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تارٌخه
من
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أ
ب
ج

توقٌع صاحب العالقة على صحة المعلومات اعاله:

المحور األول ( :القدرات اإلدارٌة والقٌادٌة) ( )%30تملئ من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقٌٌم .
الفقرات (المؤشرات )

الدرجة
القصوى

التوصٌف

1

ٌعمل على توزٌع الصالحٌات والمهام والواجبات بشكل
ٌضمن تحقٌق العدالة والموضوعٌة

10

ٌوثققققق مققققن خققققالل االوامققققر االدارٌققققة الصققققادرة بتوزٌققققع
المهام ( )2درجة لكل امر .

2

ٌستثمر إمكانات المؤسسة من خالل إدراكه لرسالتها

10

ٌوثققققق مققققن خققققالل االنجققققازات المخطققققط لهققققا والمنفقققق ة
( )2درجقققققة لكقققققل منجقققققز سقققققا م فقققققً تحقٌقققققق رسقققققالة
المؤسسة .

3

ٌشرف على تنفٌ اإلعمال من خالل تواجده المٌدانً

10

ٌوثقققققق بالصقققققور وبعقققققدد الزٌقققققارات المٌدانٌقققققة المنفققققق ة
( )2درجة لكل عمل اشرف على تنفٌ ه.

4

ٌقود عملٌة التطوٌر والتحسٌن وبناء القدرات بكفاءة
لكافة الشرائح الوظٌفٌة فً المؤسسة

5

كتب الشكر والتقدٌر والشهادات التقدٌرٌة خالل عام
التقٌٌم .

10

6

ٌتمتع بكفاءة اقتصادٌة ومالٌة لتحقٌق تطلعات وأ داف
المؤسسة التعلٌمٌة

10

7

ٌعمل بروح الفرٌق الواحد

10

ٌوثققققق بعققققدد االوامققققر الخاصققققة بتشققققكٌل فققققر العمققققل
( )2درجة لكل فرٌق عمل .

0

ٌفعل دور أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً اللجان الدائمٌة
والمؤقتة فً المؤسسة والمجتمع

10

ٌوثققققق بعققققدد االوامققققر الخاصققققة بتشققققكٌل اللجققققان فٌهققققا
اعضقققاء ٌئقققة التقققدرٌ فقققً المؤسسقققة ( )2لكقققل لجنقققة
مشكلة.

9

ٌحقق االجتماعات الدورٌة المنتظمة من خالل تخطٌط
العمل وتنظٌمه على وفق منظور استراتٌجً

10

10

ٌعمل على تنفٌ اإلجراءات المطلوبة وفق القرارات
والقوانٌن الصادرة من جهات علٌا بنزا ة وشفافٌة

10

ت

10

المجمو

100

ٌوثققققق بالتقققققارٌر الخاصققققة ببققققرام التحسققققٌن المسققققتمر
وزٌقققققادة ققققققدرات المنتسقققققبٌن وتحتسقققققب كمقققققا المعادلقققققة
االتٌة :
عدد المشاركٌن فً الدورات
*%100
عدد المنتسبٌن الكلً
%00الى ٌ % 100عطى ( )10درجات .
 %60الى ٌ %00عطى ( )6درجات .
 %40الى ٌ %60عطى ( )4درجات .
اقل من لك ٌعطى ( درجتان ) .
تمققققققنح ( )5درجققققققات لكققققققل كتققققققاب شققققققكر او شقققققققهادة
تقدٌرٌققققة مققققن الققققوزٌر او مققققن بدرجتققققه و( )3درجققققات
لكقققققل كتـقققققـاب شقققققكر او شقققققهادة تقدٌرٌقققققة مقققققن رئقققققٌ
الجامعققققققة و( )2درجقققققققة مقققققققن قبققققققل مسقققققققاعد رئقققققققٌ
الجامعة او العمٌد .
ٌوثققققققق بالكشققققققوفات المالٌققققققة الخاصققققققة بالمصققققققروفات
واالٌرادات وحقق كفاءة اعلى :
 مققققن سققققا م فققققً زٌققققادة االٌققققرادات السققققنوٌة ٌعطققققى( )10درجات .
 حققققافظ علققققى نسققققبة االٌققققرادات السققققنوٌة ٌعطققققى ()5درجات .
 -اقل من لك ٌعطى (درجتان ).

