للعمل إلجميع أمإم
ن
 من ممكن قدر أكبر  رت إ وقد مهإرإت تنمية وكذلك إلنتإئج إلمرجوة تحقيق بهدف وإثرإئهإ إللجإن هذه ف

إكهم من إلتدريس هيئة أعضإء ي  خالل ؤشر
ن
 .إللجإن هذه ف

وط  -إؤلجرإء:  شر
 

 .فقط بإلكلية للعمل وإلمتفرغ بإلكلية إلقإرين إلتدريس هيئة أعضإء أحد يكون أن .2

ي  يشإركوإ لم إلذين إلتدريس هيئة أعضإء للسإدة إألولوية تعط .0
ن
ي إلسإبق إلعمل فرق أو إللجإن ف

ن
 .ف

ي  إلعإلية إلعلمية للدرجإت إألولوية تعط   .3
ن
ط إإلخالل عدم مع إللجإن عضوية ف  .إلسإبق بإلشر

ي  وإلدقة إلمسئولية تحمل عىل إلقدرة لديه تكون أن .4
ن
 .به إلمنوط إلعمل ؤنجإز ف

ة لديه تكون أن .5 ي  إلكإفية إلخبر
ن
 .وإؤلدإري إلعمىلي  إلمجإل ف

ي  ومإ إؤلدإرية إلمستويإت جميع مع إلتوإصل مهإرإت يمتلك أن .6
ن
 إلمسإندة إلتدريس وإلكوإدر هيئة أعضإء ذلك ف

ن   .إلطالب وكذلك للموظفي 

 .فريق ضمن وإلعمل إلمشإكل حل مهإرإت يمتلك أن   .7



 .بهإ إلمكلف إلعمل فرق أو إللجإن ضمن للعملوإإلرإدة  إلرغبة لديه تتوفر أن   .8

 .إلمتإحة إلمعلومإت تكنولوجيإ وسإئل مع ويتعإمل إلحإسوب إستخدإم يجيد أن   .9

ي  إلتعلم عىل إلقدرة لديه تكون أن   .22
ي  يشإرك وأن إلذإبى

ن
ي  إلعصف جلسإت ف

 .إلذهتن

 -إؤلجرإء:  خطوإت
 

شيح ألقسإمإتبليغ رؤسإء  يتم .2 ي  إللجإن لعضوية أكبر  أو أستإذ ببى
ي  تحديدهإ يتم إلتى

ن
 مجإل إلكلية ويحدد مجلس ف

  عملهإ
ً
 .برنإمج كل حإجة حسب مسبقإ

ي  إللجإن ويتم ؤقرإر هذه ؤليهإ إلحإجة حسب إلعمل وفرق وإلمؤقتة إلدإئمة إللجإن تشكيل إلكلية مجلس يتول .0
ن
 ف

 .إلكلية مجلس إجتمإع محرصن 

ن  أسمإء عرض يتم .3 ي  بينهم وإلمفإضلة ،إللجإن لعضوية إلمرشحي 
ن
  إلعلمية إللجنة وحضور إلكلية مجلس ف

ً
 وفقإ

، كمإ إلمحددة للمعإيب  
ً
ي  وأعضإئهإ إللجنة رئيس تسمية يتم مسبقإ

ن
ي  توثيقهإ إلكلية، ويتم إجتمإع مجلس ف

ن
 محرصن  ف

 .إلكلية بمجلس إلخإص إإلجتمإع

ي وإؤلدإري إلسيإق وفق إللجنة بتشكيل قرإر بإصدإر) إلكلية مجلس رئيس (إلكلية عميد يقوم .4
ي  إلمتبع إلقإنوبن

ن
 ف

 من وتمكينهإ إللجنة لعمل إلزمنية وإلمدة ،إلعمل فريق أو إللجنة بهإ إلمكلفة إلمهإم إلقرإر يتضمن أن عىل ،إلكلية

