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 انهمة اعى جذ االب اعى انجذ اعى االب االعى

          

 اعى جذ االو اعى ٔانذ االو الواعى ا     

      

 انصحٛفح انغجم أ انثطالح انًٕحذج ٔانشيض(  انجُغٛح)سلى      

      

 ٕٚو اإلصذاس شٓش اإلصذاس عُح اإلصذاس

      

 انمغى     

  

     

 سلى ٔذاسٚخ االيش انٕصاس٘ أ انجايؼٙ انشٓادج
شٓش يُح 

 ٕٚو يُح انشٓادج انشٓادج

        

 انمغى انكهٛح انجايؼح انثهذ انًاَح

        

 االخرصاص انذلٛك االخرصاص انؼاو     

    

 انٕٛو شٓش  انغُح  انجٓح انًاَحح  انهمة انؼهًٙ أ انؼُٕاٌ انٕظٛفٙ     

          

     
 انثشٚذ االنكرشَٔٙ سلى انًٕتاٚم

يرماػذ ،  )يغرًش، انحانح

 ..انخ(..يرٕفٙ 
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 %( : تملئ من قبل المسؤول المباشر30)القدرات اإلدارٌة والقٌادٌة( ) االولالمحور 

 انفمشاخ )انًؤششاخ ( خ
انذسجح 

 انمصٕٖ

 انرٕصٛف

انذسجح 

 انًؼطاج
 يًراص

02 

جٛذ 

 جذا  

55 

 جٛذ

52 

 يرٕعظ

5 

 ضؼٛف

 صفش

5 
ٚمٕو ترخطٛظ انؼًم ٔذُظًّٛ ػهٗ ٔفك 

 انًُظٕس االعرشاذٛجٙ.
02       

0 

ٚؼًم ػهٗ ذُفٛز اإلجشاءاخ انًطهٕتح ػهٗ 

مٕاٍَٛ انصادسج يٍ ٔفك انمشاساخ ٔان

 انجٓاخ انؼهٛا يٍ خالل ذٕاجذِ انًٛذاَٙ

02       

3 

ٚرثغ انضٕاتظ ٔاالجشاءاخ نرششٛذ اإلَفاق 

ٔانحذ يٍ انٓذس ػهٗ ٔفك انصالحٛاخ 

 انًًُٕحح.

02       

4 

ذرصف  ٚرًرغ تمذساخ لٛادٚح ٔ يٓاسٚح

ٔاداسج االصياخ  تانحذاشح فٙ صُغ انمشاس

 ٔاٚجاد انحهٕل 

02       

5 
ٚغٓى تفاػهٛح نرحمٛك األْذاف انرٙ 

 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .ذرضًُٓا سعانح 
02       

 يجًٕع دسجاخ يحٕس انمذساخ اإلداسٚح ٔانمٛادٚح
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 حصرا العلمً القسم رئٌسٌملئ من قبل :  %(15) : التدرٌس الثانًالمحور 

 

 انـــــفمشاخ ت
انذسجح  

 انمصٕٖ

انذسجح 

 انًؼطاج

 المقررات التً قام بتدرٌسها 1

 10تمنح (دراسً )اولٌة او علٌا( )نظري او عملً(.( درجات لكل مقرر  10تمنح ) 

( درجة لكل 20درجات لكل مقرر فصلً(/ وتمنح ) 5درجات  لكل مقرر سنوي( ، وتمنح)
( درجات لكل مقرر فصلً للتدرٌسً االداري والمتفرغٌن 10)مقرر دراسً سنوي و

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

النشاطات الطالبٌة.
 

20  

2 
ادارة الصف والعالقة مع الطلبة 

 واثارة دافعٌتهم

ان توزع على الطلبة الذٌن ٌدرسهم التدرٌسً ولكل ٌتم التقٌٌم من خالل استمارة استبٌ
 ٌتم اعداد استمارة االستبٌان من قبل الجامعات(. ) مقرراته الدراسٌة

   درجة( 16% فأكثر( )00( درجات   )نسبة 20وٌتم احتساب الدرجات وفق االتً: )
 %(57-50 )نسبة اتدرج (0)%(  67-60( درجات   )نسبة 12%( ) 07-00)نسبة 

 رجات لما دون ذلك.( د4)

20 

 

  التعلٌم المدمج 3

 ( درجات لكل فقرة5تمنح )
ق تدرٌس متعددة )المحاضرة ، المناقشة ، االستقصاء ، العصف الذهنً ، رائٌستخدم ط -

 غٌرها(
 ٌستخدم االمثلة التوضٌحٌة والتطبٌقٌة ألثراء المادة التعلٌمٌة -
 .اخرىاو اي وسٌلة  خصصةاو عرض افالم علمٌة مت وسائل اإلٌضاح ٌستخدم -
 10ٌنشر محاضراته وفعالٌاته العلمٌة على الموقع االلكترونً  )على ان ال تقل عن  -

 محاضرات(

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

 لكترونًٌستخدم الطرائق والوسائل الحدٌثة المستخدمة فً التعلٌم اال -

30  

4 
فً تقٌٌم  المستعملة االسالٌب

 الطلبة

 ( درجات لكل فقرة5تمنح )
ٌستخدم اسالٌب متنوعة لتقٌٌم اداء الطلبة )اختبارات تحرٌرٌة ، شفوٌة ، ادائٌة،  -

 (الكترونٌة ,انشطة الكترونٌة او غٌرهاتقارٌر
ٌعلن نتائج و سًٌقوم بتقٌٌم الطلبة بشكل دوري ومستمر وشامل طوال العام الدرا -

 التقٌٌم للطلبة فً الوقت المناسب
االجابات النموذجٌة ألسئلة  ٌقدم تغذٌة راجعة للطلبة حول ادائهم فً االختبارات وٌعرض -

 الدورٌة االختبارات

15  

 وتحدٌثهالدراسً  وصف المقرر 5

 ( درجات لكل فقرة5تمنح )
 ٌقدم وصف المقرر الدراسً فً بداٌة العام الدراسً -
 ٌعرض مفردات المقرر وٌوزع االنشطة والواجبات على الطلبة -
ٌستخدم المصادر الحدٌثة فً اعداد ٌقدم مقترحات لتطوٌر المقرر ومفرداته و -

 . المحاضرات واالنشطة دورٌا  

15 

 

 الدرجة النهائٌة 
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 مع التوثٌق المشمول بالتقٌٌمٌملئ من قبل صاحب العالقة : %  20 : النشاط العلمً والبحثً الثالثالمحور 
 

 انرٕصٛف انفمشاخ
انذسجح 

 انمصٕٖ

انذسجح 

 انًؼطاج

5 

 

