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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 العلمً والتموٌمجهاز اإلشراف 
 األداء تموٌملسم 

 
 رلم االستمارة:

 ترمٌز االستمارة:

 

 

 

 

 البٌانات الرئٌسة :
 

 ـــــــ القسم /الفرع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الكلية : ــــــــــــــــــــالجامعة: 
 

 

 اللقة اسن جد االب اسن الجد اسن االب االسن

          

 اسن جد االم اسن والد االم اسن االم     

      

 الصحيفح السجل رقن الجنسيح او الثطاقح الوىحدج     

      

 صداريىم اإل 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  انححالجهح الو  اللقة العلوي او العنىاى الىظيفي     

          

     
 الثريد االلكتروني رقن الوىتايل

هتقاعد ،  )هستور، الحالح

 ..الخ(هتىفي ..
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 مالحظة: يرجى مراجعة دليل الاستمارة لالطالع على كيفية ملئها
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  اللجنة العلمٌة ٌملئ من لبل %(44) التدرٌس : األول محورال
 

 الدرجح الوعطاج الدرجح القصىي الـــــفقراخ ت

  24 هاالتً لام بتدرٌس الممررات 1

  24 ادارة الصف والعاللة مع الطلبة واثارة دافعٌتهم 2

  34  التعلٌم المدمج 3

  15 فً تمٌٌم الطلبة المستعملة االسالٌب 4

  15 وتحدٌثهالدراسً  وصف الممرر 5

  144 الدرجة النهائٌة 

 
المشمول  من لبل صاحب العاللة الوثائكان تمدم اللجنة العلمٌة بعد ٌملئ من لبل  % 44والبحثً العلمً النشاط الثانً: المحور

 بالتمٌٌم
 

 الدرجة المعطاة الدرجة المصوى الفمرات ت

  44 والتموٌم العلمً واالشراف على الطلبة والكتب البحوث العلمٌة 1

  24 الدورات التدرٌبٌة او  ورش العمل المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة أو الندوات او 2

  15 الوزارات االخرى او المجتمع  خدمة المؤسسات العلمٌة اوالمساهمة فً  3

  15 الثمافٌة والسمنار .العلمٌة والمشاركة فً التعلٌم المستمر والحلمات  4

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

14  

  144 الدرجات النهائٌة 

 
 
 % 24األخرىالتكلٌفات و التربوي الجانب الثالث: لمحورا

 (حصرا  المسؤول المباشر ( ) من لبل 3,2الفمرات ) تملئ             
 المشمول بالتمٌٌم من لبل صاحب العاللة الوثائكبعد ان تمدم  المسؤول المباشر( من لبل 5, 4،  1الفمرات )تملئ و           
 

 الدرجة المعطاة وىالدرجة المص الفمرات ت

  34 والبحث العلمً وزارة التعلٌم العالً  داخل المشاركة فً اللجان الدائمٌة والمؤلته 1

  24 االلتزام الوظٌفً  2

  15 المهارات االرشادٌةاسالٌب التعامل مع الطلبة وتمدٌم  3

  24 او الشهادة التمدٌرٌة خالل عام التمٌٌم . كتب الشكر والتمدٌر 4

  15 وخارجها االعمال التطوعٌة داخل الجامعة ساهمته فًم 5

  144 الدرجة النهائٌة 
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 الوثائكبعد ان تمدم المذكورة حصرا ضمن دلٌل االستمارة )تملى من لبل المسؤول المباشر(  مواطن الموة :  المحور الرابع

 المشمول بالتمٌٌم من لبل صاحب العاللة

     

 الدرجة المعطاة مواطن الموة العلمٌة  ت

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

 حصرا 
3 

2 
 فً بوابات البحث    Scoreاو h- index امتالن التدرٌسً لمعامل هٌرش

 (هو واحد  score)الحد األدنى لمعامل هٌرش او ال

3 
 

منح درجة ( ت1-3)
 واحدة

 درجة 2( تمنح 4-6)
 3فاكثر(تمنج  7)

 درجات

 3 ع العاملٌن معهممٌمسؤول وحدة تمكٌن المرأة وج 3

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

 5 ؤولً شعب واعضاء ارتباطمدراء السام ضمان الجودة واالداء الجامعً وجمٌع العاملٌن فً التشكٌالت كمس 5

  درجات( 9على ان ال تتجاوز الدرجة المصوى )  

 
 

 تملى من لبل المسؤول المباشر خصم الدرجات () لعموباتا  : الخامسالمحور 
 

 الدرجة التً تخصم االتً(تخصم الدرجة حسب ) االخفاق ت

  ( درجات3تخصم ) لفت نظر 1

  ( درجات5تخصم ) اإلنذار 2

  (درجات7تخصم ) لراتبلطع ا 3

  (درجة11تخصم ) التوبٌخ 4

  (درجة13تخصم ) إنماص الراتب 5

  ( درجة15تخصم ) تنزٌل الدرجة 6

  المجموع 7

 
 

 : للتمٌٌم النتائج النهائٌة
 

 الوزنالدرجة حسب  وزن المحور ل علٌها من المحورصالحاالدرجة  المحاور ت

  %44   التدرٌس 1

  %44  والبحثًالنشاط العلمً  2

3 
والتكلٌفات  الجانب التربوي
 األخرى

 24%  

    مواطن الموة 4

  %144  مجموع المحاور الثالثة 5

  تخصم بالكامل بدون وزن  العموباتخصم درجات  6

مجموع الدرجات النهائٌة 
 للتمٌٌم

 الدرجة رلما مجموع الدرجة كتابة مجموع
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 تمٌٌم النهائً لل تمدٌرال

  (70 الل من)  ضعٌف  (79-74) جٌد  (09-04)  جٌد جدا  (فأكثر 94) امتٌاز

 

 رأي المسؤول المباشر
 

 

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

 
 

 األعلىرأي المسؤول 

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

 

 تمٌٌم أخرممدار التحسن الذي طرا منذ 

  متوسط  جٌد  جٌد جدا

 التوصٌات العامة لتطوٌر المدرات والمهارات العلمٌة للتدرٌسً
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التولٌـــــــــــــــــــــــــع :

 : المسؤول المباشراسم 

 التارٌــــــــــــــــــــــــــــخ: 

 التولٌـــــــــــــــــــــــــع :

 : المسؤول االعلىاسم 

 ــــــــــــــخ :التارٌـــــــــــ

 

 

 مصادقة رئيس الجامعة 