 .إلعمل

ن  ؤبالغ يتم .5  :يىلي  مإ هذه إللجإن أمثلة ومن ،إلفريق أو إللجنة تشكيل قرإر من نسخة وتسليمهم بإلقرإر إلمعنيي 

 دإئمة لجنة (بإلكلية إلعلمية إللجنة ( 

   دإئمة لجنة (بإلكلية إلعلمية إلمجلة تحرير هيئة ( 

   مؤقتة لجنة (وإلمرإقبة إإلمتحإنإت لجنة ( 

   مؤقتة لجنة (إلتدريس هيئة أعضإء قبول لجنة ( 

   مؤقتة لجإن (وإلتأديب إلتحقيق لجإن ( 

   مؤقت فريق (إلجودة عمل فريق ( 

 ية إللجنة  ) مؤقتة لجنة (إلعلىمي  للمؤتمر إلتحضب 

 

  إلتدريس هيئة أعضإء عىل إلمقررإت توزي    ع آلية
 

ي بدإية كل فصل درإسي وتحديد معدل إإلدإء لعضو هيئة إلتدريس طبقإ لالئحة 
ن
لسنة  522يتم توزي    ع إلمقررإت بشكل دوري ف

ويرإع عند توزي    ع إلمقررإت إلتخصص إلدقيق لعضو هيئة إلتدريس وإلدرجة إلعلمية فيمإ تسند إلمقررإت إإلختبإرية  0222

ة ضمن إلتخصص ويكون إإلجرإء ك : لذوى إلخبر ي
 إإلبى

إلدرإسية ومشإري    ع  إلمقررإت توزي    ع ويتم إلقسم مجلس إجتمإع عقد إلدرإسي يتم للفصل إلتسجيل بدإية قبل .2

  و إلتخصص ووفق بإلتشإور إلتدريس هيئة إعضإء إلتخرج عىل
ً
   (.أ.ه.ت7نموذج رقم) للنموذج وفقإ



إف إلتدريس وحدإت إحتسإب يتم .0 ي  تقل أإل عىل إلبحثية عىل إلمشإري    ع وإؤلشر
ن
وحدإت  4) عن مجملهإ ف

 وحدإت 8 إلمشإرك، لألستإذ بحثية وحدإت 4و تدريسية وحدإت 6 وحدإت بحثية لألستإذ، 6و تدريسية

 وحدة20و وحدإت بحثية للمحإرصن  0و وحدإت تدريسية 22إلمسإعد،  لألستإذ بحثية وحدإت 0و تدريسية

 أو صفية بوحدإت ؤمإ إلتدريسي  إلنصإب إستكمإل يتم أن عىل وحدإت بحثية للمحإرصن إلمسإعد 0و تدريسية

 مكإفئة. 

 إلحإجة.  وفق إلمقررإت بعض لتدريس بإلكلية إلعملية إإلقسإم مع إلتعإون ؤمكإنية تتإح .3

  إلتدريسي  إلعبء توزي    ع .4
ً
 ومتإبعة إلقسم رئيس من وإعتمإده ، (.أ.ه.ت8 نموذج رقم) للنموذج إلمعتمد وفقإ

 .الكلية عميد تطبيقه عند مكتب إعضإء هيئة إلتدريس و 

 

  كإديىمي إأل ملف إل
 

نإمج يحتفظ بملف أكإديىمي لكل عضو هيئة إلتدريس، يحتوي عىل إلسب  إلذإتية وإلشهإدإت إألكإديمية معتمدة ومعإدلة من  إلبر

قية وإإلجإزإت إلعلمية وإلتكليفإت.   إلجهة إلمختصة ويحتوي أيضإ عىل قرإرإت إلبى

 
 ومهإرإت إعضإء هيئة إلتدريسإلخطط إلتدريبية لتنمية قدرإت 

 

