
 

 
  

  جامعة القاھرة                            2015- 2014             كلیة الھندسة               

 وحدة ضمان الجودة

       المعاونة الھیئة/ التدریس ھیئة ألعضاءإسـتـمـارة إسـتـبـیـان موجھة للسادة 

  :  الدرجة العلمیة 

 ھــیـــئـــة مـــعـــاونـــة مــــدرس أســـتـــاذ مــســاعــد أســـتـــاذ أســـتــاذ غیر متفرغ أســـتــاذ  متفرغ
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  غیر مشارك           ��    �أنشطة وحدة الجودة :  مشارك ھل تشارك فى 

  بتظلیل دائرة واحدة فى كل صف :  الیةبتقییم البنود التجاء التكرم الر

 الــــــــبــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد م

 درجـــــــــــــة التــــــــحـــــقــــــق

ال 
 أعلم

  دائماً 
)3( 

أحیاناً 
)2( 

نادراً 
)1( 

ال 
  یتحقق
 (صفر)

 أوالُ: العدالة فى العمل 

���������� بالمصداقیة للكلیةتتسم القیادة األكادیمیة  1
���������� باإللتزام والنزاھة للكلیةتتسم القیادة األكادیمیة  2
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 تشجع على:نمط قیادى دیمقراطى حیث  للكلیةتتبنى القیادة األكادیمیة 
 إبداء الرأى  .أ

 حریة النقد    .ب

 ج. سیادة روح التعاون بین األعضاء
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4 
���������� لقسم بالمصداقیةلتتسم القیادة األكادیمیة 

5 
���������� لقسم باإللتزام والنزاھةلتتسم القیادة األكادیمیة 
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 تشجع على:نمط قیادى دیمقراطى حیث  قسمللتتبنى القیادة األكادیمیة 

 إبداء الرأى  .أ

 النقدحریة     .ب

 ج. سیادة روح التعاون بین األعضاء
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 ھا سیاسة ل حیث أنسیاسة إتخاذ القرار تتسم بالشفافیة 

 معلنة  .أ

 . موثقةب

 ج. یمكن مراقبة تطبیقھا
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���������� تمارس مجالس الكلیة / القسم مسئولیاتھا فى تقدیم حلول للشكاوى والمقترحات الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس    8

���������� تتخذ مجالس الكلیة القررات التى تضمن فاعلیة أدائھا لدورھا األكادیمى ومتابعة تنفیذ ذلك 9
���������� ألن تكون نسبة أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة إلى الطالب متفقة مع المعدالت الدولیة المناظرة   الكلیةتسعى ا 10
���������� على التناسب المعقول بین أعضاء ھیئة التدریس وفقاً للدرجات األكادیمیة (أستاذ / أستاذ مساعد / مدرس) الكلیةتحافظ  11

12 
 اإلستفادة من الخبرات الخاصة باألساتذة المتفرغین الكلیةتعظم   .أ

 اإلستفادة من الخبرات الخاصة باألساتذة غیر المتفرغین الكلیة تعظم     .ب

����������

����������

13 

 آلیات وخطط مفعلھ للتعامل مع : بالكلیةیتوافر 
 العجز فى أعضاء ھیئة التدریس   -أ

 التدریسالفائض فى أعضاء ھیئة  - ب

�����
����������
����������

 1/2ھیئة تدریس وھیئة معاونة                                       اعضاء  –) 3نموذج (



 

 ثانیاُ: التسھیالت الداعمة للتعلیم والتعلم 

14 

 مكتبة تتسم بالجودة من حیث: الكلیة تتوافر ب
 

 التجھیزات المناسبة والمراجع والدوریات الحدیثة / المتنوعة    .أ
 

 ب. خدمات التصویر بأسعار التكلفة
 

 ة الرقمى نكی(اإلنترنت) / المج. تكنولوجیا المعلومات 
 
 

 د. تنظیم العمل واإللتزام بالمواعید 
 

 ھـ. یتم تحدیث مقتنیات المكتبة بصور مستمرة
 

 و. توافر المھارة والخبرة لدى العاملین بھا
 

 ز. توجد وسائل معلنة لتلقى ومتابعة شكاوى ومقترحات المتعاملین بالمكتبة 
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���������� یتاح لى إستخدام اإلنترنت بالكلیة 15
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 وسائل وتجھیزات تشمل : الكلیة تتوافر ب
  معامل ومختبرات تتوافر لھا الصیانة الدوریة  .أ

 

 لھا الصیانة الدوریةمعامل تكنولوجیة (حاسبات آلیھ) ووسائل تكنولوجیة حدیثة تتوافر   .ب
 

 ت. وسائل سمعیة وبصریة تساعد على فھم الماده العلمیة
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 أ. الدورات التدریبیة لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة
الوظیفیة ألعضاء ھیئة خطة تدریبیة وفق اإلحتیاجات التدریبیة والمتطلبات  الكلیة ب. تضع 
 التدریس.
 خطة تدریبیة وفق اإلحتیاجات التدریبیة والمتطلبات الوظیفیة الھیئة المعاونة.  الكلیة ت. تضع 
مؤشرات لتقییم فاعلیة التدریب تحتفظ بقواعد بیانات تحتوى على عدد وأنواع  الكلیة ث. تضع 

 البرامج التدریبیة  
علیة التدریب تحتفظ بقواعد بیانات تحتوى على أسماء مؤشرات لتقییم فا الكلیة ج. تضع 

 المشاركین فیھا ونسبتھم إلجمالى أعضاء ھیئة التدریس الھیئة المعاونة بالكلیة 
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18 
یتم مراجعة وتحدیث البرامج التدریبیة بناء على نتائج تقویم ھذه الدورات من المشاركین فیھا من 

���������� أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  

 ثالثاً: معاییر األداء

19 

 اإللتزام بــ :معاییر موضوعیة لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة تستند إلى  الكلیة تضع 

 

 لجدول الدراسى ومواعید المحاضرات أ. ا

 ب. الساعات المكتبیة المعلنة

 ج. المشاركة فى األنشطة التعلیمیة 

 د. المشاركة فى أنشطة الریادة الطالبیة

 ھـ. المشاركة فى إعداد الخطة البحثیة للقسم العلمى 

حل مشاكل البیئة المحیطة و و. مشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة مثل (
 ....... إلخ)  مشاكل المجتمع الصناعى 

 الكلیة ز.مشاركة فى أنشطة ضمان الجودة والتطویر ب

 ح. المشاركة فى تنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة

 ط. عالقاتھ بطالبھ وزمالئھ

 ك. إلمامھ بالتطورات الحدیثة فى مجال تخصصھ
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 رابعاً: التحفیز المادى / المعنوى

 

 على تقدیر أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة المتمیزین مادیاً ومعنویاً  الكلیة تحرص 
 
 

 ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة على المشاركة فى المشاریع التنافسیةأعضاء  الكلیة تشجع 
 

 مشاركة أعضاء ھیئة التدریس فى المؤتمرات المحلیة اإلقلیمیة والدولیة الكلیة تدعم 
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  2/2                           ؟  الكلیةب اإلدارى النظام لتطویر مقترحاتك ما


