
 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة
 العلمً والتقوٌم جهازاإلشراف
 األداء تقوٌم قسم

 
 :االستمارة رقم

 :ترمٌزاالستمارة

 

 

 

 
 

 
 : البٌانات الرئٌسة

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامعة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكلية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القسم / الفرع

 اللقة اسن جد االب اسن الجد اسن االب االسن

          

 اسن جد االم اسن والد االم اسن االم     

      

 الصحيفح السجل رقن الجنسيح او الثطاقح الوىحدج     

      

 يىم اإلصدار شهر اإلصدار سنح اإلصدار

      

 القسن     

  

     

 رقن وتاريخ االهر الىزاري او الجاهعي الشهادج
شهر هنح 

 يىم هنح الشهادج الشهادج

        

 القسن الكليح الجاهعح الثلد الوانح

        

 االختصاص الدقيق االختصاص العام     

    

 اليىم شهر  السنح  الجهح الوانحح  اللقة العلوي او العنىاى الىظيفي     

          

     
 الثريد االلكتروني رقن الوىتايل

هتقاعد ، )هستور، الحالح

 ..الخ(..هتىفي

      

 
  
 
 
 
 
 

 2022/ 2021الدراسً للعام جزئٌا   المتفرغٌن التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء أداء تقٌٌم استمارة

 ملئها كٌفٌة على لالطالع االستمارة دلٌل مراجعة ٌرجى: مالحظة
 



 
 العلمٌة اللجنة قبل من ٌملئ%( 60) التدرٌس:  المحوراألول

 

 الدرجح الوعطاج الدرجح القصىي الـــــفقراخ ت

  20 بتدرٌسها قام التً المقررات 1

  20 ادارة الصف والعالقة مع الطلبة واثارة دافعٌتهم 2

  30 التعلٌم المدمج 3

  15 الطلبة تقٌٌم فً المستعملة االسالٌب 4

  15 وتحدٌثه الدراسً المقرر وصف 5

  100 النهائٌة الدرجة 

 
 

 العالقة صاحب قبل من الوثائق تقدم بعدان العلمٌة اللجنة قبل من ٌملئ%  10والبحثً العلمً النشاط:المحورالثانً

 

 الدرجةالمعطاة الدرجةالقصوى الفقرات ت

  40 والكتب واالشراف على الطلبة والتقوٌم العلمً العلمٌة البحوثا 1

  20  التدرٌبٌة الدوراتورش العمل او او أوالندوات العلمٌة المؤتمرات فً المشاركة 2

  15 المجتمع او االخرى الوزارات او العلمٌة المؤسسات خدمة فً المساهمة 3

  15 . والسمنار والثقافٌة العلمٌة والحلقات المستمر التعلٌم فً المشاركة 4

  10 وغٌرها مختبرٌة او معملٌة تحلٌالت او اختبارات اجراء او والحقلٌة المٌدانٌة الزٌارات فً المشاركة 5

  100 النهائٌة الدرجات 

 
 

 حصرا   القسم رئٌس قبل من الفقرات تملى%  15المهارات الشخصٌة  :المحورالثالث

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ت
 الفقرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 القصوى

الدرجة  التوصٌف
 ضعٌف متوسط جٌد جٌد جدا   ممتاز المعطاة

1 
التواصل المستمر مع المشرف ٌتضمن ذلك مهارات التواصل 

 االلكترونٌة
25       

2 
ٌقوم باالطالع واستثمار جمٌع المصادر والمراجع العلمٌة 

 وااللكترونٌة الحدٌثة
25       

3 
دراسته ٌمتلك مهارة تكنولوجٌا المعلومات وٌوظفها فً مجال 

 والبحث العلمً
25       

4 
ٌعمل على تنفٌذ جمٌع المهام المطلوبة منه ضمن السقف 

 الزمنً المحدد
25       

   100 مجموع درجات محور المهارات الشخصٌة ومجاالت استثمارها



 (حصرا   القسم رئٌس قبل من( ) 3,2) الفقرات تملى % 15األخرى والتكلٌفات التربوي الجانب :الرابعالمحور