نإمج وإكب ي تطبيق  بهدف وإلكوإدر إلمسإندةدإئمإ إلتطور وإلتقدم، وذلك من خالل تنمية قدرإت أعضإء هيئة إلتدريس إلبر

ي مفإهيم وممإرسإت إلتطوير 
ية.  إلذإبى ي  إلمستمر للقدرإت إلمهنية للموإرد إلبشر

ن  ويأبى جودة مخرجإت إلتعليم  ذلك لتحسي 

ي وإلتوإفق مع قوإعد إلسلوك  بمإ يحقق إلتكيف مع تحديإت إلعرص بدرجة تلتر إحتيإجإت سوق إلعمل، إلجإمعي 
ى
ي  إألخالف

 إلمهتن

ن بمهنة إلتعليم  ي أهم إلدورإت إلتدريبية ومن  .إلجإمعي للمشتغلي 
 -تقديمهإ: يتم  إلتى

ي إستخدإم إلتكنولوجيإ  .2
ن
 إلتدريس ف

 نظم إإلمتحإنإت وتقويم إلطالب .0

ي معإيب  إلجودة  .3
ن
 إلعملية إلتدريسية ف

4.  .  كل مإ يتعلق بإلنشر إلعلىمي

 أخالقيإت إلبحث إلعلىمي  .5

 أسس إلقيإدة إلجإمعية .6

إتيجيإت إلتدريس وإلتعلم .7  إسبى

ي إلتحليل  .8
.  إؤلحصإب   إلبحث إلعلىمي

ن
 ف

حإت إلبحثية .9  طرق إلبحث وكتإبة إلمقبى

إف عىل إلرسإئل إلعلمية قدرإتتنمية  .22  إؤلشر
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 ................. اجلبيعي نهعبو انتدريس تهيئ اعضبء رضب نتقييى استبيبٌ

ي  إلدرجة عند صح عالمة ضع فضلك من
 :بإن علمإ بإلجدول إلمبينة إلتقييم بنود من بند لكل منإسبة تجدهإ إلتى

 ) تمإم موإفق) 5 (موإفق) 4 (مإ حد ؤل) 3 (موإفق غب  ) 2 (تمإمإ موإفق غب   1 (

 5 4 3 0 2 البند ت

ي  بإلمشإركة وتتسم فعإله عالقة إألكإديمية إلقيإدإت مع إلعالقة 2
ن
      إلقرإرإت إتخإذ ف

ي  إلمشإركة 0
ن
إتيجية إلخطط إعدإد ف       إلجإمعةو  إلكلية لتطوير إإلسبى

      فعإله إإلقسإم مجإلس قرإرإت 3

ي  للتدري    ج تبعإ جيد بشكلموزع  إلتدريس ألعضإء هيئة به إلمكلف إلدرإسي إلعبء  4
      إلوظيقن

      وإجبإتهمو  إلوظيفية بحقوقهم علم عىل إلتدريس هيئة إعضإء 5

      إلتدريس هيئة إعضإء قدرإت لتنميه إلتدريبية إلدورإت دعم 6

      للتدريس منإسبة مجهزة ومعإمل تدريس قإعإت توإفر 7

      إلتدريس هيئة بأعضإء إلخإصة إلعلمية إألبحإث ؤلجرإء إلمنإسبة وإألجهزة إلمعإمل توإفر 8

