
العلميوالبحثالعاليالتعلیموزارة
العلميوالتقویماإلشرافجھاز

األداءتقویمقسم
:االستمارةرقم

:االستمارةترمیز

:الرئیسةالبیانات
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اللقباالبجداسمجدالاسماالباسماالسم

االمجداسماالموالداسماالماسم

الصحیفةالسجلالموحدةالبطاقةاوالجنسیةرقم

اإلصداریوماإلصدارشھراإلصدارسنة

القسم

الجامعياوالوزارياالمروتاریخرقمالشھادة
نحمشھر

الشھادةمنحیومالشھادة

القسمالكلیةالجامعةالمانحالبلد

الدقیقاالختصاصالعاماالختصاص

الیومشھرالسنةالمانحةالجھةالوظیفيالعنواناوالعلمياللقب

،متقاعدر،مستم(الحالةااللكترونيالبریدالموبایلرقم
)الخ....متوفي

مالحظة :
والرابع )المحور االول والثاني التدریسي الذي لیس لدیھ لقب علمي یشتل تقییمھ على (-١
الموظف: یشمل تقییمھ على (المحور الثالث والرابع)-٢

للعامالیوميواالجر) ٣١٥(عقدبصفةالمعینینوالموظفینبالتدریسالمكلفینأداءتقییماستمارة
٢٠٢٢- ٢٠٢١الدراسي

ملئھاكیفیةعلىلالطالعاالستمارةدلیلمراجعةیرجى: مالحظة



العلمیةاللجنةقبلمنیملئ) %٤٠(التدریس: االولالمحور

الدرجة المعطاةالدرجة القصوىتالـــــفقرات

٢٠بتدریسھاقامالتيالمقررات١

٢٠ادارة الصف والعالقة مع الطلبة واثارة دافعیتھم٢

٣٠المدمجالتعلیم٣

١٥الطلبةتقییمفيالمستعملةاالسالیب٤

١٥وتحدیثھالدراسيالمقرروصف٥

١٠٠النھائیةالدرجة

العالقةصاحبقبلمنالوثائقتقدمانبعدالعلمیةاللجنةقبلمنیملئ%٤٠والبحثيالعلميالنشاط:الثانيالمحور

المعطاةالدرجةالقصوىالدرجةالفقراتت

٤٠العلميوالتقویمالطلبةعلىواالشرافوالكتبالعلمیةالبحوث١

٢٠التدریبیةالدوراتاوالعملورشاوالندواتأوالعلمیةالمؤتمراتفيالمشاركة٢

١٥المجتمعاواالخرىالوزاراتاوالعلمیةالمؤسساتخدمةفيالمساھمة٣
١٥.والسمناروالثقافیةالعلمیةوالحلقاتالمستمرالتعلیمفيالمشاركة٤

تبریةمخاومعملیةتحلیالتاواختباراتاجراءاووالحقلیةالمیدانیةالزیاراتفيالمشاركة٥
١٠وغیرھا

١٠٠النھائیةالدرجات

- ٨-٥(للفقراتالخاصةالتوثیقاتوترفقحصراًالمباشرالمسؤولقبلمنیملئ) %٨٠الوظیفياالداء: (الثالثالمحور
بالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبلمن) ١٠-٩

الدرجة المعطاةالدرجة القصوىالـــــفقراتت

وتوزیع العمل وفقا للتوقیتات جراءات الوظیفیة یلتزم بالمھام واإل١
١٠الزمنیة

ویمتلك الخبرة والمعرفة في عملھ وسرعة یؤدي مھامھ بكفاءة واتقان ٢
١٠وینظم اجراءاتھ لمواجھة أیة صعوبات

١٠الرغبة في تطویر العمل واالستفادة من خبرات اآلخرین٣

١٠لعمل لساعات اضافیة االلتزام بالدوام الرسمي واالستعداد ل٤

والدورات التدریبیة االشتراك بالندوات والمحاضرات وورش العمل ٥
١٥)نشاطدرجة لكل ٥المساھمة في إدارة الدورات (تمنح ووالتطویریة

١٠القدرة على تحمل المسؤولیة٦

١٠یحتفظ بسجالت جیدة ولدیھ القدرة على تحمل المسؤولیة ٧

درجات لكل خدمة في ٥خدمة المؤسسات (تمنح المساھمة في٨
١٥المؤسسات المختلفة)

١٠درجات لكل فكرة او مقترح)٣تمنح (ر والمقترحاتتقدیم األفكا٩

درجةالدرجة النھائیة



المباشرالمسؤولقبلمن)٤-٣-٢(الفقراتتملئ)٢٠%االخرىوالتكلیفاتالشخصیةالمھارات( :الرابعالمحور
)بالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبلمن) ٦- ٥- ١(الفقراتالخاصةالتوثیقاتترفقو

المعطاةالدرجةالقصوىالدرجةالفقراتت
٣٠اشتراكھ في اللجان (دائمیة  أو مؤقتة ) ١

١٥یمتلك مھارات التواصل (إدارة الحوار وإقناع اآلخرین  وإیجاد الحلول للمشكالت )٢

١٥لك مھارة تكنولوجیا المعلومات ویوظفھا في مجال عملھیمت٣

یعمل على تحقیق النتائج ضمن السقف الزمني المحدد للمراسالت االداریة الرسمیة من خالل ٤
١٠االتصال والتشاور.

٢٠.التقییمعامخاللالتقدیریةالشھادةاووالتقدیرالشكركتب٥

(تمنح المساھمة في االعمال التطوع٦ درجات لكل عمل ٣یة داخل وخارج الجامعة 
١٠تطوعي)

النھائیةالدرجة

القوةمواطن: الخامسالمحور
التدریسیین-١
المعطاةالدرجةالعلمیةالقوةمواطنت

التقییممعافي)االلكترونيالنظاملمتطلباتبیاناتھافيومطابقةمنحھاتمجائزةاي(الجوائزواالختراعبراءات١
٣حصرا

البحثبواباتفيScoreاوh- index ھیرشلمعاملالتدریسيامتالك٢
)واحدھوscoreالاوھیرشلمعاملاألدنىالحد(

٣

درجةتمنح) ٣-١(
واحدة

٢تمنح) ٦-٤(
درجة

٣تمنج)فاكثر٧(
درجات

٣معھمالعاملینوجمیعالمرأةتمكینوحدةمسؤول٣
٣الوزارةاوالجامعةمستوىعلىالبرامجاحدالدارةالكترونیةظومةمنتطویر٤
٥ارتباطواعضاءشعبكمسؤوليمعھمالعاملینوجمیعالجامعيواالداءالجودةضماناقساممدراء٥

)درجات٩( القصوىالدرجةتتجاوزالانعلى
الموظفین-٢
المعطاةالدرجةالقوةمواطنت
٥الجودةضمانمعطارتباعضو١
٣)المرأةتمكینوحدةفيالعاملینوجمیع(الوحدةمسؤولاوشعبةمسؤول٢

درجات٨الكليالمجموع

المباشرالمسؤولقبلمنتملى) الدرجاتخصم(االخفاقات:  السادسالمحور
تخصمالتيالدرجة)االتيحسبالدرجةتخصم(االخفاقت
رجاتد) ٣(تخصمنظرلفت١
درجات) ٥(تخصماإلنذار٢
درجات)٧(تخصمالراتبقطع٣
درجة)١١(تخصمالتوبیخ٤
درجة)١٣(تخصمالراتبإنقاص٥
درجة) ١٥(تخصمالدرجةتنزیل٦
المجموع٧



:للتدریسیینبالنسبةللتقییمالنھائیةالنتائج
الحاصلالدرجةالمحاورت

المحورمنعلیھا
الوزنحسبالدرجةالمحوروزن

%٤٠التدریس١
%٤٠والبحثيالعلميالنشاط٢
%٢٠االخرىوالتكلیفاتالشخصیةالمھارات٣
القوةمواطن٤
%١٠٠الثالثةالمحاورمجموع٥

وزنبدونبالكاملتخصماالخفاقاتخصم٦

للتقییمالنھائیةالدرجاتمجموع
كتابةالدرجةرقماالدرجة

:للموظفینبالنسبةللتقییمالنھائیةالنتائج
الحاصلالدرجةالمحاورت

المحورمنعلیھا
الوزنحسبالدرجةالمحوروزن

%٨٠الوظیفياالداء١
%٢٠االخرىوالتكلیفاتالشخصیةالمھارات٢
القوةمواطن٣
%١٠٠الثالثةالمحاورمجموع٤
وزنبدونبالكاملتخصماالخفاقاتصمخ٥

للتقییمالنھائیةالدرجاتمجموع
كتابةالدرجةرقماالدرجة

للتقییمالنھائيالتقدیر
-٨٠( جداجید)فأكثر٩٠(امتیاز

٨٩(
-٧٠( جید

٧٠)مناقل( ضعیف)٧٩

األعلىالمسؤولرأي

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

تقییمأخرمنذطراالذيالتحسنمقدار
متوسطجیدجداجید

الجامعیةللقیاداتالعلمیةوالمھاراتقدراتاللتطویرالعامةالتوصیات

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

الجامعةرئیسمصادقة

:التوقیـــــــــــــــــــــــــع

) :المعھد(الكلیةعمیداسم

:التاریـــــــــــــــــــــــــخ

:االستمارةفيالواردةالمعلوماتصحةعلىــــعالتوقیـــــــــــــــــــــــ

:القســــــــــــمرئیساسم

: التاریــــــــــــــــــــــــــــخ
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