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المناصب اإلدارٌة التً تسلمها سابما ً فً التعلٌم العالً
7
المنصب اإلداري
السابك

الدائرة

تارٌخه
من

إلى

أ
ب
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تولٌع صاحب العاللة على صحة المعلومات اعاله:

المحور األول  :المدرات االدارٌة والمٌادٌة (ٌ )%20تم التمٌٌم من لبل المسؤول المباشر على ان توثك المؤشرات من
لبل صاحب العاللة المشمول بالتمٌٌم
الدرجة
المصوى

التوصٌف

10

ٌوثك من خالل االوامر االدارٌة الصادرة بتوزٌع المهام( )1درجة لكل
امر

10

ٌوثك من خالل االنجازات المخطط لها والمنفذة ( )1درجة لكل منجز
مالً او اداري ساهم فً تحمٌك رسالة المؤسسة

10

ٌوثك بالصور وبعد الزٌارات المٌدانٌة المنفذة ()1درجة لكل عمل
اشرف على تنفٌذه

4

ٌمود عملٌة تطوٌر والتحسٌن وبناء المدرات بكفاءة
لكافة شرائح الوظٌفٌة فً المؤسسه

10

ٌوثك بالتمارٌر الخاصة برامج التحسٌن المستمر ( )1درجة لكل عمل
ساهم فً بناء وزٌادة لدرات المنتسبٌن

5

كتب الشكر والتمدٌر والشهادات التمدٌرٌة خالل عام
التمٌٌم

10

تمنح ( )5درجات لكل كتاب شكر او شهادة تمدٌرٌة من وزٌر او من
هم بدرجة وزٌر
تمنح ()3درجات لكل كتاب شكر او شهادة تمدٌرٌة من رئٌس الجامعة
او من هم بدرجة رئٌس جامعة
()2درجات لكل كتاب تثمٌن جهود من وزٌر او رئٌس جامعة او كتاب
شكراو شهادة تمدٌرٌة من عمٌد او مدٌر عام

ٌعمل بروح الفرٌك الواحد

10

ٌوثك بعدد االوامر الخاصة بمٌادته لتشكٌالت فرق العمل ( )1درجة
لكل لٌادة فرٌك عمل

7

ٌفعل دور اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة البحثٌة فً اللجان
الدائمٌة و الؤلتة فً المؤسسة التعلٌمٌة و المجتمع

10

ٌوثك بعدد االوامر الخاصة بتشكٌل اللجان فٌها اعضاء هٌئة التدرٌس
فً المؤسسة ()1لكل لجنة مشكلة.

8

ٌحمك اجتماعات الدورٌة المنتظمه

10

ت

الـــــفمرات (المؤشرات)

1

ٌعمل على توزٌع الصالحٌات و المهام و الواجبات بشكل
ٌضمن تحمٌك العدالة والموضوعٌة

2
3

6

ٌستثمر امكانات المؤسسه من خالل ادراكه لرسالتها
ٌشرف على تنفٌذ االعمال من خالل تواجده المٌدانً

ٌموم بتخطٌط العمل وتنظٌمه

10

9

10

ٌعمل على تنفٌذ االجراءات المطلوبه وفك المرارات
والموانٌن الصادرة من جهات علٌا (الوزارٌة والجامعٌة
)ضمن المدة الزمنٌة المحددة

مجموع درجات محور المدرات االدارٌة و المٌادٌة

10

100

ٌوثك من خالل محاضر االجتماعات الدورٌة ( )1درجة لكل اجتماع
توثك باالوامر االدارٌة ومحاضر االجتماع الخاصة بتخطٌط وتنظٌم
العمل ( )1درجة لكل امر

ٌوثك مدى االلتزام بالتعلٌمات والتوجٌهات الصادرة من الجهات االعلى
( )1درجة لكل توجٌه منفذ

الدرجة
المعطاة

المحور الثانً  :النشاط العلمً والبحثً ( )%60وتملئ من لبل صاحب العاللة المشمول بالتمٌٌم بعد توثٌمها
ت

الفمرات

1

انكرة ٔانثحٕز انعهًٛح
ٔاالششاف عهٗ انطهثح

2

3

ٌفعل خطط الجودة و برامج االعتماد
االكادٌمً

ٌعمل على تنفٌذ خطة البحث العلمً
التً الرتها الجامعة  ,لتفعٌل العمل
البحثً نحو التطوٌر و اٌجادالحلول
لمشكالت المجتمع و سوق العمل

