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 المباشر المسؤول لبل من تملئ%( : 55( )والمٌادٌة اإلدارٌة المدرات) االول المحور
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 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 مسؤولًووالدراسات العلٌا(
 ملئها كٌفٌة على لالطالع االستمارة دلٌل مراجعة ٌرجى



 
 العلمٌة اللجنة لبل من ٌملئ%( 25) التدرٌس:  لثانًا المحور

 

 انرٕصٛف انـــــفمشاخ ت
انذسجح 

 انمصٕٖ

انذسجح 

 انًؼطاج

 بتدرٌسها لام التً الممررات 1

 15تمنح (دراسً )اولٌة او علٌا( )نظري او عملً(.( درجات لكل ممرر  15تمنح ) 

( درجة لكل 25درجات لكل ممرر فصلً(/ وتمنح ) 5درجات  لكل ممرر سنوي( ، وتمنح)
( درجات لكل ممرر فصلً للتدرٌسً االداري والمتفرغٌن 15ممرر دراسً سنوي و)

   جزئٌا الغراض الدراسة .
)رٌاضً , فنً, كشفً, ثمافً (  مادة دراسٌة واحدة لتدرٌسً ( نشاط 2ٌعتمد كل )

النشاطات الطالبٌة.
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2 
ادارة الصف والعاللة مع الطلبة 

 واثارة دافعٌتهم

ٌتم التمٌٌم من خالل استمارة استبٌان توزع على الطلبة الذٌن ٌدرسهم التدرٌسً ولكل 
 لبل الجامعات(.ٌتم اعداد استمارة االستبٌان من  ) ممرراته الدراسٌة

   درجة( 16% فأكثر( )85( درجات   )نسبة 25وٌتم احتساب الدرجات وفك االتً: )
 %(59-55 )نسبة اتدرج (8)%(  69-65( درجات   )نسبة 12%( ) 79-75)نسبة 

 ( درجات لما دون ذلن.4)
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  التعلٌم المدمج 3

 ( درجات لكل فمرة5تمنح )
)المحاضرة ، المنالشة ، االستمصاء ، العصف الذهنً ، ك تدرٌس متعددة رائٌستخدم ط -

 غٌرها(
 ٌستخدم االمثلة التوضٌحٌة والتطبٌمٌة ألثراء المادة التعلٌمٌة -
 .اخرىاو اي وسٌلة  او عرض افالم علمٌة متخصصة وسائل اإلٌضاح ٌستخدم -
 15تمل عن ٌنشر محاضراته وفعالٌاته العلمٌة على المولع االلكترونً  )على ان ال  -

 محاضرات(

 Moodle, Google Class)مثل  ل مع الطلبةللتواصكترونٌة لاال المنصاتٌستخدم   -
room  Edmodo,) 

 ٌستخدم الطرائك والوسائل الحدٌثة المستخدمة فً التعلٌم االلكترونً -
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4 
 تمٌٌم فً متبعةال االسالٌب

 الطلبة

 ( درجات لكل فمرة5تمنح )
ٌستخدم اسالٌب متنوعة لتمٌٌم اداء الطلبة )اختبارات تحرٌرٌة ، شفوٌة ، ادائٌة،  -

 (الكترونٌة ,انشطة الكترونٌة او غٌرهاتمارٌر
ٌعلن نتائج و ٌموم بتمٌٌم الطلبة بشكل دوري ومستمر وشامل طوال العام الدراسً -

 التمٌٌم للطلبة فً الولت المناسب
االجابات النموذجٌة  ل ادائهم فً االختبارات وٌعرضٌمدم تغذٌة راجعة للطلبة حو -

 الدورٌة االختباراتألسئلة 

15  

 وتحدٌثه الدراسً الممرر وصف 5

 ( درجات لكل فمرة5تمنح )
 ٌمدم وصف الممرر الدراسً فً بداٌة العام الدراسً -
 ٌعرض مفردات الممرر وٌوزع االنشطة والواجبات على الطلبة -
ٌستخدم المصادر الحدٌثة فً اعداد لتطوٌر الممرر ومفرداته وٌمدم ممترحات  -

