
  
 

 
 

 
 

 
 

     ۰۸٦۲۲۹۰٦۰۰، فاكس ۲۲۹۰٦۰۸ت ( أرضى )  محافظة المنیا ـ  أمام جھاز المنطقة الصناعیة بالمنیا

 

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 المنیا الجدیدة –المعھد العالي للھندسة والتكنولوجیا    

         www.mhiet.edu.egWebsite:  

 

Email: Qu@mhiet.edu.eg 

 حمتوى امللف
 

 التدريس هيئة أعضاء أداء  تقييم أدوات مناذج

 .املعاونة واهليئة

 منوذج التقييم الذاتى. -١
 

 تقييم عضــو  -٢
ً
منوذج تقييم الطالب ملقرر دراســى متضــمنا

 هيئة التدريس واهليئة املعاونة.
 

ـــو هيئـة التدريس  -٣ ـــم ألداء عض منوذج تقييم رئيس القس

(تقييم ســـرى يتم فحصـــه من خالل جلنة تقييم أداء أعضـــاء 

 هيئة التدريس).
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23225559933،  23220921219ت )موبايل(      2290062922، فاكس 0062922ت ) أرضى (  أمام جهاز المنطقة الصناعية بالمنيامحافظة المنيا ـ    

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دةالمنيا الجدي –المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا   

ث العلمي وتنمية إلي تحقيق الريادة والتميز في التعليم والتدريب الهندسي والبح العالي للهندسة والتكنولوجيا يتطلع المعهد -الرؤية:
.البيئة وخدمة المجتمع وتخريج مهندسين لديهم إحساس عالي بالمسئولية المجتمعية   

 

 

ضمان القيم البيئة المالئمة للتعليم والتدريب والبحث العلمي والتعاون مع أصحاب األعمال وهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بتهيئة يلتزم المع -الرسالة :
 المهنية واألخالقية في جميع أنشطة المعهد

 

Website: www.mhiet.edu.eg          

 

Email: Qu@mhiet.edu.eg 

 لعضو هيئة التدريس التقييم الذاتي
 (                                          )  .………………………………… د/ 

 ......................... -التخصص :

 دائما غالبا أحيانا نادرا التــقــييـــــم    م

      منطقًيا لتيسير تعلم الطالب المحاضرةأُنظم أجزاء  1

     أُحدد أساليب التدريس المتنوعة المالئمة للقدرات المختلفة للطالب ومطالبهم  2

3 
أُراعى الربط بين المادة الدراسية وتطبيقاتها العملية الحياتية فى تخطيطي 

  .للدروس
    

4 
استخدام المتعلمين ألساليب تفكير أصمم مواقف تعليمية تساعد على 

  .متنوعة
    

      .فى العملية التعليمية داخل الفصل الدراسى Data Showالــ استخدم 5

     مرتبطة بالبيئة والمشكالت اليومية المحاضرةأعمل على أن تكون خطة  6

7 
نف أهداف التعلم وفًقا لجوانب التعلم الثالثة )معرفية   –مهارية  –أُصَّ

  .وجدانية
    

      . أكلف فريق عمل من المتعلمين بمهام محددة إلنجازها 8

م المتعلمين إلى مجموعات صغيرة أثناء عملية التعلم 9       .أقسَّ

      .فيةيأشارك المتعلمين فى األنشطة الصفية والالص 11

      .فى تصميم وإعداد األنشطة المختلفة المحاضرينأشرك زمالئي من  11

      .أراعى الفروق الفردية بين الطالب أثناء اختيارى لطرق التعليم 12

      .أوزع األدوار على الطالب بما يتناسب وقدراتهم 13

مم مواقف تعليمية تنمى مهارات البحث لدى المتعلمين 14       .أُصَّ

15 
 أحفز المتعلمين على ممارسة األنشطة التعليمية التى فى دليل الطالب

  .لتحسين العملية التعليمية
    

16 
أحفز الطالب على المشاركة فى المسابقات الفردية والجماعية فى مجاالت 

  .األنشطة المختلفة
    

17 
أوجه المتعلمين الستخدام الكتب والمراجع والمجالت )المطبوعة، 

  .اإللكترونية ( لالستفادة منها فى تحسين عملية التعلم
    

18 
بعض المواقف التعليمية فى صورة مشكالت تتطلب المشاركة النشطة أصمم 

  .من الطالب فى حلها
    

      .أصمم أنشطة تعليمية تحدد الموهوبين من الطالب 19
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23225559933،  23220921219ت )موبايل(      2290062922، فاكس 0062922ت ) أرضى (  أمام جهاز المنطقة الصناعية بالمنيامحافظة المنيا ـ    

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دةالمنيا الجدي –المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا   