      إلتدريس هيئة ألعضإء إلعلىمي  للبحث إلمإدي إلدعم 9

      إلتدريس هيئة ألعضإء إلعلىمي  إلتبإدل قنوإت توإفر 22

إك إتإحه 22 ي  إإلشبى
ن
      إلبيإنإت وقوإعد إلعلمية إلموإقع ف

      إلتدريسو  إلعلىمي  إلبحث لخدمه مجهزه مكتبة إلكلية 20

      وإلتطوير لالبتكإر منإخ توفب   23

ن  وإرشإدي معنوي دعم 24       إلعلىمي  وإلبحث إلتدريس عىل للتحفب 

ي  عدإلة وجود 25
ن
إف توزي    ع ف       إلعلمية إلرسإئل عىل إإلشر

      وإإلعتمإد إلجودة ضمإن وحده فإعليه مدى 26

ي  إلعدإلة 27
ن
      إلتشجيعية وإلحوإفز إلمكإفأة توزي    ع ف

      إلتدريس هيئة ألعضإء إلوظيفية إلمتطلبإت لتحقيق إإلمكإنإت إلكلية توفر 28

      إلعمل نظإم عن إلتدريس هيئة إعضإه رضإ مدى 29

ي  إإلدإرة إيجإبية مدى 02
ن
ن  إلقرإرإت إتخإذ ف ي  إلرضإ مستوى لتحسي 

      إلتدريس هيئة ألعضإء إلوظيقن

 أخرى إرإء لديك هل

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

.................................................................................................................................................................... 
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 .............. اجلبيعي نهعبوببنكوادر املسبَدة  اخلبص انوظيفي انرضب استبيبٌ

ي  إإلجإبة عند صح عالمة ضع فضلك من
 :إلتإلية إلتقييم بنود من بند لكل منإسبة تجدهإ إلتى

 ) تمإم موإفق) 5 (موإفق) 4 (مإ حد ؤل) 3 (موإفق غب  ) 2 (تمإمإ موإفق غب   1 (

 5 4 3 0 2 البند ت

ي  توصيف لك يوجد 2
      إلمبإشر  مع مديرك عليه ومتفق ومكتوب وإضح وظيقن

ي  إنت 0
      ؤدإرتك دإخل إلعمل توزي    ع عن رإصن

ن  فيه تعمل إلذي إلعمل مكإن 3       إمنو  مري    ح بأنه يتمب 

ي  إلعمل كمية 4
      تعتبر معقوله إلمتوفر بإلوقت مقإرنة منك تطب إلتى

      مطبقو  وإضح بإلجإمعة وإحد كفريق إلعمل مفهوم 5

      كإفية بعدإلة معك يتعإمل إلمبإشر  مديرك 6

إتك من ويزيد دإئك بتطوير يقوم إلمبإشر  مديرك 7       إلعملية خبر

ن  تؤخذ وإرإئك إفكإرك 8       إلقرإرإت إتخإذ عند إإلعتبإر بعي 

ي  مديرك قبل من تقديرإ تجد 9
ن
ن  بعمل قيإمك حإل ف ي  ممب 

ن
      وإضإف

      ) إلوظيفية إلمطلوب إلحتيإجإت بإلتدريب تزويدك يتم (كإفية إلتدريبية إلدورإت 22

ي لديك  22
ن
ن  عىل تحإفظ إلجإمعة إلثقة ف ين إلموظفي  ن       بإلعمل إلمتمب 

ي  بإألسس تعلم 20
      إسإسهإ عىل دإئك تقييم يتم إلتى

      لوظيفتك منإسبإ يعتبر  إألدإء لتقييم إلمستخدم إلحإلي  إلنموذج 23

      بإلعمل دإئك حقيقة فعليإ تعكس بك إلخإص إألدإء تقييم نتيجة 24

 

 أخرى الحظإتم لديك هل

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

.................................................................................................................................................................... 
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 اتصبل بعضو هيئت تدريس يتعبوٌمنوذج 

 إلطإلب 

 ........................................ -...........................................  رقم الهاتف:  -اسم الطالب: 

 اسم المقرر: ...............................................        .............................................. -القسم: 

 إألستإذ إلمتعإون 

 ........................................... -.................................................   الصفة:  -االسم: 

 .............................................. -القسم: 

 سبب االتصال

 

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

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

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

 

ام  تفضلوا بقبول فائق االحتر

 رئيس القسم  لطالبتوقيع ا

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

 مالحظة 

 يبلغ المتصل بنتيجة االتصال مع المستهدف
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 منوذج تقييى أداة عضو هيئت تدريس يٍ قبم رئيس انقسى

