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 مساهمات عضو هيئة التدريس بكلية الطب والمستشفيات الجامعية

 رقم الحاسب اآللي : الجنسية : اإلسم الثالثي :

 الوحدة : القسم :

 تاريخ شغلها : الوظيفة :

 تاريخ بدء العمل في الكلية :

 ه10ه     إلى :         /         /        10ه                           للفترة من :         /         /        10إعداد التقرير :         /         /        تاريخ 

 : التوقيع            رئيس الوحدة / القسم :                                                                                        

 تعليمات عامة :
 المطلوب من قسم آلخر حسب رتبة عضو هيئة التدريس. البد من تحديد الحد المطلوب من عضو هيئة التدريس )حسب ما أقره القسم( أمام كل نشاط كمي يمكن قياسه وقد يختلف الحد -1
 يتم قياس النشاطات الكملية بالنسبة المئوية وذلك بقسيمة عدد المساهمات الفعلية على الحد المطلوب وضرب الناتج بمائة. -2
 يتم قياس النشاطات النوعية بالمقياس التالي : -7

 غير مرضي -9مرضي   -2جيد   -0جيد جداً   -7ممتاز   -2متميز   -1
 تضاف عالمات إضافية لمن يزيد عن الحد األدنى كما تقتطع عالمات لمن لم يتلزم بالحد األدني المطلوب في كل نشاط. -0
 على رئيس الوحدة / القسم التأكد من قيام عضو هيئة التدريس بالنشاط المطلوب فعلياً وال يكتفي بنقل ذلك من الجداول المقرة. -2
 اهمات أعضاء هيئة التدريس عن الفصلين الدراسيين الماضيين.يجب أن يتم قياس أداء ومس -6
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 اواًل: النشاطات الكمية

 النسبة المئوية المساهمة الفعلية الحد المطلوب المقرر من القسم يل النشاطصتف محاور النشاط

 األكاديمية لطلبة الطب -1

 وحلقات النقاش المحاضرات    

 التدريس العملي / المختبر    

 التدريب السريري    

 اإلمتحانات 
 عداد األسئلةا    -       
 مراقبة    -       
 ممتحن    -       
 تصحيح اإلجابات    -       

   

 أخرى 
 *مقرر البحوث التطبيقية

   

 ** فضالً أكتب غير مطابق في حالة عدم مطابقة النشاط   
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محاور 
 النشاط

 ** يل النشاطصتف
المقرر  الحد المطلوب

 من القسم
المساهمة 

 الفعلية
 النسبة المئوية

2- 
مية 

كادي
األ

طبية
ت ال

ماال
والز

ليا 
 الع

ات
راس

للد
 

 وحلقات النقاش المحاضرات    
 التدريس العملي / المختبر    
 التدريب السريري    
  حضور الندوات والمناقشات العلمية الخاصة بالبرنامج أو القسم والوحدة )مثال

Morinig report, Case presentation,Grand rounds 
etc) 

   

 اإلشراف على تقديم الحاالت والنقاشات السريرية    

 :اإلشراف على الرسائل العلمية داخل وخارج الجامعة 
 ماجستير -
 دكتوراة -

 مناقشة الرسائل الجامعية 

   

 أعداد األسئلة -  اإلمتحانات 
 مراقبة    -       
 ممتحن    -       
 تصحيح اإلجابات    -       

   

      :الدورات التدريبية و ورش العمل 
 التنظيم  - 
 المشاركة - 

   

 فضالً أكتب غير مطابق في حالة عدم مطابقة النشاط **   
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 ** النشاط تفصيل محاور النشاط
الحد المطلوب 
 المقرر من القسم

المساهمة 
 الفعلية

 النسبة المئوية

7- 
رية 

سري
ال

مية
خد

وال
 

 العيادات الخارجية 
 عدد العيادات الخارجية -
 عدد المرضى -

   

 مرور على المرضىال    
  اإلستشارات السريرية / العلمية                                                                

(Patient consulta tion,biostatistician consultation, etc) 
   

 المناوبات    
 أخرى 
 العمليات أو اإلجراءات    
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 ** يل النشاطصتف محاور النشاط
الحد المطلوب 
 المقرر من القسم

المساهمة 
 الفعلية

 النسبة المئوية

0- 
** 

امة
 الع

مية
كادي

األ
 

 بحوث جارية 
- 

   

 بحاث المنشورةاأل 
 المؤلفات 
 الترجمة 

   

 :حضور مؤتمرات 
 بدون بحث -
 بحث -

   