الدرجة
المصوى

40

10

10

التوصٌف
 ذًُح ( )02دسجح نهثحس انًُفشد ٔ ( )55دسجح نهثحس انًشرشك نهثحٕز انًُشٕسجف ٙيجهح عانًٛح ٔانًفٓشسح ضًٍ يسرٕعثاخ كالسفٛد أ سكٕتاس نهرخصصاخ
انعهًٛح أٔ يجهح عشتٛح ذعٕد ألٔل عشش جايعاخ عشتٛح ضًٍ ذصُٛف ( )QSك ٕٛاس
أ سكٕتاس تانُسثح نهرخصصاخ اإلَساَٛح ف ٙسُح انرقٛٛى عهٗ اٌ الذكٌٕ ضًٍ
انًجالخ انًفرشسح أ انًخرطفح.
 ذًُح ( )55دسجح نهثحس انًُفشد ٔ ( )9دسجاخ ف ٙنهثحس انًشرشك نهثحٕزانًُشٕس ف ٙيجهح عانًٛح أ عشتٛح راخ يعايم ذأشٛش نٛسد ضًٍ انرقسٛى أعالِ عهٗ
اٌ الذكٌٕ ضًٍ انًجالخ انًفرشسح أ انًخرطفح.
 انُشش ف ٙانًجالخ االخشٖ غٛش خاضعح نهرقس ًٍٛٛاعالِ ذعايم يعايهح انًحهٛح إرذًُح ( )52دسجاخ نهثحس انًُفشد ٔ ( )6دسجاخ نهثحس انًشرشك نهثحٕز انًُشٕسج
ف ٙيجهح يحهٛح يحكًح عهٗ اٌ الذكٌٕ ضًٍ انًجالخ انًفرشسح أ انًخرطفح.
 ذًُح ( )02دسجح نهكراب انًؤنف انعهً ٙأ انًُٓج ٙأ انًرشجى ٔانًقٕو عهًٛا ً أانًُشٕس ف ٙداس َشش عانًٛح ارا كاٌ انكراب يُفشد أٔ ف ٙحانح انكراب انًشرشك ًُٚح
( )52دسجاخ.
 ذًُح ( )52دسجاخ نهكراب انعهً ٙأ انًُٓج ٙانًؤنف أ انًرشجى ٔانًقٕو عهًٛا ًَٔشش ف ٙداس َشش عشتٛح أ يحهٛح ارا كاٌ انكراب يُفشد أٔ ف ٙحانح انكراب انًشرشك
ًُٚح ( )5دسجاخ.
 ذًُح دسجاخ االششاف عهٗ طهثح ( انذكرٕساِ ٔانًاجسرٛش ٔانذتهٕو انعان)4-6-8( ٙعهٗ انرٕان )3( ٔ ٙدسجاخ نثحٕز انرخشض نهًشحهح انًُرٓٛح نهثكانٕسٕٚس ٔانذتهٕو
(اقصٗ دسجح .)52
انذسجح انقصٕٖ نٓزِ انفقشج ( )42دسجح
يالحظح ًُٚ :ح انثاحس انز٘ ٚحقق انذسجح انقصٕٖ نهفقشج ( )5انذسجح انقصٕٖ
نهًحٕس انصاَ ٙانثانغح ( )%62ششط اٌ ٚكٌٕ نذ ّٚتحص ٍٛيُشٕس ٍٚف ٙانًسرٕعثاخ
انعانًٛح (يسرٕعثاخ كالسفٛد أ سكٕتاس) يُفشد أ ذسهسهّ األٔل ف ٙكالًْا ششط
اٌ ٚحقق انذسجح انقصٕٖ نهفقشج أ اكصش.
()2درجة لالشتران فً برنامج مؤسسً او برامجً علمً
()1درجة لالشتران فً كل دورة تدرٌبة فً نظام ادارة الجودة و االعتماد االكادٌمً
()2درجات الستخدام الجامعة لمنظومة االنترانٌت فً المؤسسات التابعة لها
()2درجة الستخدام الجامعة منظومة المحاضرات الفدٌوٌة فً المحاضرات
و المؤتمرات و الندوات
()1درجة الستخدام الجامعة االتمتة فً متابعة الكتب الصادرة او الوارد
()2درجة فً حالة ربط المكتبة المركزٌا الكترونٌا مع المكتبات التابعة لكلٌات
الجامعة و المكتبات الوطنٌة الكترونٌا
()2درجة نسبة لعدد البحوث المنجزة /عدد التدرٌسٌن
()2درجة لنسبة لعدد البحوث المنفذة /المخططة
()2درجة نسبة لعدد البحوث العلمٌة/اجمالً البحوث
()2درجة نسبة لعدد البحوث التً تخدم سوق العمل/اجمالً البحوث
()2درجة نسبة لعدد البحوث التً تعاالج مشاكل المجتمع/اجمالً البحوث

مالحظة:تمنح()2درجات اذا كانت النسبة  ,%100-%80و ( )1.5درجة اذا كانت
النسبة  , %79 -%65و ( )1درجة اذا كانت النسبة . %64 - %50

10
4

تنظٌم او المشاركة فً المؤتمرات
العلمٌة او الندوات او الدورات
التدرٌبٌة وورش عمل

5

التنسٌك مع المطاع العام و الخاص
بهدف الحصول على موارد مالٌة
اضافٌة لتموٌل البحث العلمً

5

6

المساهمة فً خدمة المؤسسات
العلمٌة او الوزارات االخرى او
المجتمع

5

7

المشاركة فً التعلٌم المستمر
والحلمات العلمٌة والثمافٌة والسمنار

10

تمنح ( )10درجات للمنظم او رئاسة مؤتمر او ندوة او دورة او ورشة عمل او
للمشاركه خارج المؤسسه العلمٌة ببحث علمً او ورله عمل او محاضرة او دورة
تدرٌبٌه.
تمنح ( )5درجات للمشاركة الخارجٌة بصفة حضور
تمنح ( )5درجات للمشاركة الداخلٌة ببحث علمً او ورله عمل او محاضرة او
دورة تدرٌبٌه
تمنح  2درجه للمشاركة الداخلٌة بصفة حضور
()3درجات السهام المطاع العام فً تموٌل البحث العلمً
()5درجات السهام المطاع الخاص فً تموٌل البحث العلمً
تمنح ( )5درجات لكل تصمٌم واستحداث فً برامجٌات النً تلبً حاجة المؤسسات
او المجتمع  )3 (,درجات لتحدٌث كل برنامج ٌساهم فً تطوٌر عمل المؤسسة )3(,
درجات لكل استشارة تمدم للمؤسسه او المجتمع او الوزاره ,ا لامة دورة تدرٌبٌه او
نشر فً المولع االلكترونً للمركز او للوحدة البحثٌة
تمنح ( )10درجات للمشاركة فً التعلٌم المستمر بصفة محاضر
تمنح ( )5درجات للمشاركه فً التعلٌم المستمر
تمنح ( )3درجات لرئاسة او عضوٌة لجان سمنار او حلمات التثمٌفٌه

الدرجة
المعطاة

8

االسهام فً الزٌارات المٌدانٌة
والحملٌة او اجراء االختبارات او
التحلٌالت المعملٌة او المخبرٌة

9

المشاركة فً نشاطات الفرق واللجان
البحثٌة

مجموع درجات محور النشاط الخدمً واالبحثً

5

تمنح ( )3درجة لكل زٌارة او تحلٌل او اختبار

5

( )3درجات لكل مشاركة ضمن فرٌك بحثً على ان ال تزٌد عن  5درجات

100

المحور الثالث :المهارات الشخصٌة وكفاءة االداء )  )% 20وتملئ من لبل المسؤول المباشر
ت

1
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4
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الدرجة
المصوى

الفمرات(المؤشرات)
ٌمتلن مهارات التواصل(ادارة الحوار
والناع االخرٌن )
ٌستطٌع تحلٌل المعطٌات و استثمار
النتائج من خالل اجراءات مختلفة
ٌتمتع بالكٌاسة فً ادارة المشاكل و اٌجاد
الحلول
ٌتمتع بمدرات لٌادٌةومهارٌة تتصف بالحداثه
فً صنع المرار

كفاءة االنجاز والمهارة والمابلٌة فً
تنفٌذ الواجبات بمده لٌاسٌة

3,2,5

صفر

15
15
15

15

6

ٌعمل على تعزٌزالثمة واشاعة ثمافة
العمل الجماعً بٌن المنتسبٌن

7

الشخصٌة المعتدله والمظهر الالئك

10

مجموع درجات محور
الشخصٌة وكفاءة االداء

20,15,10

10,8,15

6,4,10

متوسط

ضعٌف

الدرجة
المعطاة

20
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المهارات

ممتاز

التوصٌف
جٌد
جٌد جدا

100

المحور الرابع ( :درجات مضافة)
الفمرات

الدرجة
المصوى

مواطن لوة علمٌة حصرا ً تمٌز بها ولم تشتمل علٌها المؤشرات
االخرى (تذكر)

9+

التوصٌف

تمنح ( )3درجات لكل موطن لوة

الدرجة
المعطاة

المحور الخامس :العموبات ومواطن الضعف (تخصم الدرجات
ت
1

2

الفمرات

الدرجة المصوى

العموبات

الدرجة غٌر محددة
بحسب عدد
العموبات

مواطن ضعف وجوانب
سلبٌة ٌتصف بها
وتؤثر على عمله

التوصٌف
تخصم الدرجة حسب نوع العموبة
تخصم ( )3درجات
عموبة لفت نظر
تخصم ( )5درجات
عموبة اإلنذار
تخصم ()7درجات
عموبة لطع الراتب
تخصم ()11درجة
عموبة التوبٌخ
عموبة إنماص الراتب تخصم ()13درجة
عموبة تنزٌل الدرجة تخصم ( )15درجة

9-

تخصم ( )3درجات لكل موطن ضعف

الدرجة التً تخصم

الٌوجد

---------

------

النتائج النهائٌة للتمٌٌم :
ت
1
2
3

الدرجة الحاصل
علٌها من المحور

المحاور

وزن المحور

المدرات االدارٌة والمٌادٌة
النشاط العلمً والبحثً
المهارات الشخصٌة وكفاءة االداء

4

مجموع المحاور
الدرجات المضافة

5

خصم درجات مواطن الضعف

الدرجة حسب الوزن

%20
%60
%20
%100
تضاف بالكامل بدون وزن
-

تخصم بالكامل بدون وزن
الدرجة رلما

مجموع الدرجات النهائٌة للتمٌٌم

الدرجة كتابة

التمدٌر النهائً للتمٌٌم
امتٌاز
 90فأكثر

جٌد جدا
89-80

جٌد
79-70

ضعٌف
الل من 70

رأي المسؤول المباشر
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