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 توثیقھا بعد بالتقییم المشمول العالقة صاحب قبل من یملئ %60 الخدمي او العلمي النشاط: االول المحور

 الدرجة الفقرة ت
 القصوى

 الدرجة التوصیف
 المعطاة

	الكتب والبحوث العلمیة  1
 30 

 ) درجة للبحث15و () درجة للبحث المنفرد 20تمنح ( -
للبحوث المنشورة في مجلة عالمیة والمفھرسة  المشترك 

ضمن مستوعبات  كالرفیت  او سكوباس للتخصصات 
عربیة العلمیة  أو مجلة عربیة تعود ألول عشر جامعات 

) كیو اس او سكوباس بالنسبة QSضمن تصنیف (
على ان التكون ضمن للتخصصات اإلنسانیة في سنة التقییم 

 . او المختطفة المجالت المفترسة
 للبحثفي ) درجات 9و () درجة للبحث المنفرد 15(تمنح  -

ذات المنشور في مجلة عالمیة او عربیة   وثالمشترك للبح
لیست ضمن التقسیم أعاله على ان التكون   معامل تأثیر

 .  او المختطفةضمن المجالت المفترسة
النشر في المجالت االخرى غیر خاضعة للتقسیمین اعاله  -

منفرد ال للبحث) درجات 10تعامل معاملة المحلیة إذ تمنح (
المنشورة في مجلة  للبحوثالمشترك  ) درجات للبحث6( و

او  ضمن المجالت المفترسةمحلیة محكمة على ان التكون 
 .المختطفة

 



) درجة للكتاب المؤلف العلمي او المنھجي او 20تمنح ( -
المترجم والمقوم علمیاً  او المنشور في دار نشر عالمیة اذا 

) 10یمنح (كان الكتاب منفرد أو في حالة الكتاب المشترك 
 درجات.

المؤلف  العلمي او المنھجي ) درجات  للكتاب10تمنح ( - 
ً  ونشر في دار نشر  عربیة او او المترجم  والمقوم علمیا

 اذا كان الكتاب منفرد أو في حالة الكتاب المشتركمحلیة 
 ) درجات.5یمنح (

 - 
 ) درجة30(الدرجة القصوى لھذه الفقرة 

فقllرة لل : یمنح الباحث الذي یحقق الدرجllة القصllوى مالحظة
) شllرط %60البالغllة ( االول) الدرجllة القصllوى للمحllور 1(

ان یكllون لدیllھ بحثllین منشllورین فllي المسllتوعبات العالمیllة 
منفllرد او تسلسllلھ األول  )مستوعبات كالرفیت او سllكوباس(

	في كالھما  شرط ان یحقق الدرجة القصوى للفقرة او اكثر.
 

 تعلم طرائق استخدامھ 2
 المادة الیصال متنوعة
 10 الطلبة او للمتدربین العلمیة

 تصمیم في مثبتھ تعلم طریقة كل عن درجات) 2( تمنح
 تحقق خطة وفق التدریسي او التدریبي البرنامج
 او الطلبة او للمتدربین الذھني بالعصف تتمثل المؤشر

 .اخرى طریقة ایة

 

 الحدیثة للمصادر استخدامھ 3
 االتصال واجھزة واالنترنت

10 

 :االتیة الحاالت من حالة لكل درجة) 1( تمنح
	.حدیثة مصادر استخدام .1
 او للمتدربین العلمیة فعالیتھ محاضراتھ تنشر .2

	للطلبة
 التواصل في االلكتروني االتصال تحقیق .3

 الطلبة او والمتدربین االستاذ بین العلمي
 تقدم ما تحقق عند القصوى الدرجة وتمنح

 .جمیعھا

 

 المؤتمرات في المشاركة 4
 او العمل وورش والندوات

  التدریبیة الدورة
10 

 او علمي ببحث الخارجیة للمشاركة درجات) 6( تمنح
 درجة) 4( وتمنح تدریبیة، دورة او عمل ورقة

 درجة) 4(و حضور، بصفة الخارجیة للمشاركة
 دورة او عمل ورقة او علمي ببحث الداخلیة للمشاركة
 بصفة الداخلیة للمشاركة درجة) 2( وتمنح تدریبیة،
 . حضور

 

 الزیارات في االسھام 5
 اجراء او والحقلیة المیدانیة

 تحلیالتال او اختبارات
 المختبریة او المعملیة

10 

  تحلیل او اختبار او زیارة لكل درجات) 2( تمنح

 تطویر في المساھمة 6
 والعملیة العلمیة الفعالیات

 البحثیة المؤسسة لعمل
 في المشاركة. والخدمیة
 والتطبیقیة العلمیة الدراسات

 التي الراي واستطالعیة
 .العمل حقل تخدم

10 

 فعالیات طرح في مساھمة لكل درجات) 5( تمنح
 لكل درجات) 5( وتمنح المؤسسي، العمل تستنھض

 من تعزز وعملیة علمیة وطرق اسالیب لتطویر مقترح
 لكل درجة) 4( تمنح المجتمع مع المؤسسة تفاعل
 مشتركة دراسة لكل درجة) 2(و منفردة دراسة

 