 أخرى            
 ( المشاركة في برنامج التعليم الطبي المستمرCME activities)    

 ** فضالً أرفق ملحق لتوثيق النشاطات.
 ** فضالً اكتب غير مطابق في حالة عدم مطابقة النشاط.
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 ** النشاط تفصيل محاور النشاط
الحد المطلوب 
 المقرر من القسم

المساهمة 
 الفعلية

 المئويةالنسبة 

2- 
جان

والل
رية 

إلدا
ا

 

 :نشاطات أساسية 
 حضور اجتماعات مجلس القسم 
 حضور اجتماعات مجلس الوحدة 

   

 نشاطات إضافية 
 المشاركة في لجان داخل القسم 
 المشاركة في لجان مركز التعليم الطبي 
 المشاركة في لجان أخرى على مستوى الكلية 
 المشاركة في لجان داخل الجامعة 
  لجان خارج الجامعةالمشاركة في 

   

 ** فضالً اكتب غير مطابق في حالة عدم مطابقة النشاط. 
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محاور 
 النشاط

 غالباً  أحياناً  نادراً  ال توجد ** النشاط تفصيل

9- 
مة 

خد
ة و

ضافي
 اإل

ات
اهم

مس
ال

مع
مجت

ال
 

 حضور نشاطات مركز التعليم الطبي     
 محاضرات أخرى 

 خل الجامعة_ دا    
 الجامعةخارج _     

    

 مساهمات داخل الجامعة     
 مساهمات خارج الجامعة     

 مساهمات خارج المملكة     
 ** فضالً اكتب غير مطابق في حالة عدم مطابقة النشاط. 
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 ثانياً : النشاطات النوعية :

  فضاًل استخدم المعيار التالي :
 غير مرضي -9مرضي   -2جيد   -0جيد جداً   -7ممتاز   -2متميز   -1

محاور 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقيي ** النشاط تفصيل النشاط

1-
 

طب
ة ال

طلب
ية ل

ديم
ألكا

ا
 

1 2 7 0 2 9 
 الكفاءة في التدريس حسب رأي رئيس القسم       
 الكفاءة في التدريس حسب رأي الطالب       
 اخرى 
  واإلشراف على االمتحاناتالتنسيق 

      

 األشراف على المقرر       
 اإلرشاد األكاديمي       
 المساهمة في تطوير المناهج والمقررات       

 ** فضالً اكتب غير مطابق في حالة عدم مطابقة النشاط.      
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  فضاًل استخدم المعيار التالي :
 يغير مرض -9مرضي   -2جيد   -0اً  جيد جد -7ممتاز   -2متميز   -1

محاور 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقيي ** النشاط تفصيل النشاط

2-
 

عليا
ت ال

اسا
لدر

ية ل
ديم

ألكا
ا

 

1 2 7 0 2 9 
 الكفاءة في التدريس حسب رأي رئيس القسم       
 الكفاءة في التدريس حسب رأي الطالب       
 اخرى       
 الزماالت( التنسيق اإلشراف على برامج الدراسات العليا(       
 المساهمة في تطوير المناهج والمقررات والتدريب       
 اإلرشاد األكاديمي لطلبة الدراسات العليا       

 ** فضالً اكتب غير مطابق في حالة عدم مطابقة النشاط.      
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  التالي :فضاًل استخدم المعيار 
 يغير مرض -9مرضي   -2جيد   -0جيد جداً   -7ممتاز   -2متميز   -1

محاور 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقيي ** النشاط تفصيل النشاط

7-
مية

خد
 وال

يرية
سر

ال
 

1 2 7 0 2 9 
 المساهمة في تطوير العمل والخدمات       
 المناوبات مستوى األداء أثناء       
 االلتزام بمواعيد العيادات       

 ** فضالً اكتب غير مطابق في حالة عدم مطابقة النشاط.      
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  فضاًل استخدم المعيار التالي :

 يغير مرض -9مرضي   -2جيد   -0جيد جداً   -7ممتاز   -2متميز  -1

محاور 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقيي ** النشاط تفصيل النشاط

7-
مة(

)عا
رى 

اخ
 

1 2 7 0 2 9 
 العالقة مع الرؤساء       
  العالقة مع الزمالء من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي

       القسم والوحدة

 العالقة مع المرضى والمراجعين  
  مع ادارة الكلية والمستشفيات الجامعية العالقة       
  العالقة مع المرؤوسين       
  العالقة مع الطالب والمتدربين       

 ** فضالً اكتب غير مطابق في حالة عدم مطابقة النشاط.      
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