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ةاململكة العربية السعودي  

 وزارة التعليم
العلومر جامعة دا  

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Dar Al-Uloom University 

 هيئة التدريس ألعضاء نموذج تقييم األداء الوظيفي

 

 تعليمات تعبئة واستخدام النموذج:

 .عميد الكليةويعتمد من س القسم يرئمن قبل  التقويميتم تعبئة هذا  .1

ملتاحة مثل مصادر التقويم ا بعد الرجوع إلىرئيس القسم حسب تقدير  التقويميتم إعطاء الدرجة املناسبة لكل بند من بنود  .2

وملفات املقررات واملادة الدراسية  "الطالب لعضو هيئة التدريس بتقويمالبنود الخاصة  لالطالع علىاستبيان تقويم املقرر "

 خرى قد تراها رئاسة القسم مناسبة.أاالستعانة بطرق  وأ

 أفضل ( يمثل5س )أن املقيا علما 1إلى  5من تتدرج  ويمللتق مستويات خمس من تقديري  مقياسعبارة عن  املعطاةالدرجة  .3

  نى مستوى ( يمثل أد1والرقم ) مستوى 

)خاص املوارد  حسب الجدول التالي املتوسط العام لكافة تقديرات البنود إيجادمن خالل تلقائيا  حساب النتيجة النهائية .4

 ( البشرية

 ضعيف جيد جيد جدا ممتاز

2.4أقل من  – 3.3  5 – 2.4 3.3أقل من  – 5.2    5.2أقل من  

 

  الرقم الوظيفي  ئة التدريسضو هياسم ع

  القسم  الكلية

  التقييمفترة   الرتبة األكاديمية
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 األداء الوظيفي

 درجة التحقق البند م

  ه.تخصص مجال عرييملا الجانب من متمكن  .1

  وكافة بنوده للطالب يي بداية الفصل الدراس ي. قرر استعراض توصيف امليحرص على   .2

  يز الجانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية.لصف وتعز إدارة ا قادر على  .3

ز التفوق واإلبداع لدى الطالب من خالل تهيئة بيئة تعلم إيجابية  .4   .يعزَّ

  .الةب فعاالنضباط واملشاركة بأسالي ب علىمهارة تحفيز الطال يستخدم باستمرار   .5

  .املستهدفة مخرجات التعلم تحقيق يي والفاعلة الحديثة التدريس استراتيجيات توظيف من متمكن  .6

  من توظيف وسائل وتقنيات التعليم الحديثة يي التدريس. متمكن  .7

  دريسها. ويضع الخطط التحسينية الالزمةيقوم بتقويم مخرجات التعلم للمقررات التي يقوم بت  .8

9.  
 ها معيراعي اتساقو ..( ، ..اريع، تجاربأساليب التقويم البديل )أسئلة، مالحظه، أوراق عمل، واجبات مشدام استخ ينوع يي

 .مخرجات التعلم املستهدفة
 

  يجابية.اإل  يستخدم أنشطة صفية تساعد الطالب على التفكير واالستكشاف، وإبداء الرأي واملشاركة  .11

  حسينها.لت مقترحات فيه، ويساهم برفع التعليمية تراقر ملوا البرنامج وتقويم توصيف يي يشارك  .11

  البرنامج الزمنية خطة وفق املحدد الوقت يي وتسليمهم املقرر  وتقرير ملف ادبإعد يلتزم  .12

  بمعايير الجودة يي وضع االختبارات يلتزم  .13

  .باستمرار مدى التزامهم املقررات، ويراقبحضور الطالب يي  سياسةيوضح   .14

  لية يي تقديم خدمات االرشاد األكاديميابفع يشارك  .15

  .استفساراتهم على والرد الطالب، ملقابلتهم لجميع ية املقررة له ويعلنهايلتزم بالساعات املكتب  .16

  يقدم أفكار لتطوير أداء القسم والكلية.  .17

  نهملطلوبة ماألعمال ايلتزم بمواعيد انجاز   .18

 

 التطوير الذاتي وتنمية اآلداء

 درجة التحقق البند م

  (وح الفريق، ......املهارات الشخصية )مهارات التواصل، ر يهتم بتنمية   .1

  تخصصه. مجال يي العلمية املستجدات يتابع  .2

  يعمل على تبادل التجارب واملمارسات األكاديمية الجيدة مع الزمالء يي القسم.  .3

  .طالب فيهاتزويد الالتخصص و يتابع الجديد من املراجع واملصادر ذات العالقة ب  .4

  .التدريس هيئة البرامج التدريبية التي تعقد ألعضاء يحضر   .5
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 النشاط العلمي والبحثي

 درجة التحقق دالبن م

1.   
 
  . يقوم بنشر بحث علمي واحد على األقل يي العام الدراس ي يي مجالت علمية محكمة

  املنهي. واملجال العلمي صصتخال مجال يي العلمية والندوات املؤتمرات يي االشتراكيقوم ب  .2

  . أنشطة الترجمة والتأليفيشارك يي   .3

 

 األنشطة االدارية

 درجة التحقق البند م

  .يي اللجانبفعالية يشارك   .1

  .يي األعمال اإلداريةيشارك   .2

  .عةوالجام لكليةوا القسم داخل املنهجية غير األنشطة يييشارك   .3

 

 خصيةالصفات الش

 درجة التحقق البند م

  ة.يالتعليم للعملية الناجحة والقيادة اإلدارة مهارات هلدي  .1

  د.الجدية يي أداء العمل باملستوى املطلوب والوقت املحد  .2

  الحماس يي العمل.  .3

  .ئحهاولوا وقوانينها الجامعة جيهات وبأنظمةااللتزام بالتعليمات والتو   .4

  البناءة. تقبل االقتراحات الجديدة  .5

  تبية مناسبةمكئة حافظة على بيامل  .6

  اإللتزام باملظهر املنهي املناسب  .7

 

 العالقات مع:

 درجة التحقق البند م

  الرؤساء   .1

  لزمالء ا  .2

  الطالب  .3

  املراجعين  .4
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 مواطن القوة والضعف

 عليها" ملةتقديرات السابقة على أال تكون العناصر السابقة مشتوجدت تدعم الوضعف رئيسية إن أطن قوة "يذكر موا

 :واطن القوةم

ازات أو إنجدية، أي مساهمة يي مشاريع ريا، تقديم ورشات تدريبيةئز عاملية أو محلية، شهادات شكر أو تقدير، ا"مثل براءات االختراع، الحصول على جو 

 أخرى يتميز بها" أنشطة

 رجة التحققد البند م

1.    

2.    

3.    

 :مواطن الضعف

 "للعناصر السابقة ر دون أن يكون هناك تكرا عملهوتؤثر على سلبية يتصف بها جوانب "مثل لفت نظر أو إنذار أو أي 

1.    

2.    

3.    

 

 

 تدريس إن جدعضو هيئة التقدرات لتطوير  )من قبل رئيس القسم أو العميد ( التوصيات العامةالتوجيهات و 
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 التحسن الذي طرأ منذ آخر تقرير مقدار 

 غير مرض ي                                          جيد                                            متميز                                  

 

 

 

 

 

  رئيس القسم:

  عميد الكلية:

 