 التعلیم في المساھمة 7
 النقاشیة الحلقات و المستمر
 .والسمنار

10 
) 2( محاضر، بصفة للمشاركة درجات) 3( تمنح

) 1( جلسة، مقرر او رئیس بصفة للمشاركة درجة
 .للحضور درجة

 

 دعم في المساھمة 8
 او العلمیة المؤسسات
 او االخرى الوزارات
 المجتمع

10 

 او للمؤسسة تقدم استشارة لكل درجة) 1( تمنح
 الموقع في نشر او تدریبیة دورة اقامة او المجتمع،

 .البحثیة الوحدة او للمركز االلكتروني

 

 

 المباشر المسؤول قبل من تملئ %20 والشخصي التربوي الجانب: الثاني المحور



 الدرجة الفقرات ت
 القصوى

 الدرجة التوصیف
 ضعیف     متوسط        جید      جداً  جید       ممتاز المعطاة

 صفر          5         10         15           20  
 المركز داخل نضباطاال 1

   20 العمل وعالقات

 التدریسیین مع التفاعل 2
 في العاملین والمنتسبین

 البحثیة الوحدة او المركز
20 

  

 او المركز ادارة مع التفاعل 3
   20 البحثیة الوحدة

 مجمل في الشفافیة 4
 والمالیة العلمیة التصرفات
 واالداریة

20 
  

 والمظھر المعتدلة الشخصیة 5
   20 الالئق

 

 

 بالتقییم المشمول العالقة وصاحب المباشر المسؤول قبل من تملئ %20االداء وكفاءة االداري الجانب: الثالث المحور

 الدرجة الفقرات ت
 القصوى

 الدرجة التوصیف
 ضعیف      متوسط      جید      جداً  جید      ممتاز المعطاة

 صفر            5       10         15          20  
 حسب الدوام على المواظبة 1

   20 المحددة التوقیتات

 واداء االیجابیة المشاركة 2
 بأمانة والواجبات المھام

 واخالص
20 

  

 والمھارة االنجاز كفاءة 3
 الواجبات تنفیذ في والقابلیة

 قیاسیة بمدة
20 

   

 الدائمیة اللجان في المشاركة 4
 وزارة داخل والمؤقتة

 والبحث العالي التعلیم
 وخارجھا العلمي

20 

	دائمیة لجنة لكل درجات) 10( تمنح -
 مؤقتة لجنة لكل درجات) 2( تمنح -

 

 او والتقدیر الشكر كتب 5
 خالل التقدیریة الشھادات

 .التقییم عام

20 

 او شكر كتاب لكل درجات) 10( تمنح -
	الوزیر من تقدیریة شھادة

 شھادة او شكر كتاب لكل درجات) 6( تمنح -
 بدرجتھم ومن الوزیر وكالء من تقدیریة
	الجامعة ورئیس

 شھادة او شكر كتاب لكل درجات) 4( تمنح -
 او الجامعة رئیس مساعدي من تقدیریة
 . الكلیات عمداء

 

 

 

 

 

 



 ) الدرجات تخصم( العقوبات: الرابع المحور

 الدرجة الفقرات ت
 القصوى

 الدرجة التوصیف
 تخم التي

 الدرجة العقوبات 1
 غیر

 محددة

  العقوبة نوع حسب الدرجة تخصم
 درجات) 3( تخصم نظر لفت عقوبة
 درجات) 5( تخصم االنذار عقوبة

 بحسب  
 عدد

 العقوبات

 درجات) 7( تخصم الراتب قطع عقوبة
 درجة) 11( تخصم التوبیخ عقوبة
 درجة) 13( تخصم الراتب انقاص عقوبة
 درجة) 15( تخصم الدرجة تنزیل عقوبة

 

 تقدیم بعد  المباشر المسؤول قبل  من تمأل حصراً  العلمیة القوة مواطن )مضافة درجات( -:الخامس المحور
 العالقة صاحب قبل من التوثیقات

 المعطاة الدرجة العلمیة القوة مواطن  ت

 3 الجوائزبراءات االختراع و  1

  البحث بوابات في  	Score اوindex	h-	ھیرش لمعامل التدریسي امتالك 2
	)واحد ھو 	scoreال او ھیرش لمعامل األدنى الحد(

3	

 5	الجودة ضمان ووحدات لشعب االرتباط اعضاء 3
 	)درجات 8 ( القصوى الدرجة تتجاوز ال ان على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتقییم النھائیة النتائج

 الحاصل الدرجة المحاور ت
 من علیھا

 المحور

 الوزن حسب الدرجة المحور وزن

  %60  الخدمي او العلمي النشاط: االول المحور 1
 التربوي الجانب: الثاني المحور 2

 والشخصي
 20%  

 وكفاءة االداري الجانب: الثالث المحور 3
 االداء

 20%  

  %100  الثالثة المحاور مجموع             
 حسب تضاف  المضافة الدرجات  4

 -100( المعادلة
 المحاور مجموع
 حسب) اعاله الثالثة
 الوزن

 

 بدون بالكامل تخصم  الضعف مواطن درجات خصم 5
 وزن

 

ً  الدرجة  للتقییم النھائیة الدرجات مجموع             كتاب الدرجة رقما
 

  

 

 للتقییم النھائي التقدیر
 

 امتیاز
 فأكثر90

 جداً  جید 
80-89 

 جید 
70-79 

 ضعیف 
 70 من اقل
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