توثقققق بقققاألوامر االدارٌقققة ومحاضقققر االجتمقققا الخاصقققة
بتخطقققٌط وتنظقققٌم العمقققل بشقققكل دوري ( )2درجقققة لكقققل
امر او اجتما .

 ٌوثقققققققق مقققققققدى االلتقققققققزام بالتعلٌمقققققققات والتوجٌهقققققققاتالصققققققادرة مققققققن الجهققققققات االعلققققققى ( )2درجققققققة لكققققققل
توجٌه منف .
 ٌوثققققققق بالتقققققققارٌر الخاصققققققة باإلنجققققققاز الٌققققققومً()2درجة لكل عمل ٌبرز تحقٌق الشفافٌة.

الدرجة المعطاة

المحور الثانً  :النشاط الخدمً والبحثً ( ) %40تملئ من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقٌٌم .
ت

الفقرة

الدرجة
القصوى

التوصٌف

1

المسا مة فً خدمة المؤسسة التعلٌمٌة
او الوزارات االخرى او المجتمع.

30

تمقققنح ( )10درجققققات لكقققل تصققققمٌم واسققققتحداث فقققً البرمجٌققققات او الحقائققققب
التدرٌبٌقققققة التقققققً تلبقققققً حاجقققققة المؤسسقققققات او المجتمقققققع  ،و( )6درجقققققات
لتحقققدٌث كقققل برنقققام او حقٌبقققة تدرٌبٌقققة ٌسقققهم فقققً تطقققوٌر عمقققل المؤسسقققة
 ،و( )5درجققققات لكقققققل دورة تدرٌبٌقققققة  )3( ،درجقققققة لكقققققل استشقققققارة تققققققدمها
المؤسسة .

2

المشاركة فً المؤتمرات و الندوات و
ورش العمل او الدورة التدرٌبٌة
واالشراف ولجان المناقشة .

30

تمققققنح ( )6درجققققات للمشققققاركة الخارجٌققققة ببحققققث علمققققً او ورقققققة عمققققل او
دورة تدرٌبٌققققققققة  ،وتمققققققققنح ( )4درجققققققققات للمشققققققققاركة الخارجٌققققققققة بصققققققققفة
حضققققور  ،و( )4درجققققات للمشققققاركة الداخلٌققققة ببحققققث علمققققً او ورقققققة عمققققل
او دورة تدرٌبٌققققة  ،وتمققققنح ( )2درجققققة للمشققققاركة الداخلٌققققة بصققققفة حضققققور
 ،وتمقققققنح ( )5درجقققققات لإلشقققققراف علقققققى اطروحقققققة دكتقققققوراه وتمقققققنح ()3
لإلشقققراف علقققى رسقققالة ماجسقققتٌر وتمقققنح ( )1درجقققة لإلشقققراف علقققى بحقققث
الدبلوم العالً  ،وتمنح ( )2درجة للمناقشة .

3

انكرة ٔانثحٕز انعهًٛح
ٔاالششاف عهٗ انطهثح

40

 ذًُح ( )02دسجح نهثحس انًُفشد ٔ ( )55دسجح نهثحس انًشرشك نهثحٕزانًُشٕسج ف ٙ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 فٙ
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 يعايهحانًحهٛح إر ذًُح ( )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 ٔانًقٕوعهًٛا ً أ انًُشٕس ف ٙداس َشش عانًٛح ارا كاٌ انكراب يُفشد أٔ ف ٙحانح
انكراب انًشرشك ًُٚح ( )52دسجاخ.
 ذًُح ( )52دسجاخ نهكراب انعهً ٙأ انًُٓج ٙانًؤنف أ انًرشجىٔانًقٕو 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 انعانٙ( )4-6-8عهٗ انرٕان )3( ٔ ٙدسجاخ نثحٕز انرخشض نهًشحهح انًُرٓٛح
نهثكانٕسٕٚس ٔانذتهٕو (اقصٗ دسجح .)52
يالحظةةةةةح ًٚ :ةةةةةُح انثاحةةةةةس انةةةةةز٘ ٚحقةةةةة انذسجةةةةةح انقصةةةةةٕٖ نهفقةةةةةشج ()3
انذسجةةةةح انقصةةةةٕٖ نهًحةةةةٕس انصةةةةاَ ٙانثان ةةةةح ( )%42شةةةةشط اٌ ٚكةةةةٌٕ نذٚةةةةّ
تحصةةةةة ٍٛيُشةةةةةٕس ٍٚفةةةةة ٙانًسةةةةةرٕعثاخ انعانًٛةةةةةح (يسةةةةةرٕعثاخ كالسفٛةةةةةد أ
سةةةكٕتاس) يُفةةةشد أ ذسهسةةةهّ األٔل فةةة ٙكالًْةةةا شةةةشط اٌ ٚحقةةة انذسجةةةح
انقصٕٖ نهفقشج أ اكصش.