 ............................ : :........................................................ إلعإم                                                    .إلفصل إلدرإسي  إلجإمعي

  .....................................:إلعلمیة إلدرجة                                          إلتدريس:.................................             هيئة عضو إسم

 إلبند ت
 ضعيف
2 

 مقبول
2 

 جي  د
0 

جي د 
 ج    دإ
3 

 ممت         إز
4 

      إؤلقنإع عىل وقدره محببه شخصیة لدیه 2

م 0       إلبنإء بإلحوإر ویسمح إآلخرین آرإء یحبى

      زمالءه مع متعإون 3

ي  وإضحة رؤیة له 4
ن
      إلدرإسية وإلمقررإت إللوإئح تطوير ف

إف إلكتب، من ؤصدإرإت أبحإث،)  علمیة ؤنجإزإت له 5       (ةعلمي رسإئل أو منإقشه/ ؤشر

      إلدرإسي  لجدوله وفقإ بإلقسم إألسبوعي  إنتظإمه معدل 6

ي  یسإعد 7
ن
      إلقسم أمور ؤدإرة ف

       بإلقسم أنشطة من به یكلف فیمإ بفإعلیه یسإهم 8

ي  ؤسهإمإت له 9
ن
وعإت أو بحثیة جهإت مع إلتعإقد ف       تطویر مشر

       یقوم بتدریسهإ إلتى  ةإلدرإسی للمقررإت إلدوریه وإلتقإریر توصیف بإعدإد یقوم 22

ي إلمعإمالت مع  إلشفإفیة 22
ن
      زمالؤه و إلطالب عىل مإ تم إتخإذه من قرإرإت وإلوضوح ف

  یشإرك 20
ن
       ةبإلكلی إلجودة ضمإن وحدة أعمإل ف

  تسإهم بنإءة أرإء له 23
ن
       بإلقسم إلتطویر خطط وضع ف

م 24 ن       إلوظیفة ووإجبإته بمهإمه یلبى

 :ؤضإفتهإ يمكن مالحظإت إخرى

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

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

 /................................ إسم وتوقيع رئيس إلقسم 
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 استبيبٌ طالبي نتقييى يقرر دراسي

:............................................  إ إسم إلمق رر  : ..................                                                                          لفصل إلدرإسي

      .............إسم إإلستإذ: .........................                                                                        طإلب .................. لإلفصل إلدرإسي ل

 إلبند ت
 ضعيف
2 

 مقبول
2 

 جي  د
0 

جي د 
 ج    دإ
3 

 ممت         إز
4 

ي بدإية إلفصل إلدرإسي  محددة  بوضوح إلمقرر موضوعإت  2
ن
      ف

      عدد إلسإعإت إلدرإسة للمقرر كإفية لفهم إلمقرر إلدرإسي  0

      إلذي يدرسه للمقرركتإب  أو مرجع  مفيد إلمحإرصن  يحدد  3

4 
مدى إكتسإب إلطإلب للنتإئج إلتعليمية إلمستهدفة من إلمقرر وهي إلمعإرف وإلمفإهيم 

)  و إلمه  إرإت )فهم مخرجإت إلمقرر إلدرإسي

     