 . المحاضرات واالنشطة دورٌا  

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

 بالتمٌٌم

 التوصٌف الفمرات ت
 الدرجة
 المصوى

 الدرجة
 المعطاة

1 
واالشراف على والكتب البحوث العلمٌة  

 والتموٌم العلمً الطلبة

ضًٍ يغرٕػثاخ  كالسفٛد ( دسجح نهثحٕز انًُشٕسج  فٙ يجهح ػانًٛح ٔانًفٓشعح 02ذًُح ) -

 4اكصش يٍ  عكٕتاط citescore ٔا 0اكصش يٍ  impact factor ifراخ يؼايم ذأشٛش 

ضًٍ يغرٕػثاخ  كالسفٛد ( دسجح نهثحٕز انًُشٕسج  فٙ يجهح ػانًٛح ٔانًفٓشعح 55ذًُح ) -

 0عكٕتاط اكصش يٍ  citescore ٔا 5اكصش يٍ  impact factor ifراخ يؼايم ذأشٛش

ضًٍ يغرٕػثاخ  كالسفٛد ( دسجح نهثحٕز انًُشٕسج  فٙ يجهح ػانًٛح ٔانًفٓشعح 52ذًُح ) -

 0 عكٕتاط الم يٍ  citescore ٔا 5الم يٍ  impact factor if أشٛشذراخ يؼايم 

ضًٍ يغرٕػثاخ  كالسفٛد نى ( دسجح نهثحٕز انًُشٕسج  فٙ يجهح ػانًٛح ٔانًفٓشعح 5ذًُح )  -

أ فٙ انًجالخ  5الم يٍ  عكٕتاط citescoreأ  impact factor ifذحصم ػهٗ يؼايم ذأشٛش

ػهٗ اٌ الذكٌٕ ضًٍ انًجالخ غٛش خاضؼح نهرمغًٛاخ اػالِ انؼانًٛح أ انؼشتٛح أ انًحهٛح 

 (انًفرشعح )ٚشفك انرٕشٛك انخاص تاػرًادٚح انًجهح تًا ٔسد فٙ انرمغًٛاخ اػالِ 

ٕو ػهًٛا أ ( دسجح نهكراب انًؤنف انؼهًٙ أ انًُٓجٙ أ انًرشجى ششط اٌ ٚكٌٕ يم02ذًُح ) -

 انًُشٕس فٙ داس َشش ػانًٛح .

  

( دسجاخ  نهكراب انؼهًٙ أ انًُٓجٙ انًؤنف أ انًرشجى ششط اٌ ٚكٌٕ يمٕو ػهًٛاً  52ذًُح ) -

 ػشتٛح أ يحهٛح َٔشش فٙ داس َشش 

)يالحظح: ذشًم انكرة اٚضا فصم فٙ كراب أ تحس ضًٍ يجًٕػح يٍ  انثحٕز شى طثؼٓا فٙ 

 نهششٔط اػالِ(كراب ٔخاضؼح 

( ػهٗ 6-8-52ذًُح دسجاخ االششاف ػهٗ طهثح ) انذكرٕساِ ٔانًاجغرٛش ٔانذتهٕو انؼانٙ ) - 

 دسجاخ  نالششاف انًشرشن ػهٗ طهثح انذكرٕساِ 5دسجاخ نالششاف انًُفشد ٔ  52انرٕانٙ  )

دسجاخ  6دسجاخ نالششاف انًشرشن ػهٗ طهثح انًاجغرٛش( ٔ) 4دسجاخ نالششاف انًُفشد ٔ 8( ٔ )

( دسجاخ نالششاف 4دسجح نالششاف انًُفشد ػهٗ طهثح انذتهٕو انؼانٙ (ٔ ) 3نالششاف انًشرشن ٔ

 (. 55نهثكانٕسٕٚط ٔانذتهٕو  )الصٗ دسجح   ػهٗ طهثح انًشاحم انًُرٓٛح نثحٕز انرخشض

دسجح  نكم ذمٕٚى خاص تانثحٕز ٔانًماالخ انؼهًٛح ٔانشعائم ٔاالطاسٚح ٔتشاءاخ  3ذًُح  -

 دسجاخ( 52رشاع الصٗ دسجح )االخ

( درجات لكل خمسة اعمال فنٌة بالنسبة لكلٌات الفنون الجمٌلة وتتضمن  المعارض 15تمنح ) --
 الشخصٌة والمشتركة وغٌرها من النشاطات الفنٌة.

