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المباشرالمسؤولقبلمنتملئ) : %٥٠) (والقیادیةاإلداریةالقدرات(االولالمحور
الدرجة المعطاةالدرجة القصوىالفقرات (المؤشرات )ت

١٠یعمل على توزیع الصالحیات والمھام والواجبات بشكل یضمن تحقیق العدالة١
١٠یقوم بتخطیط العمل وتنظیمھ على وفق المنظور االستراتیجي.٢
١٠على تنفیذ اإلعمال من خالل تواجده المیداني.یشرف ٣
١٠یعمل على تنفیذ اإلجراءات المطلوبة على وفق القرارات والقوانین الصادرة من الجھات العلیا.٤
١٠یتبع الضوابط واالجراءات لترشید اإلنفاق والحد من الھدر على وفق الصالحیات الممنوحة.٥
١٠التدریسیة في اللجان الدائمیة والمؤقتة في المؤسسة التعلیمیة  والمجتمعتفعیل دور أعضاء الھیئة ٦
١٠یحقق االجتماعات الدوریة المنتظمة٧
١٠یتمتع بقدرات قیادیة و مھاریة تتصف بالحداثة في صنع القرار٨
١٠.التعلیمیةالمؤسسةرسالةتتضمنھاالتياألھدافلتحقیقبفاعلیةیسھم٩

١٠یتمتع بالكیاسة في إدارة المشاكل وإیجاد الحلول١٠
١٠٠مجموع درجات محور القدرات اإلداریة والقیادیة

٢٠٢١/٢٠٢٢الدراسيللعاموالكلیاتالجامعاتفياالداريالتدریسيألداءالتقویميالملف
(الدراسات االولیة الصباحیة والفروعاألقساممقرريوواالداریةالعلمیةاألقسامورؤساءالعمداءمعاونياالستمارةھذهتشمل: مالحظة

والوحداتالشعبمسؤوليووالدراسات العلیا)
ملئھاكیفیةعلىلالطالعاالستمارةدلیلمراجعةیرجى



العلمیةاللجنةقبلمنیملئ) %٢٠(التدریس: لثانياالمحور

الدرجة المعطاةالدرجة القصوىالـــــفقراتت

٢٠بتدریسھاقامالتيالمقررات١

٢٠والعالقة مع الطلبة واثارة دافعیتھمادارة الصف ٢

٣٠التعلیم المدمج٣

١٥الطلبةتقییمفيمتبعةالاالسالیب٤

١٥وتحدیثھالدراسيالمقرروصف٥

١٠٠النھائیةالدرجة

قبل صاحب العالقة بعد ان تقدم الوثائق من العلمیةاللجنةقبلمنیملئ%١٠والبحثي العلميالنشاط:الثالثالمحور
المشمول بالتقییم

المعطاةالدرجةالقصوىالدرجةالفقراتت

٤٠والتقویم العلميواالشراف على الطلبةوالكتب البحوث العلمیة ١

٢٠التدریبیةالدوراتاو ورش العمل او اوالندواتأوالعلمیةالمؤتمراتفيالمشاركة٢

١٥المجتمعاواالخرىالوزاراتاوالعلمیةالمؤسساتخدمةفيالمساھمة٣
١٥.والسمناروالثقافیةالعلمیةوالحلقاتالمستمرالتعلیمفيالمشاركة٤

مختبریةاومعملیةتحلیالتاواختباراتاجراءاووالحقلیةالمیدانیةالزیاراتفيالمشاركة٥
١٠وغیرھا

١٠٠النھائیةالدرجات

المباشرالمسؤولقبلمنتملئ:)%١٠(استثمارھاومجاالتالشخصیةالمھارات( الرابعالمحور

الدرجة الفقرات (المؤشرات )ت
الدرجة المعطاةالقصوى

٢٥یمتلك مھارات التواصل (إدارة الحوار وإقناع اآلخرین  وإیجاد الحلول للمشكالت )١

٢٥خالل إجراءات مختلفةیستطیع تحلیل المعطیات واستثمار النتائج من ٢

٢٥یمتلك مھارة تكنولوجیا المعلومات ویوظفھا في مجال عملھ٣

یعمل على تحقیق النتائج ضمن السقف الزمني المحدد للمراسالت االداریة الرسمیة من ٤
٢٥خالل االتصال والتشاور.