ي بدإية إلفصل إلدرإسي  محددة  بوضوح إلمقرر موضوعإت  5
ن
      ف

      عدد إلسإعإت إلدرإسة للمقرر كإفية لفهم إلمقرر إلدرإسي  6

      مدى إرتبإط إلمقرر إلدرإسي بمتطلبإت سوق إلعمل 7

      إلذي يدرسه للمقرركتإب  أو مرجع  مفيد إلمحإرصن  يحدد  8

ة إلمحددين 9 إم إلمحإرصن بموعد ووقت إلمحإرصن ن       مدى إلبى

ة  22       مدى قدرة إلمحإرصن عىل ؤدإرة وضبط إلمحإرصن

ي يدرسهإ. يحرص إلمحإرصن عىل أن يفهم إلطلبة  22
      إلمإدة إلتى

      يشجع إلمحإرصن إلطلبة عىل إلمشإركة وإلنقإش 20

      يرإعي إلمحإرصن إلمستويإت إلمختلفة للطلبة 23

      مع وقتك  للمحإرصن  مدى توإفق إلسإعإت إلمكتبية 24

25 
 –نمإذج  – بروجيكتور -مدى إستخدإم إلمحإرصن للوسإئل إلتعليمية إلمسإعدة )دإتإ شو

 أفالم ، ........إلخ  (

     

      لتوصيف إلمقرر إلنصفية وإلنهإئيةإإلختبإرإت مطإبقة  26

 

حإرإء آ ي ضإفتهإ )لم تدرج ؤتود  تأو مالحظإ تأو مقبى
ن
 ( : هذه إإلستبيإن ف

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

................................................................................................................................................................................ 
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 انتدريس هيئت ألعضبء انتدريسي انعبء منوذج توزيع

 الفصل الدراس    ...................                                                                

 عدد إلسإعإت إلتدريسي إلمكلف به عضو هيئة إلتدريس إلعبء إلدرجة إلعلمية إإلسم ت 

2     

0     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

22     

22     

20     

23     

24     

 

 رئيس مكتب أعضإء هيئة إلتدريس بإلكلية:....................                             رئيس إلقسم:......................                                 

         إ                                      :.......................إلتوقيع                                                إلتوقيع:.............................    

                      ...................... /......./:....إلتإري    خ                    لتإري    خ:....../......./.................                                  إ

 

 

 



 .أ.ه.ت8نموذج رقم   : نموذج خاص الفصل               وذج يعدل اداداء نعضو هيئت انتدريس قبرمن                                      

/              .................إلقسم /     ..................................إإلسم /                  .......................إلمؤهل إلعلىمي

:                      .......................إلدرجة إلعلمية:     ي
 .................../  ....../إألدإء: تإري    خ إلبدء معدل ........................ إلرقم إلوطتن

 أوإل: إلمقررإت إلدرإسية    

 إلمجموعة عدد إلطالب مجموع إلسإعإت مالحظإت
سإعإت 
إت  إلمحإرصن

 ت إسم إلمقرر رقم إلمقرر

       2 

       0 

       3 

إف إألكإديىمي ومشإري    ع إلتخرج وإلبحثية:   : إإلشر
ً
 ثإنيإ

 ت إلبيإنإت عدد إلسإعإت إلعدد مالحظإت

(  عدد إلطالب  إف إإلكإديىمي  2 سإعإت إإلرشإدية )نظإم إإلشر

 0 مشإرع تخرج  إلطالب عدد  

 3 سإعإت بحثية   

 
إ: إلتكليف 

ً
 ثإلث

 

 

   .......................................إلتدريس هيئةتوقيع عضو 

إت                                                 : إلجدول إلدرإسي وزمن إلمحإرصن
ً
 رإبعإ

 الزمن  الزمن  الزمن  الزمن

 إليوم إلمقرر ؤل –من  إلمقرر ؤل –من  إلمقرر ؤل –من  إلمقرر ؤل –من 

 إلسبت        

 إألحد        

       
 

ن   إإلثني 

 إلثالثإء        

 إألربعإء        

 إلخميس        

 

 ......رئيس إلقسم........................     مكتب إعضإء هيئة إلتدريس:..................      إعتمإد عميد إلكلية.................... 
 

 يعتم               ديعتم               د                                                                
 

 لعلمية....................... إلتدريس......................                        وكيل إلجإمعة للشؤون إ هيئةؤدإرة شؤون أعضإء 

 ت فإلوظيفة أو إلتكلي تإري    خ إلتكليف عدد إلسإعإت  مالحظإت

    2 

 مجموع إلسإعإت إلكىلي   


