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المباشرالمسؤولقبلمنتملئ) : %٣٠) (والقیادیةاإلداریةالقدرات(االولالمحور

الدرجة الفقرات (المؤشرات )ت
القصوى

التوصیف
الدرجة 
المعطاة ممتاز

٢٠

جید 
جداً
١٥

جید
١٠

متوسط
٥

ضعیف
صفر

وتنظیمھ على وفق یقوم بتخطیط العمل١
٢٠المنظور االستراتیجي.

2
یعمل على تنفیذ اإلجراءات المطلوبة على 

قوانین الصادرة من وفق القرارات وال
الجھات العلیا من خالل تواجده المیداني

٢٠

3
یتبع الضوابط واالجراءات لترشید اإلنفاق 
والحد من الھدر على وفق الصالحیات 

الممنوحة.
٢٠

4
یتمتع بقدرات قیادیة و مھاریة تتصف 

وادارة االزمات بالحداثة في صنع القرار
وایجاد الحلول 

٢٠

یسھم بفاعلیة لتحقیق األھداف التي 5
٢٠المؤسسة التعلیمیة .تتضمنھا رسالة 

١٠٠مجموع درجات محور القدرات اإلداریة والقیادیة

حصراالعلميالقسمرئیسقبلمنیملئ: )%١٥(لتدریسا: الثانيالمحور

الدرجة المعطاةالدرجة القصوىالـــــفقراتت

٢٠بتدریسھاقامالتيالمقررات١

٢٠ادارة الصف والعالقة مع الطلبة واثارة دافعیتھم٢

٣٠المدمجالتعلیم٣

١٥الطلبةتقییمفيالمستعملةاالسالیب٤

١٥وتحدیثھالدراسيمقررالوصف٥

١٠٠النھائیةالدرجة

التوثیقمعبالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبلمنیملئ: %٢٠والبحثيالعلميالنشاط: الثالثالمحور

الدرجة الفقرات
القصوى

الدرجة 
المعطاة

والكتبالبحوث العلمیة ١
٤٠والتقویم العلميواالشراف على الطلبة

٢٠ت التدریبیةالدوراورش العمل اوالمشاركة في المؤتمرات العلمیة أو الندوات او ٢

١٥المساھمة في خدمة المؤسسات العلمیة او الوزارات االخرى او المجتمع .٣

١٥المشاركة في التعلیم المستمر والحلقات العلمیة والثقافیة والسمنار .٤

یة والحقلیة او اجراء اختبارات او تحلیالت معملیة او مختبریةالمشاركة في الزیارات المیدان٥
١٠.وغیرھا

١٠٠الدرجات النھائیة
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الدرجة الفقرات (المؤشرات )ت
القصوى

الدرجة التوصیف
المعطاة تازمم

٢٥
جید جداً

٢٠
جید
١٥

متوسط
١٠

ضعیف
صفر

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

یستطیع تحلیل المعطیات واستثمار النتائج من خالل ٢
٢٥إجراءات مختلفة

ل یمتلك مھارة تكنولوجیا المعلومات ویوظفھا في مجا٣
٢٥عملھ

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

١٠٠مجموع درجات محور المھارات الشخصیة ومجاالت استثمارھا

%١٥األخرىوالتكلیفاتالتربويالجانب: الخامسالمحور
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توثیقھا

الدرجةالفقراتت
القصوى

الدرجة
المعطاة

٢٠.وخارجھاالتعلیموزارةخلداوالمؤقتھالدائمیةاللجانفيالمشاركة١

١٥الوظیفيااللتزام٢

١٠صرفاتالتمجملفيوالشفافیةالنزاھة٣

١٠الشخصیةالصفات٤

١٥االرشادیةالمھارات٥

١٠.التقییمعامخاللالتقدیریةالشھادةاووالتقدیرالشكركتب٦

١٠.الطالبیةالنشاطاتدعمفيمساھمتھ٧
١٠وخارجھاالجامعةداخلاالتطوعیةاالعمالفيالمساھمة٨

النھائیةالدرجة
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المعطاةالدرجةالعلمیةالقوةمواطنت

النظاملمتطلباتبیاناتھافيومطابقةمنحھاتمجائزةاي(الجوائزواالختراعبراءات١
٣حصراالتقییمعامفي)االلكتروني

البحثبواباتفيScoreاوh- index ھیرشلمعاملالتدریسيامتالك٢
)واحدھوscoreالاوھیرشلمعاملاألدنىالحد(

٣

واحدةدرجةتمنح) ٣-١(
درجة٢تمنح) ٦-٤(

درجات٣تمنج)فاكثر٧(
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٣الوزارةاوالجامعةمستوىعلىالبرامجاحددارةالالكترونیةمنظومةتطویر٤

شعبكمسؤوليمعھمالعاملینوجمیعالجامعيواالداءالجودةضماناقساممدراء٥
٥ارتباطواعضاء

)درجات٩( القصوىالدرجةتتجاوزالانعلى



رالمباشالمسؤولقبلمنتملى)الدرجاتخصم(االخفاقات: السابعالمحور
الدرجة التي تخصمالتوصیفالدرجة القصوىالفقراتت

االخفاقات١
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كتابة
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الحاصل

منعلیھا
المحور
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%١٠٠الخمسةالمحاورمجموع
القوةمواطن٦
وزنبدونبالكاملتخصماالخفاقاتخصم٧

للتقییمالنھائیةالدرجاتموعمج
كتابةالدرجةرقماالدرجة

للتقییمالنھائيالتقدیر

امتیاز
٩٠
فاكثر

جداجید
٨٩- ٨٠

جید
٧٩- ٧٠

ضعیف
٧٠مناقل

األعلىالمسؤولرأي

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



تقییمأخرمنذطراالذيالتحسنمقدار
متوسطجیدجداجید

الجامعیةللقیاداتالعلمیةوالمھاراتقدراتاللتطویرالعامةالتوصیات

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

الجامعةرئیسمصادقة

:التوقیـــــــــــــــــــــــــع

) :المعھد(الكلیةعمیداسم

:التاریـــــــــــــــــــــــــخ

:االستمارةفيالواردةالمعلوماتصحةعلىالتوقیـــــــــــــــــــــــــــع

:القســــــــــــمرئیساسم

: التاریــــــــــــــــــــــــــــخ


	D:\ملفات_ضمان\الملف-التقويمي-لأداء-التدريسي-في-الاقسام-الداخلية-في-الجامعات-للعام.rtf

