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 المباشر المسؤول لبل من ألتم%( : 55( )والمٌادٌة اإلدارٌة المدرات) االول المحور

 الدرجة المعطاة الدرجة المصوى الفمرات )المؤشرات ( ت

  15 ٌعمل على توزٌع الصالحٌات والمهام والواجبات بشكل ٌضمن تحمٌك العدالة 1

  15 ٌموم بتخطٌط العمل وتنظٌمه على وفك المنظور االستراتٌجً. 2

  15 اإلعمال من خالل تواجده المٌدانً. ٌشرف على تنفٌذ 3

  15 ٌعمل على تنفٌذ اإلجراءات المطلوبة على وفك المرارات والموانٌن الصادرة من الجهات العلٌا. 4

  15 ٌتبع الضوابط واالجراءات لترشٌد اإلنفاق والحد من الهدر على وفك الصالحٌات الممنوحة. 5

  15 فً اللجان الدائمٌة والمؤلتة فً المؤسسة التعلٌمٌة  والمجتمع تفعٌل دور أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة 6

  15 ٌحمك االجتماعات الدورٌة المنتظمة 7

  15 ٌتمتع بمدرات لٌادٌة و مهارٌة تتصف بالحداثة فً صنع المرار 8

  15 . التعلٌمٌة المؤسسة رسالة تتضمنها التً األهداف لتحمٌك بفاعلٌة ٌسهم 9

  15 بالكٌاسة فً إدارة المشاكل وإٌجاد الحلولٌتمتع  15

 الدرجة النهائٌة
 

155  

 
 

 2521/2522  الدراسً للعام والكلٌات الجامعات فً االداري التدرٌسً ألداء التموٌمً الملف
)الدراسات االولٌة الصباحٌة  والفروع األلسام ممرريو واالدارٌة العلمٌة األلسام ورؤساء العمداء معاونً االستمارة هذه تشمل:  مالحظة

 والوحدات الشعب مسؤولًو والدراسات العلٌا(
 ملئها كٌفٌة على لالطالع االستمارة دلٌل مراجعة ٌرجى



 
 العلمٌة اللجنة لبل من ٌمأل%( 25) التدرٌس:  لثانًا المحور
 الدرجت المعطاة الدرجت القصوى الـــــفقراث ت

  25 بتدرٌسها لام التً الممررات 1

  25 ادارة الصف والعاللة مع الطلبة واثارة دافعٌتهم 2
  35  التعلٌم المدمج 3
  15 الطلبة تمٌٌم فً متبعةال االسالٌب 4
  15 وتحدٌثه الدراسً الممرر وصف 5

  155 النهائٌة الدرجة 

 
بعد ان تمدم الوثائك من لبل صاحب العاللة المشمول  العلمٌة اللجنة لبل من ٌمأل (% 15)والبحثً  العلمً النشاط :الثالث المحور

 بالتمٌٌم
 المعطاة الدرجة المصوى الدرجة الفمرات ت

  45 والتموٌم العلمً واالشراف على الطلبةوالكتب البحوث العلمٌة   1

  25  التدرٌبٌة الدوراتاو ورش العمل او  الندوات أو العلمٌة المؤتمرات فً المشاركة 2

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

  15 . والسمنار والثمافٌة العلمٌة والحلمات المستمر التعلٌم فً المشاركة 4

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

15  

  155 النهائٌة الدرجة 

 
 المباشر المسؤول لبل من تمأل :%(15) استثمارها ومجاالت الشخصٌة المهارات)  الرابع المحور

 ت
 الفمرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 المصوى

 الدرجة المعطاة

  25 ٌمتلن مهارات التواصل )إدارة الحوار وإلناع اآلخرٌن  وإٌجاد الحلول للمشكالت ( 1

  25 ٌستطٌع تحلٌل المعطٌات واستثمار النتائج من خالل إجراءات مختلفة 2

  25 تكنولوجٌا المعلومات وٌوظفها فً مجال عملهٌمتلن مهارة  3

4 
ٌعمل على تحمٌك النتائج ضمن السمف الزمنً المحدد للمراسالت االدارٌة الرسمٌة من 

 خالل االتصال والتشاور.
25 

 