 15( لكل نشاط رٌاضً كمدرب دولً بالنسبة لكلٌات التربٌة الرٌاضٌة الصى درجة)5تمنج )-
 درجات(
 ( دسجح42انمصٕٖ نٓزِ انفمشج )انذسجح 

 : ًُٚح انرذسٚغٙ انذسجح انمصٕٖ نًحٕس انُشاط انؼهًٙ ٔانثحصٙ ارا ذحمك انرانٙ: يالحظح

نذّٚ تحصاٌ يُشٕساٌ فٙ يغرٕػثاخ )عكٕتاط أ كالسفٛد( ٔٚغرصُٗ يٍ ْزا انششط  -5

 انرذسٚغٙ انًرفشؽ جضئٛا حٛس ٚشرشط َشش تحس ٔاحذ فمظ.

 ( دسجح.42نهفمشج ٔانثانغح ) حاصم ػهٗ انذسجح انمصٕٖ -0
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2 
 أو العلمٌة المؤتمرات فً المشاركة
 الدوراتاو ورش العمل او  او الندوات

  التدرٌبٌة

انًشاسكح فٙ يؤذًش دٔنٙ أ ػانًٙ أ َذٔج ػهًٛح أ ٔسشح ػًم أ يهرمٗ ػهًٙ أ دٔسج  -

 ذذسٚثٛح خاسض انؼشاق

 يؤذًش دٔنٙ أ ػهًٙ خاسض انؼشاق( دسجح نهًشاسكح تثحس يُفشد فٙ 02ذًُح )

 ( دسجح نهًشاسكح تثحس يشرشن فٙ يؤذًش دٔنٙ أ ػهًٙ خاسض انؼشاق55ذًُح )

 ( دسجاخ نهًشاسكح تثٕعرش فٙ يؤذًش دٔنٙ أ ػهًٙ خاسض انؼشاق52ذًُح )

أ يهرمٗ او ورشة عمل   ( نهًشاسكح تصفح يحاضش أ ٔسلح ػًم فٙ َذٔج ػهًٛح 52ذًُح )

 فٙ أ دٔسج ذذسٚثٛح خاسض انؼشاقػهًٙ أ شما

 ( دسجح نهًشاسكح تصفح حضٕس. )ػهٗ اٌ ال ذضٚذ ػٍ خًغح يشاسكاخ(. 0ذًُح )

أ ٔسشح ػًم أ يهرمٗ ػهًٙ أ دٔسج ذذسٚثٛح داخم  انًشاسكح فٙ يؤذًش ػهًٙ أ َذٔج ػهًٛح  -

 انؼشاق 

( دسجاخ نهًشاسكح تثحس يُفشد فٙ يؤذًش ػهًٙ داخم انؼشاق52ذًُح )
. 

( دسجاخ نهًشاسكح تثحس يشرشن فٙ يؤذًش ػهًٙ داخم انؼشاق5ذًُح )
. 

