
   
                                                                                                                                                                                                                                                                     

ز ضمان الجودةمرك     

  

 

 يزالمتم المعيد ستمارة معايير إختيارإ

درجة  المعايير م

 المعيار

درجة 

 التقييم

 درجة التقييم باألحرف

   (02) السمات الشخصية  1
  5 المظهرو قخلالك وحسن السلو

يسعى الى تنمية ذاته ومهاراته 

 بحصولة على دورات تدريبية
5   

العمل بالكلية حترام أنظمـة وقوانين ي
 المهنةمعة ويلتزم باخالقيات والجا

5   

 يحسن التواصل مع اآلخرين            

 (زمالء،  الطالبال ،الرؤساء ) 

5   

   (02) األداء المهنى 0

 ه فىمحاضراتبحضور  يلتزم)

 (بالورش والمعامل)التدريس 

12  

العلمى بالقسم  األسبوعي بالتواجديلتزم 

 الدراسيوفقا لجدوله 
12   

يكلف به من أنشطة بالقسم  كل ماب ميقو

سير متابعة المشاركة فى )العلمي 

تنظيم ندوات او ورش او / الدراسة
 (بالكلية/ مؤتمر بالقسم العلمى 

12   

بتعليمات عضو هيئة التدريس  يلتزم

المشرف علية في األنشطة التعليمية 

  المكلف بها

12   

   (15) الخدمة المجتمعية 3

طة خدمة المجتمع يشارك فى انش

 وتنمية البيئة

  

   (15) األنشطة الطالبية 0
/ األسر)الطالبية  يشارك فى األنشطة

 (وغيرها، اإلشراف على المسابقات 
  

   (12) أعمال الجودة 5
يشارك فيما يسند اليه من أعمال الجودة 

 بالكليةبوحدة ضمان الجودة 
  

   (122) إجمالى درجات التقييم 

                                                                   

 رئيس مجلس القسم            أعضاء اللجنة                                                     
 

 :التوقيع                                                       

 :التاريخ                                                        
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 ملحق
 

 ختيار المعيدين المتميزينإستمارة معايير إارشادات عامة لتطبيق 

 

، بالكلية سوف يتم تقييمها من جهات آخري ستمارة التقييم على معاييرإتشتمل  (1

 :لذا يجب التواصل مع هذه الجهات للحصول على درجة تقييم المعيد 

 نمية البيئة وكيل الكلية لخدمة المجتمع وت: أنشطة مجتمعية 

 وكيل الكلية للتعليم والطالب: أنشطة طالبية 

 مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية: أنشطة أعمال الجودة 

يقوم القسم العلمى بترتب أسماء المعيدين بعد تطبيق إستمارة معايير ( 0

من األعلى ) إختيارالتقييم وفقا إلجمالى درجة التقييم الحاصل عليها كل مرشح 

 .  (درجة الى األقل

 (. إجمالى درجة التقييم)المعيد المتميز الذى يحصل على أعلى درجة  اختياريتم ( 3

و اكثر على نفس قيمة إجمالى درجة التقييم ، تقوم أحالة حصول مرشحين  في( 0

بترجيح إختيار ( السادة الوكالءوعميد الكلية )المشكلة مناللجنة العليا بالكلية 

المشاركة ) تقييم أعلى فى معيارىدرجات  المعيد المتميز الذى حصل على

 .  (المشاركة فى أعمال الجودة/ يه المجتمع

 
 
 

 
 
 

 (حمدأهناء محمد الحسينى / د.أ)                                                                   

                                                   
                                                                   52 /11/5112 

                                             مدير مركز ضمان الجودة                                                                          


