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 أعضاء هيئة التدريس – 5

 
 أعضاء هيئة التدريس  5/1/1
 التيداد خطة سنوية لكل األعمال بإع دراسييقوم كل عضو هيئة تدريس بالكلية مع بداية كل عام  •

يتم ملء كًال من الخطة السنوية والتقرير . الجامعيعن العام  سنويمن المتوقع أدائها وٕاعداد تقرير 
 .بموقع الجامعة الفارابيعلى الموقع الخاص بكل عضو هيئة تدريس على موقع  السنوي

 :فييقوم أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالمشاركة  •

 لبرنامج البكالوريوس والدراسات العليا تعليميةالعملية ال .1
 واالمتحاناتأعمال الكنترول  فيالمشاركة  .2
 اإلشراف على الرسائل العلمية .3
 إعداد األبحاث ونشرها .4
 إرشاد ومتابعة وتقييم الطالب .5
 مؤتمرات وندوات وورش عمل .6
 القوافل الطبية .7
 السنويمؤتمر الكلية  .8

 لفةاألعمال اإلدارية وعضوية اللجان المخت .9

 :بيان بحصر أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية يليوفيما 
 

عام 
 جامعي

أستاذ  أستاذ
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

 بيندالمنت معيد

2007/2008 1 1 36 55 48 44 

2008/2009 1 1 36 62 46 51 

2009/2010 2 4 39 59 61 55 

2010/2011 1 10 41 71 53 84 

 
 

 الهيئة المعاونة/ كفاية أعضاء هيئة التدريس   5/1
 



 أعضاء هيئة التدريس  الفاعلية التعليمية: المحور الثاني
 

                                                       (       ) 114 

 2010/2011علي قوة العمل للعام  بالكلية أعداد هيئة التدريس ومعاونيهمإحصائية ب

 أستاذ  أستاذ األقسام العلمية
مدرس  مدرس  مساعد 

 المجموع معيد  مساعد 

 20 6  9  4  0  1 قسم تمريض الحاالت الحرجة

 30 10 12 5 3 0 قسم تمريض البالغين

 22 6 8 7 1 0 قسم تمريض صحة المجتمع

 28 6 10 12 0 0 ريض األطفالقسم تم

 18 4 9 3 2 0 قسم تمريض األمومة وأمراض النساء

 22 8 7 4 3 0 التمريض إدارة

 19 7 7 5 0 0 والصحة النفسية النفسيقسم التمريض 

 17 6 9 1 1 0 قسم تمريض المسنين

 176 53 71 41 8 1 المجموع

ــة للتعامــل مــع نســبة العجــز  •  فــيأعضــاء هيئــة التــدريس مــع األخــذ  يفــتــم عمــل دراســة عــن وضــع آلي
د نقـص فـي معـدالت أعضـاء هيئـة التـدريس و وجـاألعبـاء التدريسـية للبـرامج التعليميـة واتضـح  االعتبار

المطلوبـة وقـد حلـت الكليـة مشـكلة الـنقص فـي حيث ال تتفق النسـبة إلـي نسـبة الطـالب مـع المعـدالت 
 :االنتداب كالتاليأعضاء هيئة التدريس باالنتدابات فكانت النسبة قبل 

  28: 1نسبة أعضاء هيئة التدريس على قوة العمل إلى الطالب هي  •

 70: 1أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل إلى الطالب هي  سبةن •

 :أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب بعد االنتداب هي كالتالي سبةن •

  16: 1 يهإلى الطالب والمنتدبين العمل  قوةأعضاء هيئة التدريس على  سبةن •

 24: 1 هيإلى الطالب  والمنتدبين أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل سبةن •

لوضـع خطـة ثالثيــة  اإلجـراءاتاتخـاذ  لـذا تـمهيئـة التـدريس بالكليــة  أعضـاءفـي عجـز  وبالتـالي وجـود  •
 . المعينين سنوياً  المعيدينلزيادة عدد 

  تدريسهالتي يشارك في يتالءم التخصص العلمي بعضو هيئة التدريس مع المقررات ا •

 .على المواد التدريسيةوتوزيعهم بأسماء وتخصصات السادة أعضاء هيئة التدريس  إحصائيةمرفق  •
 )1-13مرفق (

 أعضاء الهيئة المعاونة  5/1/2
الى  الهيئة المعاونة أعضاءعجز في نسبة  ال يوجدو ه الهيئة المعاونة مع الخطة التعليمية بتتوافق نس •

 الطالب 
 12: 1 هيضاء الهيئة المعاونة على قوة العمل إلى الطالب نسبة أع •
 14: 1 هيالعمل إلى الطالب  رأسنسبة أعضاء الهيئة المعاونة على  •
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 خطة التدريب  5/2/1
 للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم عن طريق استمارةاالحتياجات التدريبية تمت دراسة  •

 البرامج التدريبية المقدمة من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس إدراجتبيان وتم اس
)FLDP (  فاشتملت الخطة التدريبية على المواضيع التاليةالالزمة للترقي الوظيفي : 

o  البحث العلمي 
o أخالقيات البحث العلمي 
o دورات المراجعة الخارجية 

o  دورات الهيئة القومية 

o وغيرهالفنية المتخصصة من إسعافات أولية الدورات ا 

o دورات التعليم والتعلم 

التدريبية ال زالت غير متوفرة ومن هنا تم وضع آلية لعمل دورات تدريبية  االحتياجاتوهناك مجموعة من 
  ) EDC(للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتنفيذها بوحدة التدريب بالكلية 

 )2-13مرفق (     هيئة التدريستدريب ألعضاء الكلية لخطة 
 

 2011  - 2008لألعوام  خطة التدريب ألعضاء هيئة التدريسما تم انجازه من 
 

 االحتياجات التدريبية 
المسئول عن 

 التنفيذ
 الفترة الزمنية المتدربين

 إلي من النسبة العدد

س
ضاء هيئة التدري

تنمية قدرات أع
 

تنمية قدرات أعضاء هيئة  -1
 FLDP)(التدريس

 2008 %100 132 خطة الجامعة
2009 

2009 
2010 

لجنة المشاركة  تدريب لدورات تخصصية -2
 المجتمعية

20 15.1% 4- 2 
2009 

5-2/2009 
 كتابة المشاريع البحثية ٭

  3/11/2009-1- -  وحدة ضمان الجودة التمريض بالبرهان ٭ 

 طرق البحث ٭
لجنة المشاركة 

 المجتمعية
9 6.8% 2008 2009 

 2011 2009 %6.7 3 وحدة ضمان الجودة إدارة المراجع ٭

لجنة المشاركة  والكوارث تإدارة األزما ٭
 المجتمعية

 - -2008 2011 

لجنة المشاركة  تحليل إحصائي ٭
 المجتمعية

20 15.1% 2008 
2009 

2009 
2010 

لجنة المشاركة  التسويق ٭
 المجتمعية

 - -2008 2011 

 المعاونةالهيئة / تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس   5/2
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 ريس الفعالالتد ٭
لجنة أعضاء هيئة 

 التدريس
30 22.7% 2008 2010 

OSCE * 31/5/2009 30/5/2009 %15.1 20 وحدة ضمان الجودة 
 ICTPتدريب  -3

استخدام أساسيات الحاسب  ٭ 13/7/2009 12/7/2009- -  وحدة ضمان الجودة
 اآللي

  ICDL تدريب  -4
 وحدة ضمان الجودة

 - - 
2008 

2010 
 الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ٭

  دورات لغة انجليزية -5
 وحدة ضمان الجودة

107 
 
 

 
2008 

 
 دورة لغة انجليزية ٭ 2011

  برامج الهيئة القومية -6 
 وحدة ضمان الجودة

16 12.1% 
 

 
2008 

 
 

 تدريب مراجع داخلي و خارجي ٭ 2010

 تمدينبرامج تدريب المدربين المع
  )(TOT 

 2009 2008 %3 4 وحدة ضمان الجودة
 

 تنفيذ وتقييم التدريب 5/2/2
 

الحاصلين على دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة  والهيئة المعاونة عدد أعضاء هيئة التدريس •
 عضو125  :  2011 -2010لعام )  FLDP(التدريس 

لعام   FLDP)(اصلين على دورات جدول يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الح •
 )3-13مرفق (       2010-2011

 .كما توجد استمارة لتقييم مردود الدورات توزع في نهاية كل دورة علي العضو المشارك •

 مؤشرات تقييم مردود التدريب •
o  بالنسبة لدوراتFLDP  :استخدام اساليب التدريس الحديثة وتطبيق مهارات األتصال. 
o مشاركة بعض المتدربين فى المراجعات الخارجية وٕاعداد : هيئة القوميةبالنسبة لدورات ال

 .الدراسة الذاتية وأعمال وأنشطة الجودة
o  تحسين المستوى المهارى : بالنسبة للدورات الفنية والمتخصصة 

 
 

 
 الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريس  تقييم   5/3/1
 

 الهيئة المعاونة/ تقييم أداء ورضاء أعضاء هيئة التدريس   5/3
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في نظام الفـارابي علـى صـفحة من قبل الطالب  والهيئة المعاونة م عضو هيئة التدريستقييل آليةوجد ت -

 )4-13مرفق(                                  الجامعة

   لكترونيًا وٕارسالها إلى الكليةالعملية التعليمية وتم تحليلها إ في البأراء الط ستبيانا  -

 )5-13مرفق(                   

أيضًا تقوم الجامعة بتقيـيم عضـو هيئـة التـدريس مـن خـالل الصـفحة األلكترونيـة لعضـو هيئـة التـدريس  -

ــة تــدريس بأســتكمالها والتــى تشــمل  المقــررات الموجــودة علــى نظــام الفرابــى والتــى يقــوم كــل عضــو هيئ

والمسـاهمة  الدراسية واألنشطة التعليمية األخرى والمشاركة في األنشطة الطالبيـة وفـي الخطـة البحثيـة

 في أنشطة خطة المجتمع وتنمية البيئة والمشاركة في أنشطة ضمان الجودة والتطوير 

 )6-13مرفق(            أيضاً ليمية وتوجد آلية يقيم بها أعضاء هيئة التدريس العملية التع -

لتحسـين للكلية نتـائج تحليـل التقيـيم حيـث يـتم األسـتفادة منـه فـى إعـداد خطـط ا السنوييتضمن التقرير  -

 .ووضع الخطة التدريبية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 .)استمارة تطبيق نظام الجودة( تم ربط الحوافز والمكافآت بجودة األداء ي -

  الوظيفيالرضاء    5/3/2

ألعضــاء  الــوظيفيبالكليــة مــن خــالل نمــاذج اســتبيان الرضــا  الــوظيفيتــم عمــل دراســة لقيــاس الرضــا      

والهيئـة المعاونـة ألعضاء هيئة التـدريس تقييم الرضا الوظيفي ل توزيعهايتم و  والهيئة المعاونة ئة التدريسهي

ــائج  ــتم التحليــل االحصــائي والوصــول الــى نت يــتم االســتفادة منهــا فــي وضــع خطــط التحســين ثــم بعــد ذلــك ي

 .والتعزيز
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 :والهيئة المعاونة هيئة التدريس ألعضاء الوظيفييوضح بعض نتائج استبيان الرضا  التاليوالجدول 

 عضاء هيئة التدريسأل الوظيفي رضاءالتقرير عن 
 

 العناصر
 

 ضعيف مقبول جيد
 % العدد % العدد % العدد

 26.7 4 46.7 7 20.0 3 )30( المجموع                      مصداقية اإلدارة

العالقات مع القيادات األكاديمية و المشاركة في اتخاذ 
 )25( المجموع                                ارالقر 

 - -2 13.3 12 80.0 

 80.0 12 13.3 2 6.7 1 )15( المجموع                 فاعلية مجالس األقسام

 66.7 10 26.7 4- -  )20( المجموع                     األعباء التدريسية

 توزيع اإلشراف على السائل العلمية
 )10( المجموع                                       

1 6.7 3 20.0 11 73.3 

 13.3 2 40.0 6 46.7 7 )10( المجموع            الدعم المالي للبحث العلمي

 60.0 9 26.7 4- -  )30( المجموع                    الدوارات التدريبية

 46.7 7 46.7 7- -  )20( المجموع            فاعلية وحدة ضمان الجودة

 86.7 13 13.3 2- -  )30( المجموع                    المتطلبات الوظيفية

 60.0 9 13.3 2- -  )190(                                 اإلجمالي

 15 االستمارات عدد
 

اللذين أعضاء هيئة التدريس %) 60.0(أن أكثر من نصف  ويتضح من الجدول السابق •
للعالقـات مـع القيــادات األكاديميـة و المشــاركة فـي اتخــاذ بالنســبة . غيــر راضـين أدلـوا بأصـواتهم

معظـــم األعضـــاء غيــر راضـــين بنســـبة  الوظيفيــة والمتطلبـــات القــرار وفاعليـــة مجــالس األقســـام
مصـداقية اإلدارة و الـدعم المــالي للبحـث العلمـي وفاعليـة وحــدة لأمـا بالنسـبة %. 86.7,% 80.0

, %)46.7(بنسبة أقل من النصف و  اضين عنهم بشكل مقبولفاألعضاء ر  ضمان الجودة
 .علي التوالي%) 40.0(

 



 أعضاء هيئة التدريس  الفاعلية التعليمية: المحور الثاني
 

                                                       (       ) 119 

 لهيئة المعاونةل الرضاء الوظيفيتقرير عن 
 ضعيف مقبول جيد العناصر

 % العدد % العدد % العدد

 28.6 18 31.7 20 25.4 16 )30(لمجموعا                         مصداقية اإلدارة

ادات األكاديمية و المشاركة في اتخاذ العالقات مع القي
 )25(المجموع                                   القرار

11 17.5 27 42.8 17 27.0 

 19.0 12 12.7 8 44.4 28 )10(لمجموعا                   فاعلية مجالس األقسام

 31.7 20 36.5 23 22.2 14 )20(المجموع                        األعباء التدريسية

 27.0 17 28.6 18 38.1 24 )10(المجموع      توزيع اإلشراف على السائل العلمية

 الدعم المالي للبحث العلمي
 )10(المجموع                                          

37 58.7 15 23.8 10 15.9 

 27.0 17 39.7 25 31.7 20 )30(المجموع                       الدوارات التدريبية

 22.2 14 44.4 28 31.7 20 )20(المجموع               فاعلية وحدة ضمان الجودة

 47.6 30 27.0 17 14.3 9 )30(المجموع                      المتطلبات الوظيفية

 47.6 30 27.0 17 17.5 11 190                                     اإلجمالي

 
 63االستمارات  عدد 

الهيئة المعاونـة غيـر راضـين %) 47.6(أن ما يقرب من نصف  الجدول السابق يوضح •
بالنسـبة للعالقــات مـع القيـادات األكاديميـة و المشــاركة فـي اتخـاذ القــرار . عـن االسـتبيان

  الجودةضمان وحدة وفاعلية 

راضـين عـنهم   بـآرائهمالـذين أدلـوا %) 44.4(, %)42.8(وجد أن ما يقرب مـن نصـف  •
 أما بالنسبة  للدعم المالي للبحث العلمي وفاعلية مجالس األقسام . مقبولبشكل 

الــذين أدلــوا %) 44.4(ومــا يقــرب مــن نصــف ,  %)58.7( وجــد أن أكثــر مــن نصــف  •
 .راضين عنهم بشكل جيد  بآرائهم
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