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 :اعاله المعلومات صحة حول العالقة صاحب توقیع
 

المنصب 
 تاریخھ الدائرة اإلداري السابق

 إلى من
  أ

    

  ب
    

  ج
    

 

 المباشر المسؤول قبل من تملئ) : %50) (والقیادیة اإلداریة القدرات( االول المحور
الدرجة  الفقرات (المؤشرات ) ت

 الدرجة المعطاة القصوى

  10 یعمل على توزیع الصالحیات والمھام والواجبات بشكل یضمن تحقیق العدالة 1
  10 یقوم بتخطیط العمل وتنظیمھ على وفق المنظور االستراتیجي. 2
  10 على تنفیذ اإلعمال من خالل تواجده المیداني.یشرف  3
  10 یعمل على تنفیذ اإلجراءات المطلوبة على وفق القرارات والقوانین الصادرة من الجھات العلیا. 4
  10 یتبع الضوابط واالجراءات لترشید اإلنفاق والحد من الھدر على وفق الصالحیات الممنوحة. 5
  10 التدریسیة في اللجان الدائمیة والمؤقتة في المؤسسة التعلیمیة  والمجتمعتفعیل دور أعضاء الھیئة  6
  10 یحقق االجتماعات الدوریة المنتظمة 7
  10 یتمتع بقدرات قیادیة و مھاریة تتصف بالحداثة في صنع القرار 8
  10 . التعلیمیة المؤسسة رسالة تتضمنھا التي األھداف لتحقیق بفاعلیة یسھم 9

  10 یتمتع بالكیاسة في إدارة المشاكل وإیجاد الحلول 10
 مجموع درجات محور القدرات اإلداریة والقیادیة

 100  

 

 2020  /2019  الدراسي للعام والكلیات الجامعات في االداري التدریسي ألداء التقویمي الملف
 والوحدات الشعب مسؤوليو والفروع األقسام مقرريو واالداریة العلمیة األقسام ورؤساء العمداء معاوني االستمارة ھذه تشمل:  مالحظة

	ملئھا كیفیة على لالطالع االستمارة دلیل مراجعة یرجى



 
 

 العلمیة اللجنة قبل من یملئ) %20( التدریس:  لثانيا المحور
 

 الدرجة المعطاة الدرجة القصوى الـــــفقرات ت

  20 بتدریسھا قام التي المقررات 1

  20 والعالقة مع الطلبة واثارة دافعیتھمادارة الصف  2

 والمعارف المعلومات إیصال في الحدیثة والوسائل التدریس طرائق 3
  20  والمھارات

  20 الطلبة تقییم في متبعةال االسالیب 4
  20 وتحدیثھ الدراسي المقرر وصف 5

  100 النھائیة الدرجة 

 
 العالقة صاحب قبل من الوثائق قدمت ان بعد العلمیة اللجنة قبل من یملئ % 01والبحثي  العلمي النشاط :الثالث المحور 

 
 المعطاة الدرجة القصوى الدرجة الفقرات ت

  40 الكتب والبحوث العلمیة واالشراف على الطلبة 1

  20  او ورش العمل التدریبیة الدورات او الندوات أو العلمیة المؤتمرات في المشاركة 2

  15  المجتمع او االخرى الوزارات او العلمیة المؤسسات خدمة في المساھمة 3
 	15 . والسمنار والثقافیة العلمیة والحلقات المستمر التعلیم في المشاركة 4

  10 مختبریة او معملیة تحلیالت او اختبارات اجراء او والحقلیة المیدانیة الزیارات في المشاركة 5

  100 النھائیة الدرجات 

 
 المباشر المسؤول قبل من تملئ :)%10( استثمارھا ومجاالت الشخصیة المھارات(  الرابع المحور

 

 الفقرات (المؤشرات ) ت
 

الدرجة 
 الدرجة المعطاة القصوى

 25 یمتلك مھارات التواصل (إدارة الحوار وإقناع اآلخرین  وإیجاد الحلول للمشكالت ) 1
 

 25 النتائج من خالل إجراءات مختلفةیستطیع تحلیل المعطیات واستثمار  2
 

 25 یمتلك مھارة تكنولوجیا المعلومات ویوظفھا في مجال عملھ 3
 

یعمل على تحقیق النتائج ضمن السقف الزمني المحدد للمراسالت االداریة الرسمیة من  4
 25 خالل االتصال والتشاور.

 

 100 مجموع درجات محور المھارات الشخصیة ومجاالت استثمارھا
 



 
 
 
 

 % 01األخرى والتكلیفات التربوي الجانب :الخامسالمحور
	)حصراً  رئیس القسم قبل من) ( 3,2( الفقرات تملى													

 التوثیق) بالتقییم المشمول العالقة صاحب رئیس القسم بعد ان یقدم  قبل من) (5, 4 ، 1( والفقرات										 
 المعطاة الدرجة القصوى الدرجة الفقرات ت
  30  العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة داخل والمؤقتھ الدائمیة اللجان في المشاركة 1
  20  الوظیفي االلتزام 2
  15 االرشادیة المھارات 3
  20 . التقییم عام خالل التقدیریة الشھادة او والتقدیر الشكر كتب 4
  15 االعمال التطوعیة داخل الجامعة في مساھمتھ 5
  100 النھائیة الدرجة 

 
 

 التوثیق مع) المباشر المسؤول قبل من تملى( االستمارة دلیل ضمن حصرا المذكورة  القوة مواطن:  سادسال المحور
  وجدت ان    

 الدرجة المعطاة الدرجة القصوى مواطن القوة العلمیة 	ت

  3 الجوائزبراءات االختراع و  1

 في بوابات البحث   	Scoreاو index	h-	ھیرشامتالك التدریسي لمعامل  2
 )ھو واحد 	score(الحد األدنى لمعامل ھیرش او ال

3	
 

 	5 اعضاء االرتباط لشعب ووحدات ضمان الجودة	3

		 درجات) 8على ان ال تتجاوز الدرجة القصوى ( 

 
 
 

 المباشر المسؤول قبل من تملى ) الدرجات خصم(العقوبات : السابع المحور
 الدرجة التي تخصم التوصیف الدرجة القصوى الفقرات ت

 الدرجة غیر محددة االخفاقات 1
 بحسب عدد العقوبات

 تخصم الدرجة حسب نوع العقوبة

 

 ) درجات3تخصم ( عقوبة لفت نظر
 ) درجات5تخصم ( عقوبة اإلنذار

 )درجات7تخصم ( عقوبة قطع الراتب
 )درجة9(تخصم  عقوبة التوبیخ

 )درجة11تخصم ( عقوبة انقاص الراتب
 ) درجة15تخصم ( عقوبة تنزیل الدرجة

 الدرجة كتابة الدرجة رقما    مجموع الدرجات التي تخصم
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 :للتقییم النھائیة النتائج
 الحاصل الدرجة المحاور ت

  المحور من علیھا
 الوزن حسب الدرجة المحور وزن

  %50  القدرات االداریة والقیادیة 1
  %20  التدریس 2
  %10  والبحث العلمي النشاط 3
  %10   استثمارھا ومجاالت الشخصیة المھارات 4
  %10  االخرى والتكلیفات التربوي الجانب 5

  %100  الخمسة المحاور مجموع
    القوة مواطن  6
 العقوبات خصم 7

 
   وزن بدون بالكامل تخصم 

 
  للتقییم النھائیة الدرجات مجموع

 كتابة الدرجة رقما الدرجة
  

 

  للتقییم النھائي التقدیر
 

 امتیاز
 فاكثر 90

 جدا جید 
80-89 

 جید 
70-79 

 ضعیف 
 70 من اقل

 

 

 المباشر 	المسؤول رأي
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 األعلى المسؤول رأي
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..................................................................................................................................... 

 

 

 
 تقییم أخر منذ طرا الذي التحسن مقدار

  متوسط  جید  جدا جید
  الجامعیة للقیادات العلمیة والمھارات قدراتال لتطویر العامة التوصیات
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