 ( دسجاخ نهًشاسكح تثٕعرش فٙ يؤذًش ػهًٙ داخم انؼشاق5ذًُح )

أ ٔسشح ػًم أ يهرمٗ ػهًٙ  ( نهًشاسكح ٚصفح يحاضش أ ٔسلح ػًم فٙ َذٔج ػهًٛح 5ذًُح )

 أ دٔسج ذذسٚثٛح داخم انؼشاق

 دسجح نهًشاسكح تصفح حضٕس ) ػهٗ اٌ ال ذضٚذ ػٍ خًغح يشاسكاخ(. (2تمنح  )
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3 
 العلمٌة المؤسسات خدمة فً المساهمة

  المجتمع او االخرى الوزارات او

( دسجاخ نكم خذيح أ اعرشاسج أ الايح َذٔج أ يهرمٗ شمافٙ أ ػهًٙ أ ٔسشح ػًم أ 5ذًُح )

يحاضشج أ دٔسج ذذسٚثٛح أ نماء صحفٙ أ َشش يمانح فٙ يجهح أ صٚاسج داس اٚراو أ يغٍُٛ  أ 

ٓا خذيح انًغرشفٛاخ انرؼهًٛٛح أ انًؤعغاخ انخذيٛح أ االَراجٛح انحكٕيٛح ٔغٛشْا  ٚمذي

 انرذسٚغٙ ٔذكٌٕ خاسض ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ   أ انًجرًغ 

15  

4 
 والحلمات المستمر التعلٌم فً المشاركة

  والسمنار والثمافٌة العلمٌة

( دسجاخ نهًشاسكح فٙ 6ٔذًُح ) ( دسجاخ نهًشاسكح تصفح يحاضش فٙ انرؼهٛى انًغرًش،8ذًُح )

( دسجح نهًشاسن كحضٕس فٙ 4انًغرًش ،ٔذًُح )دٔساخ طشائك انرذسٚظ انحذٚصح فٙ انرؼهٛى 

 ( نشئاعح ٔػضٕٚح نجاٌ انغًُاس ٔانحهماخ انصمافٛح.3انذٔساخ االخشٖ فٙ انرؼهٛى انًغرًش، ذًُح )
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5 
 المٌدانٌة الزٌارات فً المشاركة
 تحلٌالت او اختبارات اجراء او والحملٌة
 وغٌرها مختبرٌة او معملٌة

( دسجاخ نكم صٚاسج يٛذاَٛح نإلششاف ػهٗ انطهثح)  تغض انُظش ػٍ ػذد انطهثح (فٙ يجال 3ذًُح )

انرطثٛماخ انؼًهٛح فٙ انرخصصاخ االَغاَٛح ٔاالجرًاػٛح فضال ػٍ انرخصصاخ انؼهًٛح فٙ يجاالخ 

انؼهٛا االخرثاساخ أ ذحهٛم يؼًهٙ أ يخرثش٘ أ انًراتؼح انغشٚشٚح. نطهثح انذساعاخ االٔنٛح ٔ

 أانضٚاساخ ٔانغفشاخ انؼهًٛح أ غٛشْا نى ذزكش  

15  

 النهائٌة ةالدرج 
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 المباشر المسؤول لبل من تملئ :%(15) استثمارها ومجاالت الشخصٌة المهارات:  الرابع المحور

 ت
 الفمرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 المصوى

 الدرجة المعطاة

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

 

 25 ٌستطٌع تحلٌل المعطٌات واستثمار النتائج من خالل إجراءات مختلفة 2

 

 25 ٌمتلن مهارة تكنولوجٌا المعلومات وٌوظفها فً مجال عمله 3

 

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

 خالل االتصال والتشاور.
25 

 

 155 مجموع درجات محور المهارات الشخصٌة ومجاالت استثمارها

 

 
 

 % 15األخرى والتكلٌفات التربوي الجانب :الخامسالمحور
 (حصرا   المسؤول المباشر لبل من( ) 3,2) الفمرات تملى             

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

 التوصٌف الفمرات ت
 الدرجة
 المصوى

 الدرجة
 المعطاة

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

 ( درجة لعضو اللجنة االمتحانٌة 25تمنح ) -
 ( درجات لكل لجنة دائمٌة 15تمنح ) -
 لكل لجنة مؤلتة . ( درجات5) تمنح -

مالحظة : ٌعد سجل خاص فً كل لسم علمً ٌثبت فٌه نشاطات التدرٌسٌن خالل 
ٌما العام الدراسً توزٌع اللجان والمهام على التدرٌسٌٌن بشكل ٌحمك العدالة ف

