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استوبرة التقيين الذاتي لعضى هيئت التذريس نهعبو انجبيعً

102

 102 /يـ

يعهىيبت عبية
االضى
انكهُخ
انمطى
انًإهم انعهًٍ
انزخصص
انذرجخ انعهًُخ
انعًم اإلدارٌ
عذد ضُىاد انخجرح

 أ.يشبرن  أ .يطبعذ
َ بئت عًُذ  رئُص لطى

 أضزبر
 عًُذ

 يذرش
 أخري

 يعُذ
 ال َىجذ

انقسى األول  :األداء انىظٍفً وفبعهٍة انتعهٍى

و

انحذ األقصى نهذرجة

انعنصر

 1انمذرح عهً انزخطُظ وئرخبر انمراراد.
 2اإلشراف عهً انجحىس وانًشبركخ انفعبنخ فٍ لبعخ انجحش.
 3االنزساو ثبنهىائح وانُظى.

انرقى انًًثم
أ نهتقىٌىة

5
11
5

 4االنزساو ثأولبد انًحبضراد وانطبعبد انًكزجُخ .
 5انًشبركه واالنزساو ثزىصُف انًمرر.

11
11

 6اضزخذاو طرق ووضبئم رعهًُُخ ورمُُخ حذَثخ خالل انعًهُخ انزعهًُُخ.
 7االنزساو ثًعبَُر انجىدح فٍ وضع االخزجبراد.

11

 8انًحبفظخ عهً يرافك انعًهُخ انزعهًُُخ.

5

 9انًشبركه ثزطىَر رىصُف انًمرر.

11

11

يجًىع انذرجبت

:0

انقسى انثبنً  :األنشطة انبحثٍة وانًهنٍة
و

انعنصر

انحذ األقصى نهذرجة

 1انجحىس و انكزت انًُشىرح

5

 2انًشبركخ فٍ انًإرًراد وانُذواد وورظ انعًم

5

 3انذوراد انزذرَجُخ فٍ طرائك انزعهُى وانىضبئم انزعهًُُخ
 4انعضىَخ فٍ جًعُبد وهُئبد يهُُخ.

5
5

يجًىع انذرجبت

10
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انقسى انثبنث  :انصفبت انشخصٍة وانعالقبت

و

انحذ األقصى نهذرجة

انعنصر

 1ئدارح االزيبد وحطٍ انزصرف.
 2ئيكبَُخ رحًم يطإونُخ أعهً.
 3انجذَخ فٍ أداء انعًم ثبنًطزىي انًطهىة وانىلذ انًحذد.

انرقى انًًثم
أ نهتقىٌى ة

5
5
5

 4انزعبيم وانزعبوٌ يع انرؤضبء وانسيالء.
 5حطٍ انزعبيم يع انطجخ

5

 6حطٍ انًظهر وانطهىن انعبو.

5

5

يجًىع انذرجبت

00

انقسى انرابع  :األنشطة اإلدارٌة وانثقبفٍة واالجتًبعٍة
و

انعنصر

انحذ األقصى نهذرجة

1
2

انًشبركخ انفعبنخ فٍ يجبنص انمطى و انكهُخ و انجبيعخ.
انًشبركخ فٍ األَشطخ انثمبفُخ أو االجزًبعُخ عهً يطزىي انمطى
وانكهُخ أو انجبيعخ أو انًجزًع.

5
5

يجًىع انذرجبت

انفئة (أ ) :عضى هٍئة انتذرٌس انًكهف بعًم إداري

20
انفئة ( ة)  :أعضبء هٍئة انتذرٌس

انحذ األقصى نهذرجة انذرجة انحبصم عهٍهب

انعنصر

انرقى انًًثم نهتقىٌى
ة
أ

انتقذٌر

انفئة

األداء انىظٍفً

:0

يًتبز

<210 - 20

األنشطة انبحثٍة وانًهنٍة

10

جٍذ جذا

20; - =:

انصفبت انشخصٍة وانعالقبت

00

جٍذ

=9 - <8

األنشطة اإلدارٌة وانثقبفٍة واالجتًبعٍة

20

يقبىل

<0 - ;1

انًجًىع انكهً

210

ضعٍف

أقم ين ;1

انتقذٌر انكهً نهذرجبت
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تقيين عضى هيئت التذريس هي وجهت ًظز الطلبت

املؤشز

المدرس/

المدرس/

المدرس/

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف

ممتاز

جيد جدا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

يوضح محتويات وأهداف المقرر بشكل دقيق.
يقوم بتحديد أهداف وعناصر المحتوى في بداية كل محاضرة.
يعرض المادة العلمية بصورة متماسكة ومترابطة.
يستخدم استراتيجيات تدريس متنوعة.
يقوم بطرح العديد من األمثلة لشرح المحاضرة.
يستعين بوسائل تعليمية حديثة لعرض المحاضرات.
يوجه الطلبة نحو االسئلة المثيرة للتفكير.
يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
يمتلك القدرة على ضبط وإدارة الصف.
يستثمر الوقت المخصص للمحاضرة بشكل جيد.
يربط بين موضوعات المقرر والحياة العملية.
تم تدريس المقرر بأكمله.

ثالثاً :تعامل المحاضر مع الطلبة:
1
2
3
4
5

يرحب بتساؤالت الطلبة واستفساراتهم خارج قاعة المحاضرة.
يوجه الطلبة نحو االستعانة بمصادر علمية متنوعة.
يسمح للطلبة بطرح اسئلتهم داخل المحاضرة ويجيب عنها.
يتأكد من فهم الطلبة للمحاضرة.
يستمع إلى شكاوى الطلبة ومقترحاتهم.

رابعاً :األنشطة والتقييم:
يوجه الطلبة إلعداد تكاليف ذات عالقة بالمقرر.

1
2
3
4
5

يتعامل بعدل وانصاف مع جميع الطلبة دون تحيز.

1
2
3
4
5
6

أرغب في دراسة مقرر آخر مع المحاضر نفسه.
اشعر بمتعة التعلم مع المحاضر.
أشعر باستفادة من دراستي للمقرر مع المحاضر.
المحاضر متمكن في مادته العلمية.
اختيار المحاضر لتدريس هذا المقرر كان موفقاً.
تمت دراسة جميع المواضيع المحددة في توصيف المقرر.

يضع االمتحانات بما يتفق مع معايير الجودة.
تم تحديد آلية التقييم في بداية دراسة المقرر.
يستخدم أساليب متنوعة لتقويم أداء الطلبة.

خامساً :اتجاهات الطلبة نحو المحاضر:
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جيد

ثانيا :عرض المحاضرة

مقبول

يهتم بمظهره بشكل الئق.

ضعيف

يتميز بعالقات انسانية مع طلبته.

ممتاز

يتكلم بصوت واضح ولغة سليمة ومفهومة لدى الطلبة.

جيد جدا

يمثل قدوة حسنة للطلبة.

جيد

يستخدم ألفاظ مهذبة مع الطلبة.

مقبول

يلتزم بموعد ووقت وجدول محاضرات المقرر

ضعيف

أوال :شخصية أستاذ المقرر:
1
2
3
4
5
6

المادة/

المادة/

المادة/
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انعنصر

انتقذٌر

انحذ األقصى نهذرجة انذرجة انحبصم عهٍهب

أوال :شخصية أستاذ المقرر:

00

يًتبز

ثانيا :عرض المحاضرة

:0

جٍذ جذا

ثالثاً :تعامل المحاضر مع الطلبة:

19

جٍذ

رابعاً :األنشطة والتقييم:

19

يقبىل

خامساً :اتجاهات الطلبة نحو المحاضر:
انًجًىع انكهً

انفئة

00
ضعٍف

2;0

أقم ين ;1

استوبرة تقيين أعضبء هيئت التذريس وهسبعذيهن هي قبل رئيس القسن
االلتزام بالجانب التدرٌسً............:

االسم.................:
م

مؤشر التقٌٌم

1

ٌلتزم بمواعٌد المحاضرات بحسب الجدول الدراسً

2

ٌلتزم بالفترة للمحاضرات بحسب الجدول الزمنً.

3

ٌلتزم بأداء محاضراته ونادراً ما ٌرتب محاضرات
تعوٌضٌة

4

ٌلتزم بتسلٌم الطلبة نسخة من خطة المقرر فً أول
محاضرة

5

ملتزم بتسلٌم تقرٌر نصف فصلً حول اإلنجاز فً
تدرٌس المقرر

6

ٌلتزم برفع نسخ من كشوفات حضور وغٌاب
الطلبة فً نصف الفصل األول وآخر الفصل

7
8
9

ٌلتزم بتسلٌم القسم والطلبة نسخة من أعمال الفصل
قبل أسبوع من بدء االختبارات النهائٌة على األقل.
ٌلتزم برفع أسماء المحرومٌن وتسلٌمها قبل أسبوع
من بدء االختبارات النهائٌة على األقل.
ٌلتزم بمواعٌد تسلٌم االختبارات الفصلٌة والتكمٌلٌة
قبل أسبوع من بدء االختبارات النهائٌة على األقل.

11

ٌلتزم بمواعٌد تسلٌم دفاتر إجابات الطلبة بعد أسبوع
من اختبار المقرر على األكثر

11

دقٌق فً تصحٌح االختبارات وإعداد كشوفات
الدرجات الخاصة بالطلبة

12

ٌقوم بتحدٌث مكونات ملف المقرر الخاص بمواده
نهاٌة كل فصل دراسً وفقا ً لنموذج ملف المقرر.

5
متحقق
تماما
ملتزم تماما ً
خالل اللقاء
األول
تم التسلٌم
فً الموعد
المحدد
تم التسلٌم
فً الموعد
المحدد

تم التسلٌم
فً الموعد
المحدد
نسبة الخطأ
صفر
متحقق
بنسبة ال
تقل عن
%80

4

الدرجة المستحقة
3

متحقق إلى
حد كبٌر

إلى حد ما

ال تزٌد عن
اثنتٌن
تم تسلٌمها
خالل اللقاء
الثانً

ال تزٌد عن
ثالث
تم تسلٌمها
خالل اللقاء
الثالث

تم التسلٌم
بعد الموعد
المحدد
بأسبوع

تم التسلٌم
بعد الموعد
المحدد
بأسبوعٌن

تم التسلٌم
فً بداٌة
االختبارات
النهائٌة
بعد الموعد
المحدد
بأسبوع
ال تزٌد عن
%2
متحقق
بنسبة ال
تقل عن
%70

تم التسلٌم
فً خالل
االسبوع
األول من
االختبارات
النهائٌة

ال تزٌد عن
أربع

1
غٌر
متحقق
إطالقا
تزٌد عن
اربع

2

تم تسلٌمها
بعد ذلك

لم ٌتم
تسلٌمها

غٌر
متحقق

تم التسلٌم
بعد الموعد
المحدد
بثالثة
أسابٌع
تم التسلٌم
فً خالل
االسبوع
الثانً من
االختبارات
النهائٌة

لم ٌتم
التسلٌم

لم ٌتم
التسلٌم

بعد
أسبوعٌن

بعد ثالثة
أسابٌع

لم ٌتم
التسلٌم

ال تزٌد عن
%3
متحقق
بنسبة ال
تقل عن
%60

ال تزٌد عن
%5
متحقق
بنسبة ال
تقل عن
%50

تزٌد عن
%5
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تببع تقيين عضى هيئت التذريس هي قبل رئيس القسن
اخلصبئص الشخصيت واملسؤوليت املهٌيت:
درجة التوفر

