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المحور االول :النشاط العلمً او الخدمً ٌ %02ملئ من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقٌٌم بعد توثٌقها
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الفقرة

الكتب والبحوث العلمٌة

الدرجة
القصوى

03

التوصٌف
 حًُح ( )02دسجت نهبحذ انًُفشد ٔ ( )51دسجت نهبحذانًشخشك نهبحٕد انًُشٕسة ف ٙيجهت عانًٛت ٔانًفٓشست
ضًٍ يسخٕعباث كالسفٛج أ سكٕباس نهخخصصاث
انعهًٛت أٔ يجهت عشبٛت حعٕد ألٔل عشش جايعاث عشبٛت
ضًٍ حصُٛف ( )QSك ٕٛاس أ سكٕباس بانُسبت
نهخخصصاث اإلَساَٛت ف ٙسُت انخقٛٛى عهٗ اٌ الحكٌٕ ضًٍ
انًجالث انًفخشست أ انًخخطفت.
 حًُح ( )51دسجت نهبحذ انًُفشد ٔ ( )9دسجاث ف ٙنهبحذانًشخشك نهبحٕد انًُشٕس ف ٙيجهت عانًٛت أ عشبٛت راث
يعايم حأرٛش نٛسج ضًٍ انخقسٛى أعالِ عهٗ اٌ الحكٌٕ
ضًٍ انًجالث انًفخشستأ انًخخطفت.
 انُشش ف ٙانًجالث االخشٖ غٛش خاضعت نهخقس ًٍٛٛاعالِحعايم يعايهت انًحهٛت إر حًُح ( )52دسجاث نهبحذ انًُفشد
ٔ ( )6دسجاث نهبحذ انًشخشك نهبحٕد انًُشٕسة ف ٙيجهت
يحهٛت يحكًت عهٗ اٌ الحكٌٕ ضًٍ انًجالث انًفخشست أ
انًخخطفت.
 -حًُح ( ) 02دسجت نهكخاب انًؤنف انعهً ٙأ انًُٓج ٙأ

الدرجة
المعطاة

انًخشجى ٔانًقٕو عهًٛا ً أ انًُشٕس ف ٙداس َشش عانًٛت ارا
كاٌ انكخاب يُفشد أٔ ف ٙحانت انكخاب انًشخشك ًُٚح ()52
دسجاث.
 حًُح ( )52دسجاث نهكخاب انعهً ٙأ انًُٓج ٙانًؤنفأ انًخشجى ٔانًقٕو عهًٛا ً َٔشش ف ٙداس َشش عشبٛت أ
يحهٛت ارا كاٌ انكخاب يُفشد أٔ ف ٙحانت انكخاب انًشخشك
ًُٚح ( )1دسجاث.
انذسجت انقصٕٖ نٓزِ انفقشة ( )02دسجت
يالحظت ًُٚ :ح انباحذ انذز٘ ٚحقذا انذسجذت انقصذٕٖ نهفقذشة
( )5انذسجذذت انقصذذٕٖ نهًحذذٕس االٔل انبانغذذت ( )%62شذذش
اٌ ٚكذذٌٕ نذٚذذّ بحزذذ ٍٛيُشذذٕس ٍٚفذذ ٙانًسذذخٕعباث انعانًٛذذت
(يسخٕعباث كالسفٛج أ سذكٕباس) يُفذشد أ حسهسذهّ األٔل
ف ٙكالًْا شش اٌ ٚحقا انذسجت انقصٕٖ نهفقشة أ اكزش.

2

استخدامه طرائك تعلم
متنوعة الٌصال المادة
العلمٌة للمتدربٌن او الطلبة

0

استخدامه للمصادر الحدٌثة
واالنترنت واجهزة االتصال

4

المشاركة فً المؤتمرات
والندوات وورش العمل او
الدورة التدرٌبٌة

5

االسهام فً الزٌارات
المٌدانٌة والحملٌة او اجراء
اختبارات او التحلٌالت
المعملٌة او المختبرٌة
المساهمة فً تطوٌر
الفعالٌات العلمٌة والعملٌة
لعمل المؤسسة البحثٌة
والخدمٌة .المشاركة فً
الدراسات العلمٌة والتطبٌمٌة
واستطالعٌة الراي التً
تخدم حمل العمل.
المساهمة فً التعلٌم
المستمر و الحلمات النماشٌة
والسمنار.
المساهمة فً دعم
المؤسسات العلمٌة او
الوزارات االخرى او
المجتمع

03

03

6

7
8

03

تمنح ( )2درجات عن كل طرٌمة تعلم مثبته فً تصمٌم
البرنامج التدرٌبً او التدرٌسً وفك خطة تحمك
المؤشر تتمثل بالعصف الذهنً للمتدربٌن او الطلبة او
اٌة طرٌمة اخرى.
تمنح ( )0درجة لكل حالة من الحاالت االتٌة:
 .1استخدام مصادر حدٌثة.
 .2تنشر محاضراته فعالٌته العلمٌة للمتدربٌن او
للطلبة
 .3تحمٌك االتصال االلكترونً فً التواصل
العلمً بٌن االستاذ والمتدربٌن او الطلبة
وتمنح الدرجة المصوى عند تحمك ما تمدم
جمٌعها.
تمنح ( )6درجات للمشاركة الخارجٌة ببحث علمً او
ورلة عمل او دورة تدرٌبٌة ،وتمنح ( )4درجة
للمشاركة الخارجٌة بصفة حضور ،و( )4درجة
للمشاركة الداخلٌة ببحث علمً او ورلة عمل او دورة
تدرٌبٌة ،وتمنح ( )2درجة للمشاركة الداخلٌة بصفة
حضور.
تمنح ( )2درجات لكل زٌارة او اختبار او تحلٌل

03

03

03

03

تمنح ( )5درجات لكل مساهمة فً طرح فعالٌات
تستنهض العمل المؤسسً ،وتمنح ( )5درجات لكل
ممترح لتطوٌر اسالٌب وطرق علمٌة وعملٌة تعزز من
تفاعل المؤسسة مع المجتمع تمنح ( )4درجة لكل
دراسة منفردة و( )2درجة لكل دراسة مشتركة
تمنح ( )0درجات للمشاركة بصفة محاضر)2( ،
درجة للمشاركة بصفة رئٌس او ممرر جلسة)0( ،
درجة للحضور.
تمنح ( )0درجة لكل استشارة تمدم للمؤسسة او
المجتمع ،او الامة دورة تدرٌبٌة او نشر فً المولع
االلكترونً للمركز او الوحدة البحثٌة.

المحور الثانً :الجانب التربوي والشخصً  %02تملئ من قبل المسؤول المباشر
ت

الفقرات

الدرجة

التوصٌف

الدرجة

القصوى
االنضباط داخل المركز
وعاللات العمل
التفاعل مع التدرٌسٌٌن
والمنتسبٌن العاملٌن فً
المركز او الوحدة البحثٌة
التفاعل مع ادارة المركز او
الوحدة البحثٌة
الشفافٌة فً مجمل
التصرفات العلمٌة والمالٌة
واالدارٌة
الشخصٌة المعتدلة والمظهر
الالئك

0
2
0
4
5

ممتاز
02

جٌد جدا
91

جٌد
92

ضعٌف
صفر

متوسط
1

المعطاة

23
23
23
23
23

المحور الثالث :الجانب االداري وكفاءة االداء %02تملئ من قبل المسؤول المباشر وصاحب العالقة المشمول بالتقٌٌم
ت
0
2
0
4
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الفقرات
المواظبة على الدوام حسب
التولٌتات المحددة
المشاركة االٌجابٌة واداء
المهام والواجبات بأمانة
واخالص
كفاءة االنجاز والمهارة
والمابلٌة فً تنفٌذ الواجبات
بمدة لٌاسٌة
المشاركة فً اللجان الدائمٌة
والمؤلتة داخل وزارة
التعلٌم العالً والبحث
العلمً وخارجها
كتب الشكر والتمدٌر او
الشهادات التمدٌرٌة خالل
عام التمٌٌم.

الدرجة
القصوى

ممتاز
02

جٌد جدا
91

التوصٌف
جٌد
92

متوسط
1

ضعٌف
صفر

23
23
23

23

-

تمنح ( )03درجات لكل لجنة دائمٌة
تمنح ( )2درجات لكل لجنة مؤلتة

-

تمنح ( )03درجات لكل كتاب شكر او
شهادة تمدٌرٌة من الوزٌر
تمنح ( )6درجات لكل كتاب شكر او شهادة
تمدٌرٌة من وكالء الوزٌر ومن بدرجتهم
ورئٌس الجامعة
تمنح ( )4درجات لكل كتاب شكر او شهادة
تمدٌرٌة من مساعدي رئٌس الجامعة او
عمداء الكلٌات.

23
-

المحور الرابع :العقوبات (تخصم الدرجات)

الدرجة
المعطاة

ت

الفقرات

0

العموبات

الدرجة
القصوى
الدرجة
غٌر
محددة
بحسب
عدد
العموبات

التوصٌف

الدرجة
التً تخم

تخصم الدرجة حسب نوع العموبة
تخصم ( )0درجات
عموبة لفت نظر
تخصم ( )5درجات
عموبة االنذار
تخصم ( )7درجات
عموبة لطع الراتب
تخصم ( )00درجة
عموبة التوبٌخ
تخصم ( )00درجة
عموبة انماص الراتب
تخصم ( )05درجة
عموبة تنزٌل الدرجة

المحور الخامس( -:درجات مضافة) مواطن القوة العلمٌة حصرا تمأل من قبل المسؤول المباشر بعد تقدٌم
التوثٌقات من قبل صاحب العالقة
ت

مواطن القوة العلمٌة

الدرجة المعطاة

9

براءات االختراع و الجوائز

3

0

امتالك التدرٌسً لمعامل هٌرش h- indexاو  Scoreفً بوابات البحث
(الحد األدنى لمعامل هٌرش او ال  scoreهو واحد)

3

3

اعضاء االرتباط لشعب ووحدات ضمان الجودة

1

على ان ال تتجاوز الدرجة القصوى (  8درجات)

النتائج النهائٌة للتقٌٌم

المحاور

ت

الدرجة الحاصل
علٌها من
المحور

0
2

المحور االول :النشاط العلمً او الخدمً
المحور الثانً :الجانب التربوي
والشخصً
المحور الثالث :الجانب االداري وكفاءة
االداء
مجموع المحاور الثالثة
الدرجات المضافة

5

خصم درجات مواطن الضعف

0
4

وزن المحور

الدرجة حسب الوزن

%63
%23
%23
%033
تضاف حسب
المعادلة (-033
مجموع المحاور
الثالثة اعاله) حسب
الوزن
تخصم بالكامل بدون
وزن
الدرجة رقما

مجموع الدرجات النهائٌة للتقٌٌم

الدرجة كتاب

التقدٌر النهائً للتقٌٌم
امتٌاز
93فأكثر

جٌد
79-73

جٌد جدا
89-83

ضعٌف
الل من 73
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مقدار التحسن الذي طرأ منذ اخر تقٌٌم
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متوسط
جٌد
التوصٌات العامة لتطوٌر القدرات والمهارات العلمٌة للتدرٌسً
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