 ٔانكرةانثحٕز انؼهًٛح 

 ٔانرمٕٚى انؼهًٙ ٔاالششاف ػهٗ انطهثح

فٙ يجهح ػانًٛح  نهثحٕز انًُشٕسج  ( دسجح02ذًُح ) -

راخ يؼايم ذأشٛش ضًٍ يغرٕػثاخ  كالسفٛد ٔانًفٓشعح 

impact factor if ٔا 0ٍ اكصش ي  citescore عكٕتاط

 4اكصش يٍ 

فٙ يجهح ػانًٛح  نهثحٕز انًُشٕسج ( دسجح 55ذًُح ) -

راخ يؼايم ذأشٛش كالسفٛد  ضًٍ يغرٕػثاخٔانًفٓشعح 

impact factor if  ٍٔا 5اكصش ي citescore  عكٕتاط

 0اكصش يٍ 

فٙ يجهح ػانًٛح  نهثحٕز انًُشٕسج ( دسجح 52ذًُح ) -

راخ يؼايم اخ  كالسفٛد ضًٍ يغرٕػثٔانًفٓشعح 

 citescore ٔا 5الم يٍ  impact factor ifذأشٛش

 0عكٕتاط الم يٍ يٍ 

فٙ يجهح ػانًٛح  نهثحٕز انًُشٕسج ( دسجح 5ذًُح )  -

نى ذحصم ػهٗ يؼايم كالسفٛد ضًٍ يغرٕػثاخ ٔانًفٓشعح 

عكٕتاط الم يٍ  citescoreأ  impact factor ifذأشٛش

ح نهرمغًٛاخ اػالِ انؼانًٛح أ أ فٙ انًجالخ غٛش خاضؼ 5

اٌ الذكٌٕ ضًٍ انًجالخ انًفرشعح  ػهٗانؼشتٛح أ انًحهٛح 

)ٚشفك انرٕشٛك انخاص تاػرًادٚح انًجهح تًا ٔسد فٙ 

 (انرمغًٛاخ اػالِ 

ف انؼهًٙ أ انًُٓجٙ أ ( دسجح نهكراب انًؤن02ذًُح ) -

أ انًُشٕس فٙ داس َشش  انًرشجى ششط اٌ ٚكٌٕ يمٕو ػهًٛا

 .انًٛح ػ

انًؤنف أ  انؼهًٙ أ انًُٓجٙ ( دسجاخ  نهكراب52ذًُح ) - 

يمٕو ػهًٛا   َٔشش فٙ داس َشش ششط اٌ ٚكٌٕ انًرشجى 

 ػشتٛح أ يحهٛح 

)يالحظح: ذشًم انكرة اٚضا فصم فٙ كراب أ تحس ضًٍ 

يجًٕػح يٍ  انثحٕز شى طثؼٓا فٙ كراب ٔخاضؼح نهششٔط 

 اػالِ(

ٗ طهثح ) انذكرٕساِ ٔانًاجغرٛش ذًُح دسجاخ االششاف ػه - 

دسجاخ   52) ( ػهٗ انرٕانٙ 6-8-52ٔانذتهٕو انؼانٙ )

دسجاخ  نالششاف انًشرشن ػهٗ طهثح 5نالششاف انًُفشد ٔ

 انذكرٕساِ 

دسجاخ نالششاف  4دسجاخ نالششاف انًُفشد ٔ 8( ٔ )

دسجاخ نالششاف  6انًشرشن ػهٗ طهثح انًاجغرٛش( ٔ)

انًُفشد ػهٗ طهثح انذتهٕو دسجح نالششاف  3انًشرشن ٔ

نالششاف ػهٗ طهثح انًشاحم انًُرٓٛح ( دسجاخ 4ٔ )انؼانٙ (

 .( 55)الصٗ دسجح  نهثكانٕسٕٚط ٔانذتهٕو   نثحٕز انرخشض

دسجح  نكم ذمٕٚى خاص تانثحٕز ٔانًماالخ  3ذًُح  -

انؼهًٛح ٔانشعائم ٔاالطاسٚح ٔتشاءاخ االخرشاع الصٗ دسجح 

 دسجاخ( 52)

( درجات لكل خمسة اعمال فنٌة بالنسبة 10) تمنح --
وتتضمن  المعارض الشخصٌة  لكلٌات الفنون الجمٌلة

 .والمشتركة وغٌرها من النشاطات الفنٌة
( لكل نشاط رٌاضً كمدرب دولً بالنسبة لكلٌات 5تمنج )-

 درجات( 10التربٌة الرٌاضٌة اقصى درجة)
 ( دسجح42انذسجح انمصٕٖ نٓزِ انفمشج )

ًُٚح انرذسٚغٙ انذسجح انمصٕٖ نًحٕس انُشاط :  يالحظح

 انؼهًٙ ٔانثحصٙ ارا ذحمك انرانٙ:

نذّٚ تحصاٌ يُشٕساٌ فٙ يغرٕػثاخ )عكٕتاط  -5

أ كالسفٛد( ٔٚغرصُٗ يٍ ْزا انششط انرذسٚغٙ 

 انًرفشؽ جضئٛا حٛس ٚشرشط َشش تحس ٔاحذ فمظ.

