
 

 

  

 

 

 

 

 : .........................................      الجامعة

 : ............................................   المركز

 :    .............................................واللمب الرباعً االسم

 : الرئٌسٌة البٌانات  

 الفمرات ت

 رمز المٌادي:  ............................ 1

 تارٌخ الحصول علٌها : ......................الجهة المانحة :........................الشهادة الحاصل علٌها : ..........................  2

 ........االختصاص العام: ...........................................             االختصاص الدلٌك: .................................... 3

 :.......................... المانحة الجهة:...................      علٌه الحصول تارٌخ..................  :  ....  العلمً اللمــــــــــــب 4

 ............البرٌد االلكترونً  :  ........................................                رلم الموباٌل : ................................ 5

 تارٌخ تسلمه :        /            /..…………………………              اإلداري الحالً :المنصب  6

7 

 المناصب اإلدارٌة التً تسلمها سابماً فً التعلٌم العالً
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولٌع صاحب العاللة على صحة المعلومات اعاله:

المنصب اإلداري 
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 الدائرة
 تارٌخه

 إلى من

 أ
 
 

   

 ب
 
 

   

 ج
 
 

   

 

 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

 العلمً والتموٌم اإلشراف جهاز

  2021/2022     الدراسً للعام  البحثٌة والوحدات المراكز مدراء اداء تمٌٌم استمارة األداء تموٌم لسم



 

 من المؤشرات توثك ان على المباشر المسؤول لبل من التمٌٌم ٌتم %( 20)  والمٌادٌة االدارٌة المدرات : األول محورال   

 بالتمٌٌم المشمول العاللة صاحب لبل

 (المؤشرات) الـــــفمرات ت
 الدرجة
 المصوى

 
 التوصٌف

 الدرجة
 المعطاة

 

 
1 

 بشكل الواجبات و المهام و ٌاتحالصال توزٌع على ٌعمل
 والموضوعٌة العدالة تحمٌك ٌضمن

 
10 

 لكل درجة( 1)المهام بتوزٌع الصادرة االدارٌة االوامر خالل من ٌوثك
 امر

 

2 
 لرسالتها ادراكه خالل من المؤسسه امكانات ٌستثمر

 
 

10 
 منجز لكل درجة( 1) والمنفذة لها المخطط االنجازات خالل من كٌوث

  المؤسسة رسالة تحمٌك فً  ساهم اداري او مالً
 

3 
 المٌدانً تواجده خالل من االعمال تنفٌذ على ٌشرف

10 
 عمل لكل درجة(1) المنفذة المٌدانٌة الزٌارات وبعد بالصور ٌوثك

 تنفٌذه على اشرف
 

4 
 بكفاءة المدرات وبناء والتحسٌن تطوٌر عملٌة ٌمود
 المؤسسه فً الوظٌفٌة شرائح لكافة

10 
 عمل لكل درجة( 1) المستمر التحسٌن برامج الخاصة بالتمارٌر ٌوثك
 المنتسبٌن لدرات وزٌادة بناء فً ساهم

 

5 
 عام خالل التمدٌرٌة والشهادات والتمدٌر الشكر كتب

 التمٌٌم
10 

 من او وزٌر من تمدٌرٌة شهادة او شكر كتاب لكل درجات (5) تمنح
  وزٌر بدرجة هم
 الجامعة رئٌس من تمدٌرٌة شهادة او شكر كتاب لكل درجات(3) تمنح 

 جامعة رئٌس بدرجة هم من او
 كتاب او  جامعة رئٌس او وزٌر من جهود تثمٌن كتاب لكل درجات(2)

  عام مدٌر او عمٌد من تمدٌرٌة شهادة شكراو

 

 
6 

 10 الواحد الفرٌك بروح ٌعمل
 درجة( 1) العمل فرق لتشكٌالت بمٌادته الخاصة االوامر بعدد ٌوثك
 عمل فرٌك لٌادة لكل

 

7 
 اللجان فً البحثٌة  التدرٌسٌة الهٌئة اعضاء دور ٌفعل

  المجتمع و التعلٌمٌة المؤسسة فً الؤلتة و الدائمٌة

 التدرٌس هٌئة اعضاء فٌها اللجان بتشكٌل الخاصة االوامر بعدد ٌوثك 10
 .مشكلة لجنة لكل(1) المؤسسة فً

 

8 
 

 المنتظمه الدورٌة اجتماعات ٌحمك
10 

   اجتماع لكل درجة( 1) الدورٌة االجتماعات محاضر خالل من ٌوثك

9 

  وتنظٌمه العمل بتخطٌط ٌموم

 
10 

 وتنظٌم بتخطٌط  الخاصة االجتماع ومحاضر االدارٌة باالوامر توثك
 امر لكل درجة( 1) العمل

 

10 
 المرارات وفك المطلوبه االجراءات تنفٌذ على ٌعمل

 والجامعٌة الوزارٌة) علٌا جهات من الصادرة والموانٌن
  المحددة الزمنٌة المدة ضمن(

10 
 االعلى الجهات من الصادرة والتوجٌهات بالتعلٌمات االلتزام مدى ٌوثك

  منفذ توجٌه لكل درجة( 1)

 

  

     
 100 المٌادٌة و االدارٌة المدرات محور درجات مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   توثٌمها بعد بالتمٌٌم المشمول العاللة صاحب لبل من وتملئ%( 60) والبحثً مًعلال النشاط:  الثانً المحور

 الفمرات ت
 الدرجة
 المصوى

 التوصٌف
 الدرجة
 المعطاة

1 
 

 والكرةالثحىز العلويح 

 والرمىين العلوي واالششاف علً الطلثح
40 

ضوي هسرىعثاخ  في هجلح عالويح والوفهشسح للثحس الوٌشىس ( دسجح 02ذوٌح ) -

سكىتاس  citescore وا 0اكصش هي  impact factor ifكالسفيد راخ هعاهل ذأشيش

 4اكصش هي 

ضوي هسرىعثاخ  في هجلح عالويح والوفهشسح للثحس الوٌشىس ( دسجح 55ذوٌح ) - -

سكىتاس  citescore  وا 5اكصش هي  impact factor ifكالسفيد راخ هعاهل ذأشيش 

 0اكصش هي 

ضوي هسرىعثاخ  في هجلح عالويح والوفهشسح للثحس الوٌشىس ( دسجح 52ذوٌح ) -

سكىتاس  citescore  وا 5الل هي  impact factor ifكالسفيد راخ هعاهل ذأشيش 

 0الل هي هي 

ضوي هسرىعثاخ  في هجلح عالويح والوفهشسح للثحس الوٌشىس ( دسجح 5ذوٌح ) - -

سكىتاس الل  citescoreاو   impact factor ifكالسفيد لن ذخصل علً هعاهل ذأشيش

او في الوجالخ غيش خاضعح للرمسيواخ اعالٍ العالويح او العشتيح او الوحليح  5هي 

علً اى الذكىى ضوي الوجالخ الوفرشسح )يشفك الرىشيك الخاص تاعرواديح الوجلح توا 

 (وسد في الرمسيواخ اعالٍ 

او الوٌهجي او الورشجن ششط اى يكىى  ( دسجح للكراب الوؤلف العلوي02ذوٌح ) -

 همىم علويا او الوٌشىس في داس ًشش عالويح .

( دسجاخ  للكراب العلوي او الوٌهجي الوؤلف او الورشجن ششط اى يكىى 52ذوٌح ) - 

 عشتيح او هحليح همىم علوياً  وًشش في داس ًشش 

الثحىز شن )هالحظح: ذشول الكرة ايضا فصل في كراب او تحس ضوي هجوىعح هي  

 طثعها في كراب وخاضعح للششوط اعالٍ(

-8-52ذوٌح دسجاخ االششاف علً طلثح ) الذكرىساٍ والواجسريش والذتلىم العالي ) - 

دسجاخ  لالششاف الوشرشن علً 5دسجاخ لالششاف الوٌفشد و  52( علً الرىالي  )6

 طلثح الذكرىساٍ 

الوشرشن علً طلثح الواجسريش( دسجاخ لالششاف  4دسجاخ لالششاف الوٌفشد و 8( و )

دسجح لالششاف الوٌفشد علً طلثح الذتلىم العالي  3دسجاخ لالششاف الوشرشن و 6و)

للثكالىسيىس والذتلىم  )الصً دسجح  للوشحلح الوٌرهيح ( دسجاخ لثحىز الرخشض4(و )

55 .) 

االخرشاع والشسائل واالطاسيح وتشاءاخ الثحىز خاص تذمىين لكل دسجح  (3)ذوٌح  -

 دسجاخ( 52الصً دسجح )

 ( دسجح42الذسجح المصىي لهزٍ الفمشج )

يوٌح الرذسيسي الذسجح المصىي لوحىس الٌشاط العلوي والثحصي ارا :  هالحظح هالحظح

 ذحمك الرالي:

 لذيَ تحصاى هٌشىساى في هسرىعثاخ )سكىتاس او كالسفيد(  -5

 ( دسجح.42حاصل علً الذسجح المصىي للفمشج والثالغح ) -2

 

2 
 االعتماد برامج و الجودة خطط ٌفعل

 االكادٌمً
10 

 علمً برامجً او مؤسسً برنامج فً لالشتران درجة(2)
 االكادٌمً االعتماد و الجودة ادارة نظام فً تدرٌبة دورة كل فً لالشتران درجة(1)
 لها التابعة المؤسسات فً االنترانٌت لمنظومة الجامعة الستخدام درجات(2)
               المحاضرات فً الفدٌوٌة المحاضرات منظومة الجامعة الستخدام درجة(2)
 الندوات و المؤتمرات و
 الوارد او الصادرة الكتب متابعة فً االتمتة الجامعة الستخدام درجة(1)
 لكلٌات التابعة المكتبات مع الكترونٌا المركزٌا المكتبة ربط حالة فً درجة(2)

 الكترونٌا الوطنٌة المكتبات و الجامعة

 

3 

 العلمً البحث خطة تنفٌذ على ٌعمل
 العمل لتفعٌل , الجامعة  الرتها التً

 اٌجادالحلول و التطوٌر نحو البحثً
 العمل سوق و المجتمع لمشكالت

 

10 

  التدرٌسٌن عدد/ المنجزة البحوث لعدد نسبة درجة(2)
          المخططة/ المنفذة البحوث لعدد لنسبة درجة(2)
    البحوث اجمالً/العلمٌة البحوث لعدد نسبة درجة(2)
   البحوث اجمالً/العمل سوق تخدم التً البحوث لعدد نسبة درجة(2)
  البحوث اجمالً/المجتمع مشاكل  لجتعا التً البحوث لعدد نسبة درجة(2)

 كانت اذا درجة( 1.5) و ،%100-%80  النسبة كانت اذا درجات(2)تمنح:مالحظة
 % .64 -% 50 النسبة كانت اذا درجة( 1) و ،% 79 -%65 النسبة

 ( درجات10الدرجة المصوى )

 

4 

 المؤتمرات فً المشاركة او تنظٌم
 الدورات او الندوات او العلمٌة

 عمل وورش التدرٌبٌة
)يرن اعرواد الوشاسكاخ الرمليذيح 

 وااللكرشوًيح(

او وسشح عول او هلرمً علوي  الوشاسكح في هؤذوش دولي او عالوي او ًذوج علويح - 10

 او دوسج ذذسيثيح خاسض العشاق

اخ للوٌظن او سئاسح هؤذوش او ًذوٍ او دوسج ذذسيثيح او وسشح عول ( دسج52ذوٌح )

او تىسرش او وسلح عول في هؤذوش او ًذوٍ او وسشح عول او هلرمً شاسكح تثحس اوالو

 خاسض العشاقو هحاضش في دوسج ذذسيثيح علوي ا

  .خاسض العشاق وشاسكح تصفح حضىسلل اخ دسج( 6ذوٌح )

او وسشح عول او هلرمً علوي او دوسج  الوشاسكح في هؤذوش علوي او ًذوج علويح  -

 ذذسيثيح داخل العشاق 

اخ للوٌظن او سئاسح هؤذوش او ًذوٍ او دوسج ذذسيثيح او وسشح عول ( دسج5ذوٌح )

او تىسرش او وسلح عول في هؤذوش او ًذوٍ او وسشح عول او هلرمً شاسكح تثحس اوالو

 داخل العشاقعلوي او هحاضش في دوسج ذذسيثيح 

  .داخل العشاق وشاسكح تصفح حضىسلل ح ( دسج0ذوٌح )

 ( دسجاخ52الذسجح المصىي )

 

 



5 
 الخاص و العام المطاع مع التنسٌك

 مالٌة موارد على الحصول بهدف
 العلمً البحث لتموٌل اضافٌة

5 
 العلمً البحث تموٌل فً العام المطاع السهام درجات(3) تمنح-
 العلمً البحث تموٌل فً الخاص المطاع السهام درجات(5)تمنح -

 ( درجات5الدرجة المصوى )

 

6 
 المؤسسات خدمة فً لمساهمةا

 او االخرى الوزارات او العلمٌة
 المجتمع

5  

 المؤسسات حاجة تلبً النً برامجٌات فً واستحداث تصمٌم لكل درجات (5) منحت-
 , المجتمع او
  المؤسسة عمل تطوٌر فً اهمٌس برنامج كل لتحدٌث  درجات (3 )تمنح-
 امةل ااو الوزاره او المجتمع او للمؤسسه تمدم استشارة لكل  جاتدر( 3)تمنح -

 البحثٌة وحدةالاو للمركز االلكترونً المولع وتنشر على تدرٌبٌه دورة
 ( درجات5الدرجة المصوى )

