
 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة
 العلمً والتقوٌم اإلشراف جهاز

 األداء تقوٌم قسم

 
 :االستمارة رقم

 :االستمارة ترمٌز

 

 

 

 
 

 : الرئٌسة البٌانات
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفرع/ قسمال ـــــــــــــــــــــــــــ:  الكلية     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الجامعة
 

 

 اىيقة االب جذ اسٌ اىجذ اسٌ االب اسٌ االسٌ

          

 االً جذ اسٌ االً واىذ اسٌ االً اسٌ     

      

 اىصذُفح اىسجو اىَىدذج اىثطاقح او اىجْسُح رقٌ     

      

 اإلصذار َىً اإلصذار شهز اإلصذار سْح

      

 اىقسٌ     

  

     

 اىجاٍعٍ او اىىسارٌ االٍز وتارَخ رقٌ اىشهادج
 ٍْخ شهز

 اىشهادج ٍْخ َىً اىشهادج

        

 اىقسٌ اىنيُح اىجاٍعح اىَاّخ اىثيذ

        

 اىذقُق االختصاص اىعاً االختصاص     

    

 اىُىً  شهز  اىسْح اىَاّذح اىجهح  اىىظُفٍ اىعْىاُ او اىعيٍَ اىيقة     

          

     
 االىنتزوٍّ اىثزَذ اىَىتاَو رقٌ

 ، ٍتقاعذ ٍستَز،) اىذاىح

 (اىخ.... ٍتىفٍ

      

     
 

 ٍالدظح :

 واىزاتع (اىَذىر االوه واىثاٍّ اىتذرَسٍ اىذٌ ىُس ىذَه ىقة عيٍَ َشتو تقَُُه عيً ) -1

 تع(اىَىظف: َشَو تقَُُه عيً )اىَذىر اىثاىث واىزا -2

 للعام الٌومً واالجر( 513) عقد بصفة المعٌنٌن وظفٌنوالم بالتدرٌس المكلفٌن أداء تقٌٌم استمارة

 0200-0201الدراسً

 ملئها كٌفٌة على لالطالع االستمارة دلٌل مراجعة ٌرجى: مالحظة 
          

 



 العلمٌة اللجنة قبل من ٌملئ%( 02) التدرٌس:  االول المحور

 

 اىذرجح اىَعطاج اىذرجح اىقصىي اىـــــفقزاخ ت

  02 بتدرٌسها قام التً المقررات 1

  02 ادارة الصف والعالقة مع الطلبة واثارة دافعٌتهم 0

  52  المدمج التعلٌم 5

  13 الطلبة تقٌٌم فً المستعملة االسالٌب 0

  13 وتحدٌثه الدراسً المقرر وصف 3

  122 النهائٌة الدرجة 

 
 

 العالقة صاحب قبل من الوثائق تقدم ان بعد العلمٌة اللجنة قبل من ٌملئ%  02والبحثً العلمً النشاط :الثانً المحور

 

 المعطاة الدرجة القصوى الدرجة الفقرات ت

  02 العلمً لتقوٌموا الطلبة على واالشراف والكتب العلمٌة البحوث 1

  02  التدرٌبٌة الدورات او العمل ورش او الندوات أو العلمٌة المؤتمرات فً المشاركة 0

  13  المجتمع او االخرى الوزارات او العلمٌة المؤسسات خدمة فً المساهمة 5

  13 . والسمنار والثقافٌة العلمٌة والحلقات المستمر التعلٌم فً المشاركة 0

3 
 مختبرٌة او معملٌة تحلٌالت او اختبارات اجراء او والحقلٌة المٌدانٌة الزٌارات فً ةالمشارك
 وغٌرها

12  

  122 النهائٌة الدرجات 

 

-8-3)للفقرات الخاصة التوثٌقات وترفق حصرا   المباشر المسؤول  قبل من ٌملئ( %82الوظٌفً االداء: ) الثالث المحور
 بالتقٌٌم المشمول العالقة صاحب قبل من( 9-12

 اىذرجح اىَعطاج اىذرجح اىقصىي اىـــــفقزاخ خ

1 
وتىسَع اىعَو وفقا ىيتىقُتاخ َيتشً تاىَهاً واإلجزاءاخ اىىظُفُح 

 اىشٍُْح
11  

2 
وََتيل اىخثزج واىَعزفح فٍ عَيه وسزعح َؤدٌ ٍهاٍه تنفاءج واتقاُ 

 وَْظٌ اجزاءاته ىَىاجهح أَح صعىتاخ
11 

 

  11 َو واالستفادج ٍِ خثزاخ اِخزَِاىزغثح فٍ تطىَز اىع 3

  11 االىتشاً تاىذواً اىزسٍَ واالستعذاد ىيعَو ىساعاخ اضافُح  4

5 
واىذوراخ اىتذرَثُح االشتزاك تاىْذواخ واىَذاضزاخ وورش اىعَو 

 (ّشاطدرجح ىنو  5اىَساهَح فٍ إدارج اىذوراخ )تَْخ و واىتطىَزَح
15 

 

6 
 اىقذرج عيً تذَو اىَسؤوىُح

11 
 

7 
 َذتفع تسجالخ جُذج وىذَه اىقذرج عيً تذَو اىَسؤوىُح 

11 
 

8 
درجاخ ىنو خذٍح فٍ  5اىَساهَح فٍ خذٍح اىَؤسساخ )تَْخ 

 اىَؤسساخ اىَختيفح(
15 

 

9 
 درجاخ ىنو فنزج او ٍقتزح( 3تَْخ ) ر واىَقتزداختقذٌَ األفنا

11 
 

 درجح اىذرجح اىْهائُح
 

 