 بٌنهم

35  

  الوظٌفً االلتزام 2

 لكل فمرة( درجات 4تمنح )
 االلتزام  باالنظمة والتعلٌمات والدوام الٌومً والمحاضرات واجتماعات المسم -
 ٌحرض على العمل بكفائة ضمن المواعٌد المحددة النهاء العمل المطلوب -
 االستعداد لبذل جهود اضافٌة لتحمٌك اهداف العمل -
 االلتزام بأداء دوره فً المهام واللجان المكلف بها -
 من حل المشكالت عند حدوث ازمات فً العملٌتمكن  -

25  

3 
 المهاراتاسالٌب التعامل مع الطلبة وتمدٌم 

 االرشادٌة

 ( درجات لكل فمرة3تمنح )
ٌؤكد على االحساس بالمسؤولٌة االجتماعٌة لدى الطلبة وٌحرص على تنمٌة  -

 التفاعل االجتماعً السلٌم لدٌهم
 الجامعٌة لدى الطلبةٌؤكد على تنمٌة المٌم واالعراف  -
 ٌساعد الطلبة على حرٌة التعبٌر وتوكٌد الذات -
 ٌساعد الطلبة على خفض مستوى الملك لدٌهم وبخاصة فً اٌام االمتحانات -
 ٌسعى الى اكساب الطلبة مهارات التعامل مع الموالف الضاغطة -

15  

4 
 خالل التمدٌرٌة الشهادة او والتمدٌر الشكر كتب
 . التمٌٌم عام

او ماٌعادل ( درجات لكل كتاب شكر او شهادة تمدٌرٌة من الوزٌر 15تمنح ) -
 درجته.

كالء الوزٌر ومن من و( درجات لكل كتــاب شكر او شهادة تمدٌرٌة 15تمنح ) -
 او ما ٌعادل درجته.بدرجتهم ورئٌس الجامعة 

( درجات لكل كتاب شكر او شهادة تمدٌرٌة من مساعدي رئٌس 5تمنح ) -
 او ماٌعادل درجته. او عمداء الكلٌات الجامعة

25  

5 
االعمال التطوعٌة داخل الجامعة  فً مساهمته
 وخارجها

عمل تطوعً داخل الجامعة وخارجها وتتضمن حمالت لكل  ( درجة3)تمنح 
التشجٌر والتبرع فً ترمٌم وصبغ االبنٌة وتصلٌح االجهزة وصٌانتها والتبرع 

البوسترات التوعوٌة وغٌرها من االعمال باجهزة متنوعة وبالكتب وعمل 
 التطوعٌة المختلفة......
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بعد ان تمدم ( المباشر المسؤول لبل من تملى) االستمارة دلٌل ضمن حصرا المذكورة  الموة مواطن:  سادسال المحور

 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 3 حتمن (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 تملى ( الدرجات خصم)العموبات : السابع المحور
 الدرجة التً تخصم التوصٌف الدرجة المصوى الفمرات ت

 االخفالات 1
 الدرجة غٌر محددة
 بحسب عدد العموبات

 الدرجة حسب نوع العموبةتخصم 

 

 ( درجات3تخصم ) عموبة لفت نظر

 ( درجات5تخصم ) عموبة اإلنذار

 (درجات7تخصم ) عموبة لطع الراتب

 (درجة9تخصم ) عموبة التوبٌخ

 (درجة11تخصم ) عموبة انماص الراتب

 ( درجة15تخصم ) عموبة تنزٌل الدرجة

    تخصم مجموع الدرجات التً
 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  انرذسٚظ 2

  %15  ٔانثحس انؼهًٙ انُشاط 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 

 ضعٌف 
 75 من الل

 

 

 المباشر  المسؤول رأي
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..................................................................................................................................... 

 

 

 األعلى المسؤول رأي
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 تمٌٌم أخر منذ طرا الذي التحسن ممدار

  متوسط  جٌد  جدا جٌد

  الجامعٌة للمٌادات العلمٌة والمهارات مدراتال لتطوٌر العامة التوصٌات
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