 155 الدرجة النهائٌة
 

 
 % 15األخرى والتكلٌفات التربوي الجانب :الخامسالمحور

 (حصرا   المسؤول المباشر لبل من( ) 3,2) الفمرات تمأل             
 بعد ان تمدم الوثائك من لبل صاحب العاللة المشمول بالتمٌٌم المسؤول المباشر لبل من( 5, 4 ، 1) والفمرات           

 المعطاة الدرجة المصوى الدرجة الفمرات ت
  35  العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة داخل والمؤلته الدائمٌة اللجان فً المشاركة 1

  25  الوظٌفً االلتزام 2

  15 االرشادٌة المهاراتاسالٌب التعامل مع الطلبة وتمدٌم  3

  25 . التمٌٌم عام خالل التمدٌرٌة الشهادةو والتمدٌر الشكر كتب 4

  15 وخارجها االعمال التطوعٌة داخل الجامعة فً مساهمته 5

  155 النهائٌة الدرجة 

 
 
 

  



بعد ان تمدم ( المباشر المسؤول لبل من تمأل) االستمارة دلٌل ضمن حصرا المذكورة  الموة مواطن:  سادسال لمحورا

 الوثائك من لبل صاحب العاللة المشمول بالتمٌٌم

 المعطاة الدرجة العلمٌة الموة مواطن  ت  

1 
 النظام لمتطلبات بٌاناتها فً ومطابمة منحها تم جائزة اي)الجوائز و االختراع براءات

  حصرا التمٌٌم عام فً(االلكترونً
3 

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

 (واحد هو  scoreال او هٌرش لمعامل األدنى الحد)

3 
 واحدة درجة تمنح( 1-3)

 درجة 2 تمنح( 4-6)
 درجات 3ح تمن (فاكثر 7)

 3 معهم العاملٌن عٌوجم المرأة تمكٌن وحدة مسؤول 3

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

5 
 واعضاء شعب كمسؤولً معهم العاملٌن وجمٌع االداء وتموٌم الجودة ضمان السام مدراء

 ارتباط
5 

  (درجات 9)  المصوى الدرجة تتجاوز ال ان على 

 
 المباشر المسؤول لبل من تمأل ( الدرجات خصم)العموبات : السابع المحور
 الدرجة التً تخصم التوصٌف الدرجة المصوى الفمرات ت

 االخفالات 1
 الدرجة غٌر محددة
 بحسب عدد العموبات

 تخصم الدرجة حسب نوع العموبة

 

 ( درجات3تخصم ) عموبة لفت نظر

 ( درجات5تخصم ) عموبة اإلنذار

 درجات (7تخصم ) لطع الراتبعموبة 

 درجات (9تخصم ) عموبة التوبٌخ

 درجة (11تخصم ) عموبة انماص الراتب

 ( درجة15تخصم ) عموبة تنزٌل الدرجة

    مجموع الدرجات التً تخصم
 الدرجة كتابة الدرجة رلما

  

 
 :للتمٌٌم النهائٌة النتائج
 الحاصل الدرجة المحاور ت

  المحور من علٌها
 الوزن حسب الدرجة المحور وزن

  %55  المدرات االدارٌة والمٌادٌة 1

  %25  التدريس 2

  %15  يوالبحث العلمي النشاط 3

  %15   استثمارها ومجاالت الشخصٌة المهارات 4

  %15  االخرى والتكلٌفات التربوي الجانب 5

  %155  الخمسة المحاور مجموع

    الموة مواطن  6

 العموبات خصم 7
 

   وزن بدون بالكامل تخصم 

 
  للتمٌٌم النهائٌة الدرجات مجموع

 كتابة الدرجة رلما الدرجة

  

 

  للتمٌٌم النهائً التمدٌر
 

 امتٌاز
 فاكثر 95

 جدا جٌد 
85-89 

 جٌد 
75-79 

 متوسط 
 75 من الل

 

 

 المباشر  المسؤول رأي
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 األعلى المسؤول رأي
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 تمٌٌم خرآ منذ رأط الذي التحسن ممدار

  متوسط  جٌد  جدا جٌد

  الجامعٌة للمٌادات العلمٌة والمهارات مدراتال لتطوٌر العامة التوصٌات
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