
 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 هاز اإلشراف والتموٌم العلمًج

 لسم تموٌم األداء
 

 رلم االستمارة:
 ترمٌز االستمارة:

 

 

 

 

 
 

 : سٌةالرئٌ البٌانات
 

 البٌانات الرئٌسة :
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الكلية : ـــــــــــــــــــــــــــ القسم /الفرع :ــــــــــــــــــــــــــــــــالجامعة: 

 

 اللقة اسن جد االب اسن الجد اسن االب االسن

          

 جد االم اسن اسن والد االم اسن االم     

      

 الصحُفح السجل او الثطاقح الوىحدج والرهس(  الجٌسُح)رقن      

      

 َىم اإلصدار شهر اإلصدار سٌح اإلصدار

      

 القسن     

  

     
 رقن وتارَخ االهر الىزارٌ او الجاهعٍ الشهادج

شهر هٌح 

 َىم هٌح الشهادج الشهادج

        

 القسن الكلُح الجاهعح الثلد الواًح

        

 االختصاص الدقُق االختصاص العام     

    

 الُىم شهر  السٌح  الجهح الواًحح  اللقة العلوٍ او العٌىاى الىظُفٍ     

          

     
 الثرَد االلكتروًٍ رقن الوىتاَل

هتقاعد ، )هستور، الحالح

 ..الخ(هتىفٍ ،  ..

      

 0200  /0202  فً المراكز الخدمٌة للعام الدراسً  الباحث التدرٌسًاستمارة تمٌٌم أداء 

 مالحظة: ٌرجى مراجعة دلٌل االستمارة لالطالع على كٌفٌة ملئها
 

 



 

 
 (( %02)والبحثً دمًالخالنشاط )  : االولالمحور 

 بعد ان تمدم الوثائك من لبل صاحب العاللة المسؤول المباشرمن لبل ٌملئ  

 

 الدرجة المعطاة الدرجة المصوى الفمرات ت

2 
 الثحىث العلوُح والكتة

 واالشراف علً الوتدرتُي اوالطلثح  والتقىَن العلوٍ

 
02 
 

 

  02 رش العملاو والمشاركة فً المؤتمرات العلمٌة أو الندوات  0

  21 المساهمة فً خدمة المؤسسات العلمٌة او الوزارات االخرى او المجتمع . 3

  21 المشاركة فً التعلٌم المستمر والحلمات العلمٌة والثمافٌة والسمنار . 0

1 
المشاركة فً الزٌارات المٌدانٌة والحملٌة او اجراء اختبارات او تحلٌالت معملٌة او 

 امختبرٌة او غٌره
22  

  222 الدرجات النهائٌة

 

 

 ( %(02) / الماء المحاضرات / التدرٌب التدرٌس) :الثانً  محورال
 

 المركز ٌملئ من لبل اللجنة العلمٌة المشكلة فً 
 

 الدرجح الوعطاج الدرجح القصىي الـــــفقراخ ت

  22 الممررات التً لام بتدرٌسها او الدورات التدرٌبٌة او الماء المحاضرات  2

  20 واثارة دافعٌتهم المتدربٌنادارة الصف والعاللة مع  0

  20 التعلٌم المدمج  3

  21 الوسائل المتبعة فً إٌصال المعلومات والمهارات والمعارف. 0

  21 . المتدربٌناالسالٌب  المستخدمة فً تمٌٌم  1
 
2 

  21 التطوٌر والتحدٌث

  21 الحمٌبة التدرٌبٌة جودة  7

  222 النهائٌة الدرجة

 

 (%(02) والشخصً التربوي لجانب:)االثالث لمحورا

 ( )من لبل صاحب العاللة المشمول بالتمٌٌم( 2-1-0-2) لفمراتترفك توثٌمات او حصراً( المسؤول المباشر( ) من لبل 3-0تملى الفمرات ) 
            

 الدرجة المعطاة الدرجة المصوى الفمرات ت

  32 والبحث العلمً وخارجهاداخل وزارة التعلٌم العالً  والمؤلتةان الدائمٌة المشاركة فً اللج 1

  21 والصفات الشخصٌةااللتزام الوظٌفً  0

  21 النزاهة والشفافٌة فً مجمل التصرفات  3

  22 لمن لدٌه منصب اداري  المهام االدارٌة 0

  02 ٌٌم.كتب الشكر والتمدٌر او الشهادة التمدٌرٌة خالل عام التم 1

  22 االعمال التطوعٌة داخل الجامعة وخارجها 2

  222 الدرجة النهائٌة 



 

 

 
 

 المذكورة حصرا ضمن دلٌل االستمارة )تملى من لبل المسؤول المباشر( مع التوثٌك مواطن الموة  : المحور الرابع
 

 

 الدرجة المعطاة مواطن الموة العلمٌة  ت

2 
جائزة تم منحها ومطابمة فً بٌاناتها لمتطلبات النظام االلكترونً(فً براءات االختراع و الجوائز)اي 

 عام التمٌٌم حصرا 
3 

0 
 فً بوابات البحث    Scoreاو h- index امتالن التدرٌسً لمعامل هٌرش

 (هو واحد  score)الحد األدنى لمعامل هٌرش او ال

3 
 

 ( تمنح درجة واحدة2-3)
 درجة 0( تمنح 0-2)

 درجات 3 حتمن فاكثر( 7)

 3 ع العاملٌن معهمٌمسؤول وحدة تمكٌن المرأة وجم 3

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

 1 مدراء السام ضمان الجودة واالداء الجامعً وجمٌع العاملٌن معهم كمسؤولً شعب واعضاء ارتباط 2

  درجات( 9وى ) على ان ال تتجاوز الدرجة المص 

 
 
 
 

 . :  االخفالات )خصم الدرجات ( تملى من لبل المسؤول المباشر المحور الخامس
 

 الدرجة التً تخصم ( تخصم الدرجة حسب االتً االخفاق ) ت

  ( درجات3تخصم ) لفت نظر 2

  ( درجات1تخصم ) اإلنذار 0

  درجات (7تخصم ) لطع الراتب 3

  درجة (22تخصم ) التوبٌخ 0

  درجة (23تخصم ) إنماص الراتب 1

  ( درجة21تخصم ) تنزٌل الدرجة 2
 

  المجموع

 

 : للتمٌٌم النتائج النهائٌة
 

 المحاور ت
ل صالحاالدرجة 

 علٌها من المحور
 الوزنالدرجة حسب  وزن المحور

  %02  والبحثً الخدمًالنشاط المحور األول:  2

  %02  / الماء المحاضرات  / التدرٌبالتدرٌس المحور الثانً:  0

  %02  الجانب التربوي والشخصًالمحور الثالث:  3

     مواطن الموة 0

  %222  مجموع المحاور 1

  االخفالاتخصم  2
تخصممممم بالكامممممل بممممدون 

 وزن
 

 مجموع الدرجات النهائٌة للتمٌٌم
 درجة كتابةلا الدرجة رلما

  

 

 



 

 

 تمٌٌم النهائً لل تمدٌرال
 

 امتٌاز
 فأكثر 92

 جٌد جدا 
02-09 

 جٌد 
72-79 

 ضعٌف 
 72الل من 

 

 

 رأي المسؤول المباشر  

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

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

 

 األعلىرأي المسؤول 

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

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

 

 

 تمٌٌم أخرممدار التحسن الذي طرا منذ 
 

 جٌد جدا
 

  متوسط  جٌد 

 

 التوصٌات العامة لتطوٌر المدرات والمهارات العلمٌة للتدرٌسً

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :على صحة المعلومات الواردة فً االستمارةالتولٌـــــــــــــــــــــــــــع 

 : مدٌر المركــــــــــزاسم 

 التارٌــــــــــــــــــــــــــــخ: 