 

7 
 المستمر التعلٌم فً المشاركة 

 10 والسمنار والثمافٌة العلمٌة والحلمات

 محاضر بصفة مستمرال التعلٌم فً للمشاركة درجات  (10) تمنح-
للوشاسكح في دوساخ طشائك الرذسيس الحذيصح في الرعلين  ( دسجاخ6وذوٌح ) -

 الوسروش
 بصفة حضورالمستمر التعلٌم فً للمشاركه درجات (5) تمنح-
 ثمافٌةال حلماتال او سمنارال لجان  ضوٌةع او لرئاسة درجات (3) تمنح-

 (درجات10الدرجة المصوى )

 

8 

 المٌدانٌة الزٌارات فً االسهام

 او االختبارات اجراء او والحملٌة

 المخبرٌة او المعملٌة التحلٌالت
 وغٌرها اختبار او تحلٌل او زٌارة لكل درجة (3) تمنح 5

 

9 
 واللجان الفرق نشاطات فً المشاركة

 5 البحثٌة
 تزٌد ال ان علىاو اللجان البحثٌة  بحثً فرٌك ضمن ةكمشار لكل درجات (3)تمنح
 درجات 5 عن

 واالبحثً الخدمً النشاط محور درجات مجموع
100  

 

 
 

 المباشر المسؤول لبل من وتملئ%(  20 ( االداء كفاءةو الشخصٌة المهارات: الثالث لمحورا  

 (المؤشرات)الفمرات ت
 الدرجة
 المصوى

 التوصٌف

 الدرجة
 المعطاة

 ممتاز

20 

 جدا جٌد

15 

 جٌد

10 

 متوسط

5 

 ضعٌف

 صفر

1 
 الحوار ادارة)التواصل مهارات ٌمتلن

 ( االخرٌن والناع
20       

2 
 تحلٌلكفاءة االنجاز والمهارة فً 

 خالل من النتائج استثمار و المعطٌات
 بمدة لٌاسٌة مختلفةال جراءاتالا

20      

 

3 

 بالكٌاسةبمدرات ادارٌة ولٌادٌة تتصف  ٌتمتع
 الحلول اٌجاد و المشاكل ادارة فًوالحداثة 

 وصنع المرار
 

20 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 
 ثمافة واشاعة تعزٌزالثمة على ٌعمل

 المنتسبٌن بٌن الجماعً العمل
20      

 

       20 الالئك والمظهر المعتدله الشخصٌة 5

 المهارات محور درجات مجموع 
 االداء وكفاءة الشخصٌة

100 
      

 

  (مضافة درجات)  : الرابع المحور   

 المعطاة الدرجة العلمٌة الموة مواطن  ت

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

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

  (درجات 9)  المصوى الدرجة تتجاوز ال ان على 

 
 

 (الدرجات تخصم) الضعف ومواطن العموبات: الخامس المحور
 

 تخصم التً الدرجة التوصٌف المصوى الدرجة الفمرات ت

1  
 العموبات

 
 محددة غٌر الدرجة

 عدد بحسب
  العموبات

  العموبة نوع حسب الدرجة تخصم
 
 

 الٌوجد

 درجات( 3) تخصم نظر لفت عموبة

 درجات( 5) تخصم اإلنذار عموبة

 درجات(7) تخصم الراتب لطع عموبة

 درجة(11) تخصم التوبٌخ عموبة

 درجة(13) تخصم الراتب إنماص عموبة

 درجة( 15) تخصم الدرجة تنزٌل عموبة
 وجوانب ضعف مواطن 2

 بها ٌتصف سلبٌة
 عمله على وتؤثر

  

-9 
 

 --------- ------   ضعف موطن لكل درجات( 3) تخصم

 
 : للتمٌٌم النهائٌة النتائج

 المحاور ت
 لصالحا الدرجة

 المحور من علٌها
 الوزن حسب الدرجة المحور وزن

  %20   والمٌادٌة االدارٌة المدرات 1

  %60  والبحثً العلمً النشاط 2

  %20  االداء وكفاءة الشخصٌة المهارات 3

  %100  المحاور مجموع          

  وزن بدون بالكامل تضاف  المضافة الدرجات 4

  وزن بدون بالكامل تخصم - الضعف مواطن درجات خصم 5

 للتمٌٌم النهائٌة الدرجات مجموع
 

 كتابة الدرجة رلما الدرجة

  

 
 

  للتمٌٌم النهائً التمدٌر
 امتٌاز

 فأكثر 90
 جدا جٌد 

80-89 
 جٌد 

70-79 
 ضعٌف 

 70 من الل
 

 

 المباشر المسؤول رأي
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