ث العلمي وتنمية إلي تحقيق الريادة والتميز في التعليم والتدريب الهندسي والبح العالي للهندسة والتكنولوجيا يتطلع المعهد -الرؤية:
.البيئة وخدمة المجتمع وتخريج مهندسين لديهم إحساس عالي بالمسئولية المجتمعية   

 

 

ضمان القيم البيئة المالئمة للتعليم والتدريب والبحث العلمي والتعاون مع أصحاب األعمال وهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بتهيئة يلتزم المع -الرسالة :
 المهنية واألخالقية في جميع أنشطة المعهد
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      .أصمم أنشطة إثرائية لرعاية الموهوبين وتنميتهم 21

 دائما غالبا أحيانا نادرا التــقــييـــــم    م

      .المتنوعة لتنمية المواهب المختلفة لدى المتعلمين أوظف األنشطة 21

      .أفهم تفاصيل ومحتويات المادة التعليمية بشكل جيد 22

      .أدرب المتعلمين على الجوانب التطبيقية العملية فى المادة الدراسية 23

24 
تعلم أعمل على تنمية الجوانب المعرفية للمتعلمين بمستوياتها المختلفة فى 

  .المواد الدراسية
    

      .أعمل على تنمية االتجاهات اإليجابية وميول نحو تعلم المواد الدراسية 25

      .أربط محتوى مادتي الدراسية بمشكالت المجتمع واحتياجاته 26

      .أُحلل بنية المادة الدراسية إلى جوانب التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية 27

28 
أربط محتوى مادتي الدراسية بالمهارات الحياتية للطالب لتنمية هذه 

  .المهارات
    

      .ألتزم بالخطة الزمنية لتوزيع المنهج وتحليله 29

      .أوزع الوقت توزيًعا مناسًبا لألنشطة والممارسات المختلفة داخل الحصة 31

      .التعليمىأُخصص وقًتا محددا لًتهيئة الطالب للموقف  31

      .أوزع األدوار والمهام بدقة على المتعلمين وفق الخطة الزمنية المحددة 32

      .أضع الخطة الزمنية بما يناسب قدرات الطالب ومتطلبات العملية التعليمية 33

      .أستثمر وقت الحصص بفاعلية لتحقيق أهداف المادة الدراسية 34

35 
التعديالت على الخطة الزمنية لتناسب متطلبات المتعلمين أقوم بإجراء بعض 
  .والعملية التعليمية

    

      .أستخدم التجهيزات المتاحة فى المؤسسة لتحسين العملية التعليمية 36

      .أوظف اإلمكانات المتاحة فى البيئة المحلية لتحسين العملية التعليمية 37

38 
اإللكترونية واإلنترنت فى تحسين العملية أستخدم الكمبيوتر والبرامج 

  .التعليمية
    

      youtubeالمحاضرات التى تنقل من خالل الــأوجه الطالب إلى متابعة  39

      .أستخدم اإلنترنت فى التعرف على الجديد فى مادة تخصصي 41

      .المتاحةأساعد المتعلمين على االستفادة القصوى من األجهزة واإلمكانات  41

      .أستفيد من الدورات التدريبية فى تحسين العملية التعليمية 42

43 
 مراجع، إنترنت، مجالت علمية، ... الخ )أستخدم عدة مصادر متنوعة 

  .لتطوير معلوماتي التخصصية
    

      .أستخدم عدة مصادر متنوعة لتطويرى فى المجال النفسى والتربوي 44

      .بعض المراجع والمجالت العلمية فى مجال التخصص مع زمالئيأتبادل  45
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23225559933،  23220921219ت )موبايل(      2290062922، فاكس 0062922ت ) أرضى (  أمام جهاز المنطقة الصناعية بالمنيامحافظة المنيا ـ    

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دةالمنيا الجدي –المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا   

ث العلمي وتنمية إلي تحقيق الريادة والتميز في التعليم والتدريب الهندسي والبح العالي للهندسة والتكنولوجيا يتطلع المعهد -الرؤية:
.البيئة وخدمة المجتمع وتخريج مهندسين لديهم إحساس عالي بالمسئولية المجتمعية   

 

 

ضمان القيم البيئة المالئمة للتعليم والتدريب والبحث العلمي والتعاون مع أصحاب األعمال وهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بتهيئة يلتزم المع -الرسالة :
 المهنية واألخالقية في جميع أنشطة المعهد

 

Website: www.mhiet.edu.eg          

 

