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تقويم الخطة السنوية لعضو هيئة التدريس
للعام الجامعي 1441/1440هـ

كلية ......................................................:

اسم عضو هيئة التدريس

....................... :

القســــــــــم........................................................ :

التخــصص العـــــــــــــام

.................................... :

العمل اإلداري(إن وجد)

.................................... :
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الدرجة
الرقم

العلمية...................................:

الوظيفي.................................:

التخصص

الدقيق.............................. :

مق ــدمة :
يعترب تقومي ألداأل ألداوميا

أسومي مليةو ني وت وترومييا أاأل أمهومي اةتو أل تو ي  ،إذ كو أل عهومي نو ني يو قوميط قميتو وأل علو

ميى تعزيزا مي ،و قميط ضعف وني ي ألسمي ةب نعميجلتهمي ،المي ك نتخذي أل قاأل ن ني ي ميمة ألمهمي اةت أل تو ي وقو ألم ميوى نيقةو
ألا ألف ألجلمينع  ،وإختميذ أل قاأل ألت أل يت جتميا أل علية أل تعيةلة وأل بحثة هبمي.

تعليمات هامة :

 -1يقميم مهمي اةت أل ت ي بتقةة خرت يف هنميي أل عميم ألجلمينع .
 -2ي ي مهمي اةت أل ت ي أل تقةة

ائة أو نشاف أل ق

أل ذي ينميقشو بو و و وياألمو أي قوميط قومية أو ضوع ياألاومي نو وههو

ظاو.
 -3يعتل أل تقةة ن ئة أو نشاف أل ق  ،مث ن ملة أل كية  ،ويافع ميامي ألجلمينع يشؤون أل تعيةلة .

أوال :أنشطة مجال التدريس:
( )1المقررات التي تم تدريسها*:
الفصل

اسم املقرر

الرمز

الساعات املعتمدة

ساعات االتصال
حماضرة

عملي

متارين

األول
الثاني
الصيفي

*

تشمل اإلشراف على الرسائل العلمية ومشاريع التخرج

( )2المقررات التي تم تطويرها وفق للخطة ،مع توضيح ما لم يتم انجازه وأسباب ذلك:

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

( )3طرق التدريس التي تم استخدامها:


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


( )2الوسائل التعليمية التي تم استخدامها:




( )3ما تم انجازه فى مجال تأليف ونشر الكتب الدراسية (وفق الخطة):

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





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

( )4ما تم لتحفيز الطلبة على استخدام المكتبة:




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

( )5المساهمة في ورش عمل تجويد عملية التدريس:







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

( )6طرق تقييم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس:




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

( )9الطرق التي استخدمت في تقييم نواتج التعلم:




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

( )10أنشطة أخرى لتجويد عملية التدريس:




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

ثانيا :أنشطة البحث العلمي المتوقعة:
( )1األبحاث المنتجة خالل العام الحالي (منشورة أو مقدمة لمؤتمرات ،أو ممولة من الجامعة ،أو أي جهة أخرى):
المخطط

الفعلي

المعوقات ( ان وجدت)

( )2الكتب (غير الدراسية) المنتجة خالل العام الدراسي الحالي:
المخطط
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( )3ورش عمل تطوير األداء البحثي:
المخطط

الفعلي

المعوقات ( ان وجدت)

ثالثا :األعمال اإلدارية:
يتضمن هذا الجزء أي عمل إداري يكلف به العضو (رئيس/مشرف قسم أو وحدة)



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

رابعا :األنشطة المتوقعة في مجال خدمة الطالب:
يتضمن هذا الجزء أي نشاط يقوم به عضو هيئة التدريس لخدمة الطالب غير التدريس:
(أ)األنشطة في مجال اإلرشاد األكاديمي والطالبي:
المخطط

الفعلي

المعوقات ( ان وجدت)

(ب)األنشطة الطالبية(رياضية-ثقافية-اجتماعية):
المخطط

الفعلي

المعوقات ( ان وجدت)

خامسا :األنشطة المتوقعة في مجال خدمة الجامعة والمجتمع:
(أ)األنشطة المتوقعة في مجال خدمة الجامعة:
( )1اللجان:
المخطط

الفعلي

المعوقات ( ان وجدت)

( )2الدورات أو ورش العمل:
المخطط

الفعلي

المعوقات ( ان وجدت)

( )3المحاضرات العامة:
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المخطط

المعوقات ( ان وجدت)

الفعلي

(ب)األنشطة المتوقعة في مجال خدمة المجتمع:
( )1االستشارات المهنية:
المخطط

المعوقات ( ان وجدت)

الفعلي

( )2الدورات التدريبية لخدمة مؤسسات المجتمع المدني:
المخطط

المعوقات ( ان وجدت)

الفعلي

( )3التطوع في مجال العمل الخيري:
المخطط

المعوقات ( ان وجدت)

الفعلي

سادسا :تقييم الخطة من عضو هيئة التدريس ،ورئيس/مشرف القسم ،وعميد الكلية:
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
أوال :األنشطة التدريسية ،وخدمة الطلبة

الدرجة

التقييم الذاتي

تقييم رئيس
القسم

تقييم عميد
الكلية

متوسط الدرجة*

 60نقطة

ثانيا :أنشطة البحث العلمي واإلسهامات الفكرية

 20نقطة

ثالثا :أنشطة خدمة الجامعة والمجتمع

 20نقطة

إجمالي التقييم
 100نقطة

*مجموع تقييمات عضو هيئة التدريس ورئيس القسم وعميد الكلية مقسوم على ثالثة.
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عضو هيئة التدريس

رئيس/مشرف القسم.

االسم/

االسم/

التوقيع/

التوقيع/

التاريخ /

/

/

 14هـ

التاريخ /

/

/

 14هـ

يعتمد
عميد الكلية
االسم/
التوقيع/
التاريخ /
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