م

المؤشر

1
2
3
4
5
6
7

ٌتسم بمنظومة أخالقٌة ثابتة ،فاضل ومتواضع وصادق وٌمكن الوثوق به.
ٌحسن التعامل مع زمالئه وطالبه.
ٌمكن االعتماد علٌه فً إنجاز األعمال.
عضو نشط فً اللجان األكادٌمٌة واألنشطة المهنٌة.
متعاون مع رؤسائه وزمالئه
ٌبادر بتقدٌم مقترحات حول القضاٌا التعلٌمٌة وٌتواصل لتقدٌم المساعدة
ٌبحث بجدٌة عن أي تغذٌة راجعة أو مقترحات أو مالحظات حول عمله وٌستخدمها لتطوٌر
األداء
ٌستفٌد من التدرٌب إلى حد كبٌر فً صقل مهاراته وخبراته وبشكل ٌظهر سرٌعا ً فً أدائه.
ٌحرص على أن ٌلتقً بشكل متكرر مع زمالئه لمناقشة القضاٌا التدرٌسٌة واألكادٌمٌة الكتساب
الممارسات الحسنة وتبادل الخبرات.
ٌسعى دوما ً وبمبادرات ذاتٌة لتطوٌر نفسه مهنٌا ً وأكادٌمٌا ً
حسن المظهر وٌتسم بهندام أنٌق وٌرتدي ما ٌتناسب ومركزه ووظٌفته وما ٌتالءم وعمره.
لدٌه قدرة قٌادٌة وإشرافٌة عالٌة.
لدٌه إحساس عالً بالمسؤولٌة.
ٌهتم بحضور الدورات التدرٌبٌة.
ٌتسم بأخالقٌات مهنٌة عالٌة.

8
9
11
11
12
13
14
15

إلى حد
كبٌر

متوفر

متوفر إلى
حد ما

غٌر
متوفر

غٌر
متوفر
اطالقا ً

رئٌس القسم
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بطبقت هالحظت لتقيين أعضبء هيئت التذريس هي قبل الشؤوى األكبدمييت

االسم ............ ............ ............ :التارٌخ ............ :عنوان المقرر . ............ :عدد الطالب............ :
األستاذ المقٌم ............ ............ ............ :المدرس :
مالحظات /أدلة

االستراتٌجٌات والمهارات

1
تخطٌط وتنظٌم التدرٌس والتقٌٌم
أهداف التدرٌس واضحة
اختٌار جٌد ومناسب لمواد التعلم وترتٌب منظم لمحتوٌات الدرس.
استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة تتفق مع أهداف التدرٌس
استراتٌجٌات التدرٌس المتبعة تطور العدٌد من المهارات العامة مثل التفكٌر الناقد" مهارات االتصال ،واالبداع".
األنشطة المقدمة تحفز الطالب وتثٌر اهتماماتهم
استخدام مناسب لمصادر التعلم
ٌتفحص باستمرار مستوى فهم الطلبة وٌعطً تغذٌة راجعة مناسبة.
ٌستخدم أنواعا ً مختلفة للتقٌٌم تتناسب ومستوٌات الطلبة.
االهتمام بالفروق الفردٌة
أ -مهارات االتصال
استخدام واضح ودقٌق للغة التدرٌس ( لغة التدرٌس واضحة ودقٌقة).
تتسم الشروح والتعلٌمات والعروض التوضٌحٌة بالوضوح والحٌوٌة.
استخدام فعال لتقنٌات التساؤل لحث تفكٌر الطالب وتسهٌل المناقشات.
ٌشجع وٌمدح الطالب بشكل مناسب.

ب -التفاعل الصفي.
ٌشجع الطالب للمشاركة فً األنشطة الصفٌة.
ٌوفر فرص للطالب للتعلم التعاونً وتبادل األفكار.
ٌوفر بٌئة تعلم متجانسة وتتسم بالحرٌة.
ج -إدارة الصف:
ٌكٌف الوقت والسرعة بشكل مناسب
ٌدٌر المشاكل المتعلقة بضبط الطلبة بشكل جٌد
ٌتأكد من مناسبة المكان وترتٌب الكراسً والتهوٌة واإلضاءة  ،والتقنٌات إذا لزمت.
 -0المعرفة واالتجاه
أ -المعرفة المهنٌة:
 -1متقن لمحتوى المادة.
ب -االتجاه المهنً:
ً
ٌ -1ظهر اتجاها ً جادا نحو التدرٌس
ٌ -2رعى وٌحترم وجهات نظر الطالب المختلفة.
 -3لدٌه توقعات مناسبة لتعلم الطلبة.
االتجاه نحو التعلم:
حاضر الذهن وٌبدي اتجاها ً جاداً نحو تعلم الطلبة.
لدٌه حافزاً ودافعٌة قوٌة لتعلم الطلبة.
ٌشارك بفاعلٌة فً أنشطة التعلم.
قادر على جعل الطلبة ٌتعلمون باستقاللٌة
استراتيجيات التعلم:
ٌحث الطلبة على استخدام استراتٌجٌات تعلم مناسبة لسٌاق الدرس.
ٌحث الطلبة على تبادل األفكار والتعلم من األقران.

اسم الشخص المقٌم
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الجمهورية اليمنية

Republic of Yemen

جامعة الرازي

Al-Razi University

قطاع الجودة والتطوير

خطت عضى هيئت التذريس خالل الفصل الذراسي األول للعبم اجلبهعي 2119/2118م

المجال

النشاط

التدرٌس

االطالع على توصٌف المقرر الدراسً.
تقدٌم المالحظات والتعدٌالت المناسبة على توصٌف المقرر.
تطوٌر محتوى تعلٌمً ٌغطً مواضٌع توصٌف المقرر.
تكوٌن مكتبة الكترونٌة وورقٌة مصغرة حول المقرر.
اعداد تقٌٌم للمقرر فً نهاٌة الفصل الدراسً.
تطوٌر محتوى الكترونً عن المقرر.
اعداد ملف متكامل عن المقرر ٌتوافق مع متطلبات الجودة.
أنشطة تدرٌسٌة أخرى أرغب فً تنفٌذها:

البحث
العلمً

االطالع على األبحاث العلمٌة ذات العالقة بتخصصً.
المشاركة فً بحث جماعً.
إعداد بحث فردي ونشره فً مجلة الجامعة.
نشر بحث ترقٌة فً أحد المجالت العلمٌة.
االشراف على ابحاث تخرج.
المشاركة فً مؤتمر علمً بورقة بحثٌة.
حضور ورش عمل وندوات حول البحث العلمً.
تألٌف كتاب جامعً باالشتراك مع زمالء آخرٌن.
تألٌف كتاب جامعً بصورة فردٌة.
ترجمة كتاب علمً.
أنشطة بحثٌة أخرى ارغب فً تنفٌذها:

تنمٌة
القدرات
الذاتٌة

حضور دورات تدرٌبٌة فً استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة.
حضور دورات تدرٌبٌة فً استراتٌجٌات التقٌٌم الحدٌثة.
حضور دورات تدرٌبٌة فً مجال البحث العلمً.
الحصول على ترقٌة علمٌة.
التأهل لدرجة علمٌة أعلى.
دورات تدرٌبٌة أخرى أرغب فً الحصول علٌها:

خطة
خدمة
المجتمع.

تقدٌم محاضرات لتوعٌة المجتمع حول قضٌة ما.
المشاركة فً حمالت تطوعٌة لخدمة المجتمع.
المساهمة فً حل المشكالت المجتمعٌة .
تشجٌع طلبتً على األعمال التطوعٌة لخدمة المجتمع.
أنشطة مجتمعٌة أخرى أرغب فً تنفٌذها:

الحصول
على
مستوى
ممتاز فً
نتائج
التقٌٌم

الحصول على تقٌٌم ممتاز فً مؤشرات التقٌٌم الذاتً.
الحصول على تقٌٌم ممتاز فً مؤشرات تقٌٌمً من قبل الطلبة
الحصول على تقٌٌم ممتاز فً مؤشرات تقٌٌمً من قبل رئٌس القسم.
الحصول على تقٌٌم ممتاز فً مؤشرات تقٌٌمً من قبل زمالئً.

زمن التنفٌذ
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مؤشر التنفٌذ

