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 الهـــــدف .1

يهدف المحاضر و عملية التقييم الخاص بهو عبارة عن نظام متكامل إلدارة  تقييم اعضاء الهيئة التدريسيةتطبيق نظام 
ن اجل ف وذلك ممستوى الرضا العام للطلبة عن العملية التعليمية و الكشف عن نقاط القوة و الضعالى متابعة و قياس 

 وعرض نتائجها على شكل تقارير بصياغات مختلفة. تحسين مستوى التعليم،

 
 نطاق العمل .2

 في الجامعة. واعضاء الهيئة التدريسية الطالبجميع  ىيطبق هذا اإلجراء عل           
 

 تعريفــــات  .3
 المتحاناتمدير مركز الحاسوب : هو الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ هذا النظام و عضو من اعضاء لجنة ا 3-1

 اإللكترونية. 

وعد تنفيذ اإلجراء تحديد األسئلة وم  هو الشخص المسؤول عن: رئيس لجنة تقييم اعضاء الهيئة التدريسية  3-2

 .ومتابعته

ر ا إلكترونيا و توفيهو الشخص المسؤول عن تطبيق األنظمة المعتمدة تعليمي:  اإللكترونيقسم التعلم  رئيس 3-3

 وهو المسؤول عن تطبيق و تنفيذ هذا اإلجراء. احدث التطبيقات لبناء محتوى المادة التعليمية

  وهو الشخص المسؤول عن متابعة المختبرات ومشرفي المختبرات.رئيس قسم المختبرات :  3-4

 ي.وهو الشخص المسؤول عن تدريس المساق الدراسي خالل الفصل الدراس:  عضو هيئة التدريس 3-5

 دراسي.خالل الفصل ال لنظاماوهو الشخص الذي يطلب المعرفة ويستخدم البرامج داخل لطالب : ا 3-6
 مختبرات الحاسوب : هو مكان تواجد أجهزة الحاسوب لغايات إستخدام الطلبة. 3-7

 
 المسؤولية .4

 مدير مركز الحاسوب مسؤولية متابعة تنفيذ هذا اإلجراء.يتولى  4-1

 يتولى رئيس قسم التعلم اإللكتروني مسؤوليه العمل وتنفيذ هذا اإلجراء.  4-2

 نظام تقييم اعضاء الهيئة التدريسية :  اإلجراء
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 تنفيذ اإلجراء. مسؤولية تسليم األسئلة و تحديد موعد ئيس لجنة تقييم اعضاء الهيئة التدريسيةر يتولى  4-3

 
 العمليـــــــة .5

 عملية استخدام نظام التقييم المحوسب.  5-1
من م وموعد التقييمدير مركز الحاسوب بأسئلة  لهيئة التدريسية بتزويديقوم رئيس لجنة تقييم اعضاء ا 5-1-1      

 .(CC-P10-F01خالل إستخدام نموذج رقم )

( لرئيس قسم التعلم اإللكتروني CC-P10-F01ه نموذج رقم )يقوم مدير مركز الحاسوب بتوجي 5-1-2      

 .(CC-P10-F01يث يجب إدخال وبرمجة األسئلة إلكترونيا كما هي في النموذج رقم )حإلجراء الالزم 

ير بتبليغ مد قوم رئيس قسم التعلم اإللكترونييبعد اإلنتهاء من برمجة وادخال األسئلة على النظام  5-1-3      
 ((Free lab ، وكذلك ابالغ رئيس قسم المختبرات بموعد التقييم إلجراء الالزم بتحضير مختبراتمركز الحاسوب بذلك

عد سية بجاهزية مكان ومو بإبالغ رئيس لجنة التقييم ألعضاء الهيئة التدري يقوم مدير مركز الحاسوب 5-1-4       

بتقييم اعضاء الهيئة التدريسية الى الخاص  (CC-P10-F01)من خالل إرسال نسخة من المنوذج رقم  التقييم
 .  رئيس لجنة التقييم

تائج التقييم لكل عضو نرئيس قسم التعلم اإللكتروني بعملية إصدار تقرير إلكتروني مفصل عن يقوم  5-1-5       
ة ئمواد عضو هي بحيث يحتوي على البيانات التالية )إسم عضو هيئة التدريس، هيئة تدريسية بعد إنتهاء عملية التقييم

 التدريس ، نتيجة التقييم النهائية(

ب و لى مدير مركز الحاسو ايقوم رئيس قسم التعلم اإللكتروني بإرساله التقرير  بعد اإلنتهاء من تجهيز 5-1-6
 رئيس لجنة تقييم أعضاء الهيئة التدريسية.

 

 وثائق متعلقــة باإلجراء.     6
 .(CC-P10-F01) نموذج تقييم أعضاء الهيئة التدريسية 6-1
 

 


