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 .بعد ان تمدم الوثائك من لبل صاحب العاللة المسؤول المباشرمن لبل  ٌمأل ((%84) والبحثً الخدمًالنشاط ):  االولالمحور 

 الفمرات ت
الدرجة 
 المصوى

 التوصٌف
الدرجة 
 المعطاة

1 
 ّالكرة الثحْز الؼلو٘ح

ّالرموْٗن  ّاالششاف ػلٔ الطلثح

 الؼلوٖ

 
84 
 

راخ ضوي هغرْػثاخ  كالسف٘د فٖ هجلح ػالو٘ح ّالوفِشعح للثحس الوٌشْس ( دسجح 02ذوٌح ) -

 4عكْتاط اكصش هي  CiteScore ّا 0اكصش هي  Impact Factor  (IF) هؼاهل ذأش٘ش

راخ ضوي هغرْػثاخ  كالسف٘د ِشعح فٖ هجلح ػالو٘ح ّالوفللثحس الوٌشْس ( دسجح 55ذوٌح ) - -

 0عكْتاط اكصش هي  CiteScore ّا 5اكصش هي  Impact Factor  (IF) هؼاهل ذأش٘ش

راخ ضوي هغرْػثاخ  كالسف٘د فٖ هجلح ػالو٘ح ّالوفِشعح  للثحس الوٌشْس دسجاخ( 52ذوٌح ) -

 0 عكْتاط الل هي هي CiteScore ّا 5الل هي  Impact Factor  (IF) هؼاهل ذأش٘ش

لن ضوي هغرْػثاخ  كالسف٘د فٖ هجلح ػالو٘ح ّالوفِشعح للثحس الوٌشْس دسجاخ( 5ذوٌح ) - -

اّ فٖ  5عكْتاط الل هي  CiteScoreاّ Impact Factor  (IF)ذخصل ػلٔ هؼاهل ذأش٘ش

ػلٔ اى الذكْى ضوي الوجالخ الوجالخ غ٘ش خاضؼح للرمغ٘واخ اػالٍ الؼالو٘ح اّ الؼشت٘ح اّ الوحل٘ح 

 عح.الوفرش

اّ  ف الؼلوٖ اّ الوٌِجٖ اّ الورشجن ششط اى ٗكْى همْم ػلو٘ا( دسجح للكراب الوؤل02ذوٌح ) -

 .الوٌشْس فٖ داس ًشش ػالو٘ح 

همْم ػلو٘اً  ششط اى ٗكْى الوؤلف اّ الورشجن  الؼلوٖ اّ الوٌِجٖ ( دسجاخ  للكراب52ذوٌح ) - 

 ػشت٘ح اّ هحل٘ح ًّشش فٖ داس ًشش 

) الذكرْساٍ ّالواجغر٘ش ّالذتلْم الؼالٖ دلخل الجاهؼح ّخاسجِاشاف ػلٔ طلثح ذوٌح دسجاخ االش - 

ششاف الوشرشن ػلٔ طلثح دسجاخ  لال5دسجاخ لالششاف الوٌفشد ّ  52) ( ػلٔ الرْالٖ 52-8-6)

 6دسجاخ لالششاف الوشرشن ػلٔ طلثح الواجغر٘ش( ّ) 4دسجاخ لالششاف الوٌفشد ّ 8( ّ )الذكرْساٍ

( دسجاخ 4ّ ) لالششاف الوٌفشد ػلٔ طلثح الذتلْم الؼالٖ ( دسجاخ 3الوشرشن ّدسجاخ لالششاف 

 .( 55)الصٔ دسجح  للثكالْسْٗط ّالذتلْم  للوشحلح الوٌرِ٘ح لثحْز الرخشض

 دسجاخ( 52دسجح لرمْٗن الثحْز ّالشعائل ّاالطاسٗح ّتشاءاخ االخرشاع الصٔ دسجح ) 3ذوٌح  -

 لمصْٓ لوحْس الٌشاط الؼلوٖ ّالثحصٖ ارا ذحمك الرالٖ:: ٗوٌح الرذسٗغٖ الذسجح ا هالحظح

 لذَٗ تحصاى هٌشْساى فٖ هغرْػثاخ )عكْتاط اّ كالسف٘د(  -5

 ( دسجح.42حاصل ػلٔ الذسجح المصْٓ للفمشج ّالثالغح ) -0

 

6 
المشاااااااارلة تاااااااً الماااااااؤتمرات 
العلمٌاة وو النادوات او الاادورات 

 التدرٌبٌة  
69 

اّ هلرمٔ ػلوٖ اّ دّسج اّ ّسشح ػول اّ ًذّج ػلو٘ح  ػالوّٖ الوشاسكح فٖ هؤذوش دّلٖ ا -

 ذذسٗث٘ح خاسض الؼشاق

 ( دسجح للوشاسكح تثحس هٌفشد فٖ هؤذوش دّلٖ اّ ػلوٖ خاسض الؼشاق02ذوٌح )

 ( دسجح للوشاسكح تثحس هشرشن فٖ هؤذوