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 أعضاء هيئة التدريس  5/6/6
 التيبإعداد خطة سنوية لكل األعمال  دراسيع بداية كل عام يقوم كل عضو هيئة تدريس بالكلية م 

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

  فيبالمشاركة يقوم أعضاء هيئة التدريس بالكلية: 

 البكالوريوس والدراسات العليا لبرنامجي العملية التعليمية .1
 واالمتحاناتأعمال الكنترول  فيالمشاركة  .2
 اإلشراف على الرسائل العلمية .3
 إعداد األبحاث ونشرها .4
 إرشاد ومتابعة وتقييم الطالب .5
 عملالندوات وورش المؤتمرات و المشاركة في ال .6
 القوافل الطبيةالمشاركة في  .7
 السنويمؤتمر الكلية لمشاركة في ا .8

 األعمال اإلدارية وعضوية اللجان المختلفة .9
 

 :بيان بحصر أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية يليوفيما 
 

 بنيداملنت معيد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ جامعيعام 
7002/7002 1 1 36 55 48 44 

7002/7002 1 1 36 62 46 51 

7002/7060 2 4 39 59 61 55 

7060/7066 1 11 41 71 53 84 

7066/7067  -7 22 55 51 79 
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 7066/7067للعام  بالكلية إحصائية بأعداد هيئة التدريس ومعاونيهم
 

  أستاذ األقسام العلمية
 أستاذ

 مساعد 
 مدرس 

مدرس 
 مساعد 

 اجملموع معيد 

 15 4 7 4 - - قسم تمريض الحاالت الحرجة

 22 8 8 2 4 - قسم تمريض البالغين

 18 7 6 3 2 - قسم تمريض صحة المجتمع

 15 6 6 3 - - قسم تمريض األطفال

 17 5 9 2 1 - قسم تمريض األمومة وأمراض النساء

 18 8 6 4 - - التمريض إدارة

 12 6 5 1 - - والصحة النفسية النفسيقسم التمريض 

 17 7 7 3 - - قسم تمريض المسنين

 134 51 55 22 7 - لمجموعا

 

   فمميأعضمماء هيئممة التممدريس مممع األخمم   فمميتممم عمممل دراسممة عممن وضممع مليممة للتعامممل مممع نسممبة العجمم 
د نقمص فمي معمدالت أعضماء هيئمة التمدريس و وجماألعباء التدريسمية للبمراما التعليميمة واتضم   االعتبار

 بها حيث ال تتفق النسبة إلي نسبة الطالب مع المعدالت المعترف 

 16:  1 هيالعمل إلى الطالب  قوةعلى  والمنتدبين أعضاء هيئة التدريس نسبة  

  24:  1 هيعلى رأس العمل إلى الطالب والمنتدبين نسبة أعضاء هيئة التدريس 

  لوضممع خطممة ةالةيممة  اإلجممراءاتاتخمما   لمم ا تمممهيئممة التممدريس بالكليممة  أعضمماءفممي عجمم   وبالتممالي وجممود
 . معتمدة على احتياجات األقسام العلمية ن سنوياً المعيني المعيدينل يادة عدد 

 تدريسهاالتخصص العلمي بعضو هيئة التدريس مع المقررات التي يشارك في  التالئم وموافقة مراعاة  
 
 

 أعضاء الهيئة المعاونة  5/6/7
 المى  الهيئمة المعاونمة أعضماءعج  في نسمبة  ال يوجدو ه الهيئة المعاونة مع الخطة التعليمية بتتوافق نس

 الطالب 

  11: 1 هينسبة أعضاء الهيئة المعاونة على قوة العمل إلى الطالب   
  13 : 1 هيالعمل إلى الطالب  رأسنسبة أعضاء الهيئة المعاونة على  
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 الهيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس   5/7
 

 

 خطة التدريب  5/7/6
  بيممة للسممادة أعضمماء هيئممة التممدريس بالكليممة ومعمماونيهم عممن طريمممق تدريالخطممة الدراسممة لتحديممد أجريممت

البمممراما التدريبيمممة المقدممممة مممن خمممالل مشمممروا تنميمممة قمممدرات أعضممماء هيئمممة  إدراجاسمممتبيان وتمممم  اسممتمارة
 : فتمةلت فىالال مة للترقي الوظيفي  ( FLDP) التدريس

o  البحث العلمي 
o أخالقيات البحث العلمي 
o دورات المراجعة الخارجية 

o  دورات الهيئة القومية 

o  وغيرهاالدورات الفنية المتخصصة من إسعافات أولية 

o دورات التعليم والتعلم 

التدريبية ال  الت غير متوفرة ومن هنا تم وضع ملية لعممل دورات تدريبيمة  االحتياجاتوهناك مجموعة من 
  ( EDC)للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتنفي ها بوحدة التدريب بالكلية 

 (6-63مرفق )    ومعاونيهم تدريب أعضاء هيئة التدريسالكلية لخطة 
 
 

 تنفيذ وتقييم التدريب 5/7/7
 

 

 الحاصممملين علمممى دورات تنميمممة قمممدرات أعضممماء هيئمممة  والهيئمممة المعاونمممة عمممدد أعضممماء هيئمممة التمممدريس
 عضو 96 :  2112 -2111لعام (  FLDP)التدريس 

   يس والهيئة المعاونة الحاصملين علمى دورات جدول يوض  أعداد أعضاء هيئة التدر((FLDP  لعمام
 (7-63مرفق )          2111-2112

  كما توجد استمارة لتقييم مردود الدورات تو ا في نهاية كل دورة علي العضو المشارك. 
 

 مؤشرات تقييم مردود التدريب 

  بالنسبة لدوراتFLDP  : االتصال التدريس الحديةة وتطبيق مهارات أساليباستخدام. 
 عمممداد  فممميمشممماركة بعمممد المتمممدربين : بالنسمممبة لمممدورات الهيئمممة القوميمممة المراجعمممات الخارجيمممة وا 

 .الدراسة ال اتية وأعمال وأنشطة الجودة
  تحسين المستوى المهارى : بالنسبة للدورات الفنية والمتخصصة 

 
 مردود التدريب على أداء أعضاء هيئة التدريس 
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 كمتدربين ضمن براما هيئة التدريس  اشتراك أعضاءFLDP  

  ضمن فريق مرك  ضمان الجودة ) خارجيين  كمراجعيناشتراك أعضاء هيئة التدريس
 (بالجامعة

  (3-63مرفق ) كمراجعين خارجيين لجامعات أخرىاشتراك أعضاء هيئة التدريس 

 
 الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريس ورضاء تقييم أداء   5/3

 
 الهيئة المعاونة/ ئة التدريس  أعضاء هيتقييم   5/3/6

 

في نظمام الفمارابي علمى صمفحة من قبل الطالب  والهيئة المعاونة تقييم عضو هيئة التدريسل مليةوجد ت -
 (4-63مرفق)           الجامعة

رسالها إلى الكليةالعملية التعليمية وتم تحليلها إ في البراء الطأل استبيانأيضًا يوجد   -  لكترونيًا وا 
 (5-63مرفق)             

تقممموم الجامعمممة بتقيممميم عضمممو هيئمممة التمممدريس ممممن خمممالل الصمممفحة األلكترونيمممة لعضمممو هيئمممة التمممدريس  -
 المقممررات الموجممودة علممى نظممام الفرابممى والتممى يقمموم كممل عضممو هيئممة تممدريس ب سممتكمالها والتممى تشمممل

ة البحةيمة والمسماهمة الدراسية واألنشطة التعليمية األخمرى والمشماركة فمي األنشمطة الطالبيمة وفمي الخطم
 في أنشطة خطة المجتمع وتنمية البيئة والمشاركة في أنشطة ضمان الجودة والتطوير 

 (1-63مرفق)               أيضاً ليمية وتوجد ملية يقيم بها أعضاء هيئة التدريس العملية التع -

إعمداد خطمط التحسمين  للكليمة نتمائا تحليمل التقيميم حيمث يمتم األسمتفادة منمه فمى السمنوييتضمن التقرير  -
 .ووضع الخطة التدريبية الال مة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

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

  الوظيفيالرضاء    5/3/7
 

ألعضمماء  المموظيفيبالكليممة مممن خممالل نممما ج اسممتبيان الرضمما  المموظيفيتممم عمممل دراسممة لقيمماس الرضمما      
والهيئمة المعاونمة ألعضاء هيئمة التمدريس تقييم الرضا الوظيفي ل تو يعهايتم و  والهيئة المعاونة هيئة التدريس

يممتم االسممتفادة منهمما فممي وضممع خطممط التحسممين ةممم بعممد  لممك يممتم التحليممل االحصممائي والوصممول الممى نتممائا 
 .والتع ي 
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 :والهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس الوظيفيضا يوض  بعد نتائا استبيان الر  التاليوالجدول 

 رضاء أعضاء هيئة التدريس استقصاءنتائج حتليل استبيان 

 العناصر
 

 ضعيف مقبول جيد
N % N % N % 

 6572 3 3172 2 4274 2 (31)المجموا                            مصداقية اإلدارة
 7676 4- -  2272 65 (5)المجموا            العالقات مع القيادات األكاديمية 

 7676 4 573 6 2372 64 (21)المجموا                 المشاركة في اتخاذ القرار 
 6075 7 7676 4 1274 63 (15)المجموا                     فاعلية مجالس األقسام

 6572 3 65.2 3 1274 63 (21)المجموا                          األعباء التدريسية
 6075 7 7676 4 1274 63 (11)المجموا        توزيع اإلشراف على السائل العلمية

 1377 67 7173 5 6075 7 (11)المجموا                 الدعم المالي للبحث العلمي
 7173 5 3172 2 3172 2 (31)المجموا                         الدوارات التدريبية

 3172 2 7173 5 3172 2 (21)المجموا                الجودةفاعلية وحدة ضمان 
 6075 7 573 6 2477 61 (31)المجموا                         المتطلبات الوظيفية

 7676 4 6572 3 1377 67 (21)المجموا                                     مكتبةال
 7676 4 7676 4 5272 66 (35)مجمواال                          الدعم غير المادي

 62العدد 

بالنسبة للعالقات مع القيادات األكاديمية و المشاركة في اتخا   ,ن رضاء أعضاء هيئة التدريسالجدول يبي

مممن  أكةممر أنو المكتبممة والممدعم غيممر المممادي  وجممد  القممرار وفاعليممة مجممالس األقسممام والمتطلبممات الوظيفيممة

وجمد انمه اقمل ممن نصمف  اإلدارةبالنسمبة لمصمداقية  أمما. عمن هم ا العناصمرراضين تماما  األعضاءنصف 

بالنسبة للدورات التدريبية وفعالية وحدة ضممان الجمودة فهممي مرضمية تمامما بنسمبة . راضين عنها األعضاء

 %(.6332)بالنسبة للدعم المادي للبحث العلمي غير مرضي بنسبة  أما. من الةلث أكةر
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 لهيئة المعاونةل لوظيفيالرضاء اتقرير عن 

 يئة املعاننةرضاء اهل نتائج حتليل استبيان استقصاء
 

 غري مرضي ايل حد ما مرضي متاما العناصر
N % N % N % 

 ..2 7 17.5 65 72.7 2 ( 31)المجموا                        مصداقية اإلدارة
 70.2 5 75 1 45.7 63 (5)المجموا         العالقات مع القيادات األكاديمية

 67.5 3 20.2 62 61.2 4 (21)المجموا           المشاركة في اتخاذ القرارات
 4.7 6 52.3 64 32.5 2 (11)المجموا                 فاعلية مجالس األقسام

 67.5 3 50 67 32.5 2 (11)المجموا                      تدريسيةاألعباء ال
 70.2 5 72.7 2 50 67 (11)المجموا  العلمية توزيع اإلشراف علي الرسائل

 17.5 65 75 1 67.5 3 (31)المجموا             للبحث العلمي يلالدعم الما
 75 1 52.3 64 61.2 4 (31)المجموا                      الدورات التدريبية

 46.2 60 75 1 33.3 2 (21)المجموا            فاعلية وحدة ضمان الجودة
 4.7 6 45.2 66 50 67 (31)المجموا                    متطلبات الوظيفيةال

 61.2 4 32.5 2 45.2 66 (21)المجموا                                المكتبة

 61.2 4 72.7 2 54.7 63 (35)المجموا                     الدعم غير المادي

       اإلجمالي 

 74العدد 
ال ين أدلوا بآرائهم راضيين  الهيئة المعاونةمن نصف   أكةروجد أن : الهيئة المعاونةء الجدول يبين رضا

   %(6235)والدورات التدريبية بنسبة  وفاعلية مجالس األقساممصداقية اإلدارة عن بشكل مقبول 
أن ما وجد لعالقات مع القيادات األكاديمية والمكتبة أما بالنسبة ل. علي التوالي%(58.3)   %(58.3)

علي صعيد  .تماما نها مرضيهب  أفادوا علي التوالي % ( 45.8)  % ( 4532) بنسبة النصف  يقارب
تو يع اإلشراف علي عن  تماماأدلوا بآرائهم راضيين  ممن الهيئة المعاونة%( 51)نصف  وجد أن أخر

من نصف   أكةرأن  وجد لدعم المالي للبحث العلميأما عن ا .الرسائل العلمية و المتطلبات الوظيفية
الهيئة من نصف   أكةر أنووجد . %(6235)بنسبة راضيينغير أدلوا بآرائهم  ممن الهيئة المعاونة

لفاعلية  أما بالنسبة .%(54.2)تماما عن الدعم غير المادي بنسبة  ال ين أدلوا بآرائهم راضيين المعاونة
 تماما راضيينغير ن أدلوا بآرائهم ال ي الهيئة المعاونةاقل من نصف  أنوحدة ضمان الجودة وجد 

 % (41.7)بنسبة
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