 التوثٌق( بالتقٌٌم المشمول العالقة صاحبرئٌس القسم بعد ان ٌقدم  قبل من( )5, 4 ، 1) والفقرات

 

 الدرجةالمعطاة الدرجةالقصوى الفقرات ت

  30 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة داخل والمؤقته الدائمٌة اللجان فً المشاركة 1

  20 الوظٌفً االلتزام 2

  15 االرشادٌة المهاراتاسالٌب التعامل مع الطلبة وتقدٌم  3

  20 . التقٌٌم عام خالل التقدٌرٌة الشهادة او التقدٌر الشكرو كتب 4

  15 وخارجها االعمال التطوعٌة داخل الجامعة فً مساهمته 5

  100 الدرجةالنهائٌة 

 
 التوثٌق مع( المباشر المسؤول قبل من تملى) االستمارة دلٌل ضمن حصرا المذكورة القوة مواطن:  خامسالمحورال

 وجدت ان
 

 المعطاة الدرجة العلمٌة القوة مواطن  ت

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

  حصرا
3 

  البحث بوابات فً   Score اوh- index هٌرش لمعامل التدرٌسً امتالك 2

 (واحد هو  scoreال او هٌرش لمعامل األدنى الحد)

3 
 

 واحدة درجة تمنح( 1-3)

 درجة 2 تمنح( 4-6)

 درجات 3 تمنج(فاكثر 7)

 3 معهم العاملٌن ٌعوجم المرأة تمكٌن وحدة مسؤول 3

 3 تطوٌر منظومة الكترونٌة الدارة احد البرامج على مستوى الجامعة او الوزارة  4

 5 ارتباط واعضاء شعب كمسؤولً فً التشكٌالت العاملٌن وجمٌع واالداء الجامعً الجودة ضمان اقسام مدراء 5

  (درجات 9)  القصوى الدرجة تتجاوز ال ان على 

 
 المباشر المسؤول قبل من تملى(  الدرجات خصم)لعقوبات ا:   سادسالمحورال

 
 تخصم الدرجةالتً (تخصمالدرجةحسباالتً) االخفاق ت

  درجات( 3) تخصم نظر لفت 1

  درجات( 5) تخصم اإلنذار 2

  درجات(7) تخصم الراتب قطع 3

  درجة(11) تخصم التوبٌخ 4

  درجة(13) تخصم الراتب إنقاص 5

  درجة( 15) تخصم الدرجة تنزٌل 6

  المجموع 7

 
 :للتقٌٌم النهائٌة النتائج
الدرجةالحاصلعلٌ المحاور ت

 هامنالمحور
 الدرجةحسبالوزن وزنالمحور

  %60  التدرٌس 1

  %10  والبحثً العلمً النشاط 2

  %15  المهارات الشخصٌة 3

  %15  االخرى والتكلٌفات التربوي الجانب 4

    القوة مواطن 5

  %100  الثالثةالمحاور مجموع 6

7 
 العقوبات خصم

 
  وزن بدون بالكامل تخصم 

 كتابة الدرجة رقما الدرجة 



   للتقٌٌم النهائٌة الدرجات مجموع
 

 للتقٌٌم التقدٌرالنهائً

  70( من اقل)  ضعٌف  (79-70) جٌد  (89-80)  جٌدجدا  (فأكثر 90) امتٌاز
 

 المباشر المسؤول رأي

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

 

 

 األعلى المسؤول رأي

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

 

 

 

 

 تقٌٌم أخر منذ طرا الذي مقدارالتحسن

  متوسط  جٌد  جدا جٌد

 الجامعٌة للقٌادات العلمٌة والمهارات لتطوٌرالقدرات العامة التوصٌات

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

 

 

 

 

 

 الجامعة رئٌس مصادقة

 : التوقٌـــــــــــــــــــــــــع

 : السؤول االعلى اسم

 : التارٌـــــــــــــــــــــــــخ

 :التوقٌـــــــــــــــــــــــــــع

 : المسؤول المباشر اسم

 : التارٌــــــــــــــــــــــــــــخ