Email: Qu@mhiet.edu.eg 

46 
أطلع باستمرار على كل جديد فى مجال تخصصي من خالل اإلنترنت 

  .والمجالت العلمية والمراجع
    

 دائما غالبا أحيانا نادرا التــقــييـــــم   م

      .مجال تخصصيأشترك فى بعض المجالت والدوريات العلمية الحديثة فى  47

      .أستفيد من تقييمي آلدائى فى تحسين العملية التعليمية 48

      .أستفيد من الدورات التدريبية فى تحسين العملية التعليمية 49

      .بالمعهدألتزم بتنفيذ القواعد المنظمة والتعليمات وللوائح  51

     أراعى عدم اإلساءة ألي فرد أثناء أداء وظيفتي 51

      .أعتبر أن التمسك بالقواعد األخالقية جزء ال يتجزأ من أدائي المهني 52

     ألتزم بالقواعد واألعراف السائدة فى المجتمع 53

     .ألتزم بالقواعد العامة المنظمة للعمل فى المؤسسة 54

      .أحرص على مظهري الشخصي الالئق أمام طالبي 55

56 
وتحقيق رسالة  التعليميأبدأ بطرح أفكار واقتراحات تسهم فى تحسين األداء 

  .المؤسسة
    

      .أؤدي دورى فى ضوء رسالة المؤسسة وأهدافها 57
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     ۰۸٦۲۲۹۰٦۰۰، فاكس ۲۲۹۰٦۰۸ت ( أرضى )  محافظة المنیا ـ  أمام جھاز المنطقة الصناعیة بالمنیا

 

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 المنیا الجدیدة –المعھد العالي للھندسة والتكنولوجیا    

         www.mhiet.edu.egWebsite:  
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٢-  
ً
منوذج تقييم الطالب ملقرر دراسى متضمنا

 تقييم عضو هيئة التدريس واهليئة املعاونة.
 

 

http://www.mhiet.edu.eg/


ىسارد ررقم مييقت نايبتسإ

 مييقتلا رايتخإ ىجري اذل .كتباجإ لالخ نم ةيميلعتلا ةيلمعلا ريوطتو نيسحت فدھب ةيساردلا تاررقملا مييقت ىلإ نايبتسإلا اذھ فدھي

 لثمت ثيح .5 ىلإ 1 نم ةجرد رايتخإب كلذو ،ةيميلعتلا ةيلمعلاب ءاقترإلا ىف كءارأ نم ةدافتسإلا نكمي ىتح كرظن ةھجو نم بسانملا

مييقت ىلعأ )5( ةجردلا .
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
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منوذج تقييم رئيس القسم ألداء عضو هيئة  -٣

التدريس (تقييم سرى يتم فحصه من خالل 

 جلنة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس).
 

http://www.mhiet.edu.eg/


  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
\ 
 

23225559933،  23220921219ت )موبايل(      2290062922، فاكس 0062922ت ) أرضى (  محافظة المنيا ـ  أمام جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا  

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ةالمنيا الجديد –المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا   

ث العلمي وتنمية إلي تحقيق الريادة والتميز في التعليم والتدريب الهندسي والبح يتطلع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا -الرؤية:
.البيئة وخدمة المجتمع وتخريج مهندسين لديهم إحساس عالي بالمسئولية المجتمعية   

 

 

ضمان القيم المهنية والتدريب والبحث العلمي والتعاون مع أصحاب األعمال وهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بتهيئة البيئة المالئمة للتعليم يلتزم المع -الرسالة :
 واألخالقية في جميع أنشطة المعهد
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Email: Qu@mhiet.edu.eg 

 هيئة التدريس  ألعضاءنموذج التقييم السنوي 
 .........../........االكاديميالعام 

 /د
  -التخصص :

 التقييم المقياس م

 الدرجة المستحقة الدرجة القصوى
 مجال التدريس

التقنية  ويستخدميطبق استراتيجيات التدريس  1
 التدريساعمال في 

51  

  51 بمتطلبات المقرر  يلتزم 2
  1 بمواعيد المحاضرات  يلتزم 3
  1 بالساعات المكتبية يلتزم 4
  1 باإلرشاد االكاديمييلتزم 5
  1 الشفافية والعدالةيحقق  6
  1 الدرجات للطالب يعلن 7

 مجال خدمة المجتمع

في لجان وندوات ورش عمل خدمة  يشارك 1
 المجتمع

51  

  51 لخدمة المجتمع  األنشطة المهنية والبحثيةيقوم ب 2
 اعمال الجودة

  51 توصيف البرامج وتحديثها يشارك في  1
  51 في انشطة الجودةبفاعليه يشارك 2

 مجال البحث العلمي

  1 في المؤتمرات والندوات يشارك 1
  1 النشر العلمي يشارك في  2
  511 إجمــــــــــــــــــالي التقييم 

 

 

 رئيس  قسم/  

 -----------التوقيع : 
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