المجمو

100

الدرجة
المعطاة

المحور الثالث  :المهارات الشخصٌة وكفاءة االداء ( :)%30تملئ من قبل المسؤول المباشر .
الفقرات (المؤشرات )

الدرجة
القصوى

1

ٌمتلك مهارات التواصل (إدارة الحوار وإقنا اآلخرٌن )

20

2

المشاركة االٌجابٌة وأداء المهام والواجبات بأمانة
وإخالص

20

3

ٌتمتع بالكٌاسة فً إدارة المشاكل وإٌجاد الحلول

15

ت

ٌتمتع بقدرات قٌادٌة ومهارٌة تتصف بالحداثة فً صنع
القرار
كفاءة االنجاز والمهارة والقابلٌة فً تنفٌ الواجبات بمدة
قٌاسٌة

4
5

الشخصٌة المعتدلة والمظهر الالئق

6

المجمو

ممتاز

التوصٌف
جٌد جدا جٌد متوسط

ضعٌف

الدرجة
المعطاة

15
15
15
100

المحور الرابع  :مواطن القوة الم كورة حصرا ضمن دلٌل االستمارة (تملى من قبل المسؤول المباشر) مع التوثٌق
ان وجدت

ت

مواطن القوة العلمٌة

1

براءات االخترا و الجوائز
امتالك التدرٌسً لمعامل ٌرش h- indexاو  Scoreفً بوابات البحث
(الحد األدنى لمعامل ٌرش او ال  scoreو واحد)
اعضاء االرتباط لشعب ووحدات ضمان الجودة
على ان ال تتجاوز الدرجة القصوى (9درجات)

2
3

المحور الخام

ت
1
2
3
4
5
6
7

الدرجة
القصوى
3

الدرجة
المعطاة

3
5

 :العقوبات (خصم الدرجات ) تملى من قبل المسؤول المباشر

االخفا (تخصم الدرجة حسب االتً)
تخصم ( )3درجات
لفت نظر
تخصم ( )5درجات
اإلن ار
تخصم ()7درجات
قطع الراتب
تخصم ()11درجة
التوبٌخ
تخصم ()13درجة
إنقاص الراتب
تخصم ( )15درجة
تنزٌل الدرجة
المجمو

الدرجة التً تخصم

النتائ النهائٌة للتقٌٌم :
الدرجة الحاصل
علٌها من المحور

ت

المحاور

1

القدرات االدارٌة والقٌادٌة

%30

3

النشاط الخدمً والبحثً

%40

4

المهارات الشخصٌة وكفاءة االداء

%30

مجمو المحاور الثالثة
5

الدرجات المضافة

6

خصم درجات مواطن الضعف

الدرجة حسب الوزن

وزن المحور

%100
تضققققققاف حسققققققب المعادلققققققة (-100
مجمققققو المحققققاور الثالثققققة أعققققاله )
حسب الوزن
تخصم بالكامل بدون وزن
الدرجة رقما

مجمو الدرجات النهائٌة للتقٌٌم

الدرجة كتابة

التقدٌر النهائً للتقٌٌم
امتٌاز
90
فأكثر

جٌد
79-70

جٌد جدا
09-00

ضعٌف
اقل من 70

رأي المسؤول المباشر

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

..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
مقدار التحسن ال ي طرا من أخر تقٌٌم
جٌد جدا

متوسط

جٌد
التوصٌات العامة لتطوٌر القدرات والمهارات العلمٌة للتدرٌسً

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