 
 وترفق المباشر المسؤول قبل من(0-5-0) الفقرات تملئ (02% االخرى والتكلٌفات لشخصٌةا المهارات)  :الرابع المحور

 (  بالتقٌٌم المشمول العالقة صاحب قبل من(  6 -3- 1) الفقرات الخاصة التوثٌقات

 
 المعطاة الدرجة القصوى الدرجة الفقرات ت

  52 اشتزامه فٍ اىيجاُ )دائَُح  أو ٍؤقتح (  1

  13 التواصل )إدارة الحوار وإقناع اآلخرٌن  وإٌجاد الحلول للمشكالت ( ٌمتلك مهارات 0

  13 ٌمتلك مهارة تكنولوجٌا المعلومات وٌوظفها فً مجال عمله 5

0 
ٌعمل على تحقٌق النتائج ضمن السقف الزمنً المحدد للمراسالت االدارٌة الرسمٌة من خالل 

 االتصال والتشاور.
12  

  02 . التقٌٌم عام خالل التقدٌرٌة الشهادة او والتقدٌر الشكر كتب 3

6 
درجاخ ىنو عَو  3اىَساهَح فٍ االعَاه اىتطىعُح داخو وخارج اىجاٍعح )تَْخ 

 تطىعٍ(
12  

   النهائٌة الدرجة

 
  القوة مواطن:  الخامس المحور
 التدرٌسٌٌن -1

 المعطاة الدرجة العلمٌة القوة مواطن  ت

1 
 التقٌٌم عام فً(االلكترونً النظام لمتطلبات بٌاناتها فً ومطابقة منحها تم جائزة اي)ائزالجو و االختراع براءات

  حصرا
5 

0 
  البحث بوابات فً   Score اوh- index هٌرش لمعامل التدرٌسً امتالك

 (واحد هو  scoreال او هٌرش لمعامل األدنى الحد)

5 
 

 درجة تمنح( 1-5)

 واحدة

 0 تمنح( 0-6)
 درجة

 5 تمنج(فاكثر 7)
 درجات

 5 معهم العاملٌن وجمٌع المرأة تمكٌن وحدة مسؤول 5

 5  الوزارة او الجامعة مستوى على البرامج احد الدارة الكترونٌة منظومة تطوٌر 0

 3 ارتباط واعضاء شعب كمسؤولً معهم العاملٌن وجمٌع الجامعً واالداء الجودة ضمان اقسام مدراء 3

  (درجات 9)  القصوى الدرجة تتجاوز ال ان على 

 الموظفٌن -0
 المعطاة الدرجة القوة مواطن ت

 3 الجودة ضمان مع ارتباط عضو 1
 5 (المرأة تمكٌن وحدة فً العاملٌن وجمٌع) الوحدة مسؤول او شعبة مسؤول 0

 درجات 8 الكلً المجموع

 
 رالمباش المسؤول قبل من تملى(  الدرجات خصم) االخفاقات:   السادس المحور
 تخصم التً الدرجة (االتً حسب الدرجة تخصم) االخفاق ت

  درجات( 5) تخصم نظر لفت 1

  درجات( 3) تخصم اإلنذار 0

  درجات(7) تخصم الراتب قطع 5

  درجة(11) تخصم التوبٌخ 0

  درجة(15) تخصم الراتب إنقاص 3

  درجة( 13) تخصم الدرجة تنزٌل 6

  المجموع 7

 



 
 :للتدرٌسٌٌن بالنسبة للتقٌٌم النهائٌة النتائج
 الحاصل الدرجة المحاور ت

  المحور من علٌها
 الوزن حسب الدرجة المحور وزن

  %02  التدرٌس 1

  %02  والبحثً العلمً النشاط 0

  %02   االخرى والتكلٌفات الشخصٌة المهارات 5

    القوة مواطن 0

  %122   الثالثة المحاور مجموع 3

6 
 اتاالخفاق خصم

 
   وزن بدون بالكامل تخصم 

 
  للتقٌٌم النهائٌة الدرجات مجموع

 كتابة الدرجة رقما الدرجة

  
 

 :للموظفٌن بالنسبة للتقٌٌم النهائٌة النتائج
 الحاصل الدرجة المحاور ت

  المحور من علٌها
 الوزن حسب الدرجة المحور وزن

  %82  الوظٌفً االداء 1

  %02   االخرى ٌفاتوالتكل الشخصٌة المهارات 0

    القوة مواطن 5

  %122   الثالثة المحاور مجموع 0

 االخفاقات خصم 3
 

  وزن بدون بالكامل تخصم 

 
  للتقٌٌم النهائٌة الدرجات مجموع

 كتابة الدرجة رقما الدرجة

  
 

  للتقٌٌم النهائً التقدٌر

  72( من اقل)  فضعٌ  (79-72) جٌد  (89-82)  جدا جٌد  (فأكثر 92) امتٌاز
 

 األعلى المسؤول رأي

 
........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
 

 

 تقٌٌم أخر منذ طرا الذي التحسن مقدار

  متوسط  جٌد  جدا جٌد

  الجامعٌة للقٌادات العلمٌة والمهارات قدراتال لتطوٌر العامة التوصٌات

 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

   الجامعة رئٌس مصادقة

 : ـــــعالتوقٌــــــــــــــــــــ

 ( : المعهد) الكلٌة عمٌد اسم

 : التارٌـــــــــــــــــــــــــخ

 

 : االستمارة فً الواردة المعلومات صحة على التوقٌـــــــــــــــــــــــــــع

 : القســــــــــــم رئٌس اسم

 : التارٌــــــــــــــــــــــــــــخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