حاصم ػهٗ انذسجح انمصٕٖ نهفمشج ٔانثانغح  -0

 ( دسجح.42)

 

42 

 

 

0 
انًشاسكح فٙ انًؤذًشاخ انؼهًٛح أٔ انُذٔاخ أ 

 خ انرذسٚثٛحانذٔسأسػ انؼًم أ

أ أ َذٔج ػهًٛح  ػانًٙانًشاسكح فٙ يؤذًش دٔنٙ أ  -

 أ يهرمٗ ػهًٙ أ دٔسج ذذسٚثٛح خاسض انؼشاقٔسشح ػًم 

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

 ػهًٙ خاسض انؼشاق

( دسجح نهًشاسكح تثحس يشرشن فٙ يؤذًش دٔنٙ 55) ذًُح

 أ ػهًٙ خاسض انؼشاق

( دسجاخ نهًشاسكح تثٕعرش فٙ يؤذًش دٔنٙ أ 52ذًُح )

 ػهًٙ خاسض انؼشاق

( نهًشاسكح تصفح يحاضش أ ٔسلح ػًم فٙ َذٔج 52ذًُح )

أ دٔسج  أ شمافٙ أ يهرمٗ ػهًٙاو ورشة عمل   ػهًٛح 

02  



 ذذسٚثٛح خاسض انؼشاق

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

 ػٍ خًغح يشاسكاخ(. 

أ ٔسشح ػًم  انًشاسكح فٙ يؤذًش ػهًٙ أ َذٔج ػهًٛح  -

 أ يهرمٗ ػهًٙ أ دٔسج ذذسٚثٛح داخم انؼشاق 

( دسجاخ نهًشاسكح تثحس يُفشد فٙ يؤذًش ػهًٙ 52ذًُح )

داخم انؼشاق
. 

ن فٙ يؤذًش ػهًٙ ( دسجاخ نهًشاسكح تثحس يشرش5ذًُح )

داخم انؼشاق
. 

( دسجاخ نهًشاسكح تثٕعرش فٙ يؤذًش ػهًٙ داخم 5ذًُح )

 انؼشاق

( نهًشاسكح ٚصفح يحاضش أ ٔسلح ػًم فٙ َذٔج 5ذًُح )

أ يهرمٗ ػهًٙ أ دٔسج ذذسٚثٛح أ ٔسشح ػًم  ػهًٛح 

 داخم انؼشاق
هٗ اٌ ال ذضٚذ دسجح نهًشاسكح تصفح حضٕس ) ػ (2تمنح  )

 شاسكاخ(.ػٍ خًغح ي

3 
انًغاًْح فٙ خذيح انًؤعغاخ انؼهًٛح أ 

 انٕصاساخ االخشٖ أ انًجرًغ .

ٔ الايح َذٔج أ ( دسجاخ نكم خذيح أ اعرشاسج ا5ذًُح )

يهرمٗ شمافٙ أ ػهًٙ أ ٔسشح ػًم أ يحاضشج أ دٔسج 

ذذسٚثٛح أ نماء صحفٙ أ َشش يمانح فٙ يجهح أ صٚاسج داس 

ٔ خذيح انًغرشفٛاخ انرؼهًٛٛح أ اٚراو أ يغٍُٛ  ا

انًؤعغاخ انخذيٛح أ االَراجٛح انحكٕيٛح ٔغٛشْا  ٚمذيٓا 

 انرذسٚغٙ ٔذكٌٕ خاسض ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ   أ انًجرًغ 

55  

4 
انًشاسكح فٙ انرؼهٛى انًغرًش ٔانحهماخ انؼهًٛح 

 ٔانصمافٛح ٔانغًُاس .

ٛى فٙ انرؼه ( دسجاخ نهًشاسكح تصفح يحاضش8ذًُح )

نهًشاسكح فٙ دٔساخ طشائك  ( دسجاخ6ٔذًُح ) ،انًغرًش

( دسجح 4ذًُح )انرذسٚظ انحذٚصح فٙ انرؼهٛى انًغرًش ،ٔ

انرؼهٛى انًغرًش، انذٔساخ االخشٖ فٙ  فٙكحضٕس نهًشاسن 

 ( نشئاعح ٔػضٕٚح نجاٌ انغًُاس ٔانحهماخ انصمافٛح.3ذًُح )

55  

5 
أ اجشاء  انًشاسكح فٙ انضٚاساخ انًٛذاَٛح ٔانحمهٛح

 .ٔغٛشْا اخرثاساخ أ ذحهٛالخ يؼًهٛح أ يخرثشٚح

  )( دسجاخ نكم صٚاسج يٛذاَٛح نإلششاف ػهٗ انطهثح3ذًُح )

فٙ يجال انرطثٛماخ انؼًهٛح فٙ تغض انُظش ػٍ ػذد انطهثح (

انرخصصاخ االَغاَٛح ٔاالجرًاػٛح فضال ػٍ انرخصصاخ 

أ يخرثش٘ انؼهًٛح فٙ يجاالخ االخرثاساخ أ ذحهٛم يؼًهٙ 

نطهثح انذساعاخ االٔنٛح ٔانؼهٛا أ انًراتؼح انغشٚشٚح. 

  ش غٛشْا نى ذزك انضٚاساخ ٔانغفشاخ انؼهًٛح أأ

52  

  522  انذسجاخ انُٓائٛح

 
 
 
 
 
 
 

 تملئ من قبل المسؤول المباشر :%(20)ومجاالت استثمارها  الشخصٌة المهارات)  الرابعالمحور 
 

 ت
 الفقرات )المؤشرات (

 

الدرجة 
 القصوى
 

 التوصٌف
الدرجة 
 ممتاز المعطاة

25 
 جٌد جدا  
20 

 جٌد
15 

 متوسط
10 

 ضعٌف
 صفر

1 
ٌمتلك مهارات التواصل )إدارة الحوار وإقناع اآلخرٌن  

 ( للمشكالتوإٌجاد الحلول 
25       

2 
ٌستطٌع تحلٌل المعطٌات واستثمار النتائج من خالل 

 إجراءات مختلفة
25       

3 
تلك مهارة تكنولوجٌا المعلومات وٌوظفها فً مجال ٌم

 عمله
25       

4 
ٌعمل على تحقٌق النتائج ضمن السقف الزمنً المحدد من 

 .خالل االتصال والتشاور
25       

   100 مجموع درجات محور المهارات الشخصٌة ومجاالت استثمارها

 

 
 
 



 
 
 

  % 15خرى : الجانب التربوي والتكلٌفات األالخامسالمحور 
 
( )من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقٌٌم( بعد 0-0-6-1الفقرات )تملئ و (المباشرالمسؤول ( ) من قبل 5-4-3-2الفقرات ) تملئ 

 توثٌقها
 

 الفقرات ت
الدرجة 
 القصوى

الدرجة 
 المعطاة

  20 .خل وزارة التعلٌم وخارجهاداالمشاركة فً اللجان الدائمٌة والمؤقته  1

  15 زام الوظٌفً االلت 2

  10 النزاهة والشفافٌة فً مجمل التصرفات  3

  10 الصفات الشخصٌة 4

  15 المهارات االرشادٌة 5

  10 كتب الشكر والتقدٌر او الشهادة التقدٌرٌة خالل عام التقٌٌم . 6

  10 مساهمته فً دعم النشاطات الطالبٌة . 0

  10 جامعة وخارجهاداخل ال المساهمة فً االعمال االتطوعٌة 0

   الدرجة النهائٌة 

 

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

 الدرجة المعطاة مواطن القوة العلمٌة  ت

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

 االلكترونً(فً عام التقٌٌم حصرا 
3 

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

 (هو واحد  score)الحد األدنى لمعامل هٌرش او ال

3 
 

 ( تمنح درجة واحدة1-3)
 درجة 2( تمنح 4-6)
 درجات 3 فاكثر( تمنح 0)

 3 وجمٌع العاملٌن معهممسؤول وحدة تمكٌن المرأة  3

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

5 
مدراء اقسام ضمان الجودة واالداء الجامعً وجمٌع العاملٌن معهم كمسؤولً شعب 

 واعضاء ارتباط
5 

  درجات( 7على ان ال تتجاوز الدرجة القصوى )  

 
 
 
 

 تملى من قبل المسؤول المباشر خصم الدرجات (الخفاقات )ا: السابعالمحور 
 انذسجح انرٙ ذخصى انرٕصٛف انذسجح انمصٕٖ انفمشاخ خ

 االخفالاخ 5

انذسجح غٛش 

 يحذدج

تحغة ػذد 

 انؼمٕتاخ

 ذخصى انذسجح حغة َٕع انؼمٕتح

 

 ( دسجاخ3ذخصى ) ػمٕتح نفد َظش

 ( دسجاخ5ذخصى ) ػمٕتح اإلَزاس

 (دسجاخ7ذخصى ) لطغ انشاذةػمٕتح 

 (دسجح9ذخصى ) ػمٕتح انرٕتٛخ

 (دسجح55ذخصى ) ػمٕتح اَماص انشاذة

 ( دسجح55ذخصى ) ػمٕتح ذُضٚم انذسجح

    يجًٕع انذسجاخ انرٙ ذخصى
انذسجح 

 سلًا

انذسجح 

 كراتح



  

 
 

 النتائج النهائٌة للتقٌٌم:
الدرجة  المحاور ت

الحاصل 
 علٌها من
 المحور 

الدرجة حسب  وزن المحور
 الوزن

  %30  القدرات االدارٌة والقٌادٌة 1

  %15  انرذسٚظ 2

  %20  انُشاط انؼهًٙ ٔانثحس 3

  %20  المهارات الشخصٌة ومجاالت استثمارها  4

  %15  الجانب التربوي والتكلٌفات االخرى 5

  %100  الخمسةمجموع المحاور 

    مواطن القوة  6

 االخفاقاتخصم  0
 

  تخصم بالكامل بدون وزن  

 
 مجموع الدرجات النهائٌة للتقٌٌم 

 الدرجة كتابة الدرجة رقما

  

 

 التقدٌر النهائً للتقٌٌم 
 

 امتٌاز
70 
 فاكثر

 جٌد جدا 
00-07 

 جٌد 
00-07 

 ضعٌف 
 00اقل من 

 

 

 

 رأي المسؤول األعلى

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

 

 

 

 

 مقدار التحسن الذي طرا منذ أخر تقٌٌم

  متوسط  جٌد  جٌد جدا

 قدرات والمهارات العلمٌة للقٌادات الجامعٌة التوصٌات العامة لتطوٌر ال

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

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

 

 

 

 

 

 التوقٌـــــــــــــــــــــــــع :

 اسم عمٌد الكلٌة )المعهد ( :

 التارٌـــــــــــــــــــــــــخ :

 

 :على صحة المعلومات الواردة فً االستمارةالتوقٌـــــــــــــــــــــــــــع 

 اسم رئٌس القســــــــــــم :

 التارٌــــــــــــــــــــــــــــخ: 



 

  مصادقة رئٌس الجامعة 