١٠٠مجموع درجات محور المھارات الشخصیة ومجاالت استثمارھا



%٠١األخرىوالتكلیفاتالتربويالجانب:الخامسالمحور
)حصراًالمسؤول المباشرقبلمن) ( ٣،٢(الفقراتتملى

بعد ان تقدم الوثائق من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقییمالمسؤول المباشرقبلمن) ٥، ١،٤(والفقرات

المعطاةالدرجةالقصوىالدرجةالفقراتت
٣٠العلميوالبحثالعاليالتعلیموزارةداخلوالمؤقتھالدائمیةاللجانفيالمشاركة١
٢٠الوظیفيااللتزام٢
١٥االرشادیةالمھاراتاسالیب التعامل مع الطلبة وتقدیم ٣
٢٠.التقییمعامخاللالتقدیریةالشھادةاووالتقدیرالشكركتب٤
١٥وخارجھااالعمال التطوعیة داخل الجامعةفيمساھمتھ٥

١٠٠النھائیةالدرجة

بعد ان تقدم ) المباشرالمسؤولقبلمنتملى(االستمارةدلیلضمنحصراالمذكورةالقوةمواطن: سادسالالمحور
الوثائق من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقییم

المعطاةالدرجةالعلمیةالقوةمواطنت

النظاملمتطلباتبیاناتھافيومطابقةمنحھاتمجائزةاي(الجوائزواالختراعبراءات١
٣حصراالتقییمعامفي)االلكتروني

البحثبواباتفيScoreاوh- index ھیرشلمعاملالتدریسيامتالك٢
)واحدھوscoreالاوھیرشلمعاملاألدنىالحد(

٣

واحدةدرجةتمنح) ٣-١(
درجة٢تمنح) ٦-٤(

درجات٣تمنج)فاكثر٧(
٣معھمالعاملینعیوجمالمرأةتمكینوحدةمسؤول٣
٣تطویر منظومة الكترونیة الدارة احد البرامج على مستوى الجامعة او الوزارة ٤

واعضاءشعبكمسؤوليمعھمالعاملینوجمیعاالداءوتقویمالجودةضماناقساممدراء٥
٥ارتباط

)درجات٩( القصوىالدرجةتتجاوزالانعلى

المباشرالمسؤولقبلمنتملى)الدرجاتخصم(العقوبات : السابعالمحور
الدرجة التي تخصمالتوصیفالدرجة القصوىالفقراتت

الدرجة غیر محددةاالخفاقات١
بحسب عدد العقوبات

تخصم الدرجة حسب نوع العقوبة

) درجات٣تخصم (عقوبة لفت نظر
) درجات٥تخصم (عقوبة اإلنذار

)درجات٧تخصم (عقوبة قطع الراتب
)درجة٩تخصم (عقوبة التوبیخ

)درجة١١تخصم (عقوبة انقاص الراتب
) درجة١٥تخصم (عقوبة تنزیل الدرجة

الدرجة كتابةالدرجة رقمامجموع الدرجات التي تخصم



:للتقییمالنھائیةالنتائج
الحاصلالدرجةالمحاورت

المحورمنعلیھا
الوزنحسبالدرجةالمحوروزن

%٥٠القدرات االداریة والقیادیة١
%١٥التدریس٢
%١٥والبحثالعلميالنشاط٣
%١٠استثمارھاومجاالتالشخصیةالمھارات٤
%١٠االخرىوالتكلیفاتالتربويالجانب٥

%١٠٠الخمسةالمحاورمجموع
القوةمواطن٦
وزنبدونبالكاملتخصمالعقوباتخصم٧

للتقییمالنھائیةالدرجاتمجموع
كتابةالدرجةرقماالدرجة

للتقییمالنھائيالتقدیر
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