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 %01المحور ااالول: النشاط العلمً 

 الفمرات ت
الحد 

األعلى 
 للدرجة

 المالحظات
الدرجة 
 المعطاة

0 
 والبحوث العلمٌةالكتب 

 
 

01 

( درجة للبحث 01( درجة للبحث المنفرد و )91تمنح ) -
المشترن  للبحوث المنشورة فً مجلة عالمٌة والمفهرسة 

ضمن مستوعبات  كالرفٌت  او سكوباس للتخصصات العلمٌة  
أو مجلة عربٌة تعود ألول عشر جامعات عربٌة ضمن تصنٌف 

(QS ًكٌو اس او سكوباس بالنسبة للتخصصات اإلنسانٌة ف )
او  على ان التكون ضمن المجالت المفترسةسنة التمٌٌم 

 . المختطفة
( درجات فً للبحث 2( درجة للبحث المنفرد و )01)تمنح  -

ذات المشترن للبحوث المنشور فً مجلة عالمٌة او عربٌة  
التكون ضمن  لٌست ضمن التمسٌم أعاله على ان  معامل تأثٌر

 .  او المختطفة المجالت المفترسة
النشر فً المجالت االخرى غٌر خاضعة للتمسٌمٌن اعاله  -

( درجات للبحث المنفرد و 01تعامل معاملة المحلٌة إذ تمنح )
( درجات للبحث المشترن للبحوث المنشورة فً مجلة 2)

او  محلٌة محكمة على ان التكون ضمن المجالت المفترسة
 .فةالمختط

( درجة للكتاب المؤلف العلمً او المنهجً او 91تمنح ) -
ً  او المنشور فً دار نشر عالمٌة اذا  المترجم والمموم علمٌا

( 01كان الكتاب منفرد أو فً حالة الكتاب المشترن ٌمنح )
 درجات.

( درجات  للكتاب العلمً او المنهجً المؤلف او 01تمنح ) - 
عربٌة او محلٌة ر فً دار نشر المترجم  والمموم علمٌاً  ونش

( 1اذا كان الكتاب منفرد أو فً حالة الكتاب المشترن ٌمنح )
 درجات.

 ( درجة01الدرجة المصوى لهذه الفمرة )
: ٌمنح الباحث الذي ٌحمك الدرجة المصوى للفمرة  مالحظة

%( شرط ان 01( الدرجة المصوى للمحور االول البالغة )0)
ً المستوعبات العالمٌة ٌكون لدٌه بحثٌن منشورٌن ف

)مستوعبات كالرفٌت او سكوباس( منفرد او تسلسله األول فً 
 .كالهما  شرط ان ٌحمك الدرجة المصوى للفمرة او اكثر.

 

 

9 
تمٌٌم اللجنة العلمٌة فً المسم 

 لمشروع التفرغ العلمً
01 

ٌحصل الباحث على الدرجة كاملة اذا ما حصل المشروع على 

  ( اذا كان جٌد1اذا كان جٌد جداً و) 01درجة امتٌاز و

3 
تمٌٌم تمرٌر الجهة الموفد الٌها 

 المتفرغ
01 

ٌحصل الباحث على الدرجة كاملة اذا ما حصل المشروع على 

  ( اذا كان جٌد 1اذا كان جٌد جداً و) 01درجة امتٌاز و

0 
المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة أو 

 الندوات أو الدورات التدرٌبٌة  
 

01 

( درجات للمشاركة الخارجٌة ببحث علمً او ورلة 0تمنح )

( درجة للمشاركة الخارجٌة 9عمل او دورة تدرٌبٌة، وتمنح )

( درجة للمشاركة الداخلٌة ببحث علمً او 9بصفة حضور، و)

( درجة للمشاركة 0ورلة عمل او دورة تدرٌبٌة، وتمنح )

 الداخلٌة بصفة حضور. 

 

 



     

 %91 والتربوي الشخصً الجانب: لثانًا المحور

 الحد الفمرات ت
 االعلى
 للدرجة

 الدرجة ضعٌف متوسط جٌد  جداً  جٌد ممتاز
 المعطاة

 
 

 صفر 1 01 01 91

 المعتدلة الشخصٌة 0
 الالئك والمظهر

91       

 مجال فً الشفافٌة 9
 العلمٌة التصرفات

91       

 العلمً للتطور مواكبته 3
 اختصاصه حمل فً

91       

 للمصادر استخدامه 0
 واالسالٌب  الحدٌثة

 البحث فً المساعدة
 ادارة مع والتواصل

 التشكٌل

91       

 االفكار تمدٌم فً اسهامه 1
 بالحداثة تتسم التً

 التً واالنسجام واالبتكار
 سوق متطلبات تلبً

 تحمك والتً العمل
 مجال فً العلمً السبك

 التخصص

91       

 الكلٌة الدرجة                                011 المجموع               
 

 

 

 

 

1 
العلمٌة المشاركة فً الدراسات 

والتطبٌمٌة واستطالعات الرأي التً 
 تخدم حمل العمل .

01 

( درجة لكل دراسة 9( درجة لكل دراسة مشتركة و )0تمنح )

  منفردة

2 
( اشهر 3االلتزام بتمدٌم تمرٌر كل )

عن مراحل انجاز البحث العلمً 
 والنتائج التً توصل الٌها

01 

 ضعٌف   ممتاز      جٌد جداً       جٌد     متوسط   

  صفر            0        2             0          01

7 
لام بالماء محاضرة فً المسم او 
الكلٌة عن طبٌعة عمله خالل مدة 

 التفرغ العلمً
01 

 ممتاز      جٌد جداً       جٌد     متوسط      ضعٌف

  صفر            0        2             0          01

 الدرجة الكلٌة 011 المجموع
 

        
 



 المحاور خالصة

 درجة المحور اسم ت
 القصوى
 للمحور

 التقييم درجة
 رقما   النهائية

 كتابة النهائية التقييم درجة

   08 العلمي النشاط: االول المحور 1

 الشخصي الجانب: الثاني المحور 2
 والتربوي

28 
  

   188 الكلية الدرجة                   
 

 

 للتمٌٌم النهائً التمدٌر
 

 امتياز
 فأكثر08

 جدا   جيد 
08-00 

 جيد 
08-00 

 ضعيف 
 08 من اقل

 
 

 

 

 المباشر المسؤل رأي

 
 

 

 

 االعلى المسؤل رأي

 
 

 

 

  

  

 تمٌٌم اخر منذ طرأ الذي التحسن ممدار
 

  متوسط  جيد  جدا   جيد

 للتدرٌسً العلمٌة والمهارات المدرات لتطوٌر العامة التوصٌات
 

 
 
 
 

 اسم المسؤول المباشر:

 التولٌع:

 التارٌخ:

 :العلىاسم المسؤول ا

 التولٌع:

 التارٌخ:


