
 

 

 

 : هيئة التدريس للسادة معاونى أعضاء  البيانات الرئيسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه االستمارة عن طريق رئيس القسم مع عدد اثنين من األساتذه فى القسم يتم ملء**

بحيث  2الى  1الدرجات من ألولى ، مع اعطاء الخمس مفردات اعلى كل مفردةمدى التزامه  وذلك وفق 3الى  1عاون الدرجة من يعطى الم)

 ( حارر األربعة  مائة درجةع الدرجات على الميصبح مجمو

 دريس والتعامل مع الطلبةوتقيس قدرة امعاون على الت االول : القدرة التدريسية والفاعلية التعليمية المحور

 

 الـــــفقرات م
الدرجة الحاصل 

 عليها المعاون

  على إيصال المعلومات والمهارات والمعارف. قادر 1

  التى يكلف بها الطالب لمواجهة الفروق الفردية العملية ينوع من االنشطة  2

  الدروس العمليةأثناء  الطلبةيهتم بردود أفعال  3

  طرائق تعلم متنوعة إليصال المادة العلمية لعموم لطالب. يستخدم 4

  توجيه وتحفيز الطالب للبحث والتقصي. على قادر 5

  بأعداد الطالب داخل السكشن بشكل يتناسب مع االدوات المتوفرة وسعة المكان. ملتزم 6

  خالل موقعه على شبكة االنترنت الطلبةيتفاعل مع  7

  العملية. يحرص على تعريف الطالب بأخطائهم 8

  االلكترونية التجارب  قادر على تدريب الطلبة على 9

  لشعب متعددة الجانب العملىبروح الفريق من خالل تدريس  يعمل 11

  المختلفة للمقرر الدراسىيحفز الطلبة على االطالع على المراجع  11

  يستخدم التفاعل اللفظى وغير اللفظى الثارة انتباه الطالب. 12

  لمحتوى السيكشنللطالب  يتأكد من الممارسة العملية 13

  المعمليضبط النظام داخل القاعة او  14

 المقرر الدراسىمتوافق مع  يضع اختبارات العملية والشفوية  عند اختبار الطلبة  15
 

 تقديراته العملية والشفويةالدقة والعدالة فى  يمتلك 16
 

 الممارسة العملية وااللتزام بالحضورعلى  العملية يوزع الدرجات 17
 

 المحدد فى موعدها للكنترولوالعالمات  أعمال السنة يسلم 18
 

 باحترام الطلبةيتعامل مع  19
 

 يجمع  بين اللين والشدة فى معاملة الطالب 21
 

 

 

أعضاء هيئة التدريس بكلية  معاونى  تقييم أداءاستمارة 

 التربية

 2118/  2117للعام الدراسي  

 

 

 :.....................................القسم العلمي                 .............................................. -االسم :

 التخصص:............................................

 تاريخ الحصول عليه :............................................  ..........................اللقــــــــــــب العلمي  :  ...................

 ........................................................................................................ :التعيين تاريخ

 

 

 

 

 

 



 
 وحدة الجودة                     جامعة الزقازيق                                                                                                                 
 كلية التربية    
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 : وحدة الجودة بكلية التربية إعداد

 

 

 عضاء هيئة التدريسمعاونى اى صفات الشخصية لدال نى:الثا المحور

 الدرجة الحاصل عليها العاون الـــــفقرات م

1 
 بالقسم التدريسالشخصية المعتدلة يمتلك 

 

  والبناء الجسمى السليم الحسنالمظهر يمتلك  2

  تهوقادر على ضبط انفعاالمتزن  3

  وقادر على التواصل مع األخرينلبق  4

 

 البحث العلمىوالنشاط العلمى ثالث: ال المحور

 الدرجة الحاصل عليها العاون الـــــفقرات م

  لميةاعقواعد البيانات ال استخدامعلى قادر  1

2 
 قادر على انجاز الرسالة العلمية وفقاً لخطة محدده مسبقاً 

 

ملم بالبرامج االحصائية المختلفة ويتمتع بمهارات استخدامها فى  3

 رسالته العلمية

 

4 
 في المؤتمرات العلمية أو الندوات او الدورات التدريبية . يشارك

 

التى تساعده على انجاز الرسالة ملم بمحركات البحث المختلفة  5

 العلمية

 

بموضوع الرسالة  الصلهقادر على ترجمة االوراق البحثية ذات  6

 العلمية

 

مواظب على حضور السيمنارات واللقاءات العلمية بالقسم بشكل  7

 منتظم

 

 

 البية والخدمة المجتمعيةواألنشطة الط القيام بأعمال الجودة بالكليةالرابع:  المحور

 الدرجة الحاصل عليها العاون الـــــفقرات م

1 
 لتلبية متطلبات وحدة الجودة. بالحضور ملتزم 

 

2 
 يشارك فى برامج التربية العملية بالكلية

 

  األنشطة الطالبية فىيشترك  3

  المهام المطلوبة منه فى وحدة الجودةجز ين 4

 

 



 
 وحدة الجودة                     جامعة الزقازيق                                                                                                                 
 كلية التربية    
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 : وحدة الجودة بكلية التربية إعداد

 

 

 المحور م

الدرجة 

الحاصل 

عليها من 

 المحور

  والفاعلية التعليميةالعملية التدريسية 1

  صيةخالشالصفات  2

  العلمى والبحث العلمىالنشاط  3

  خدمة المجتمع بأعمال الجودة والقيام  4

  المجموع النهائى للدرجات 5

 

 

 التقدير النهائي للتقييم 

 امتياز

 فأكثر 91

 جيد جدا 

 91اقل من -81

 جيد 

اقل من -71

81 

 ضعيف 

 71اقل من 

 

 

 عميد الكلية : ......................     رئيس قسم : .................................................

 عبد المنعم نافعأ.د /                                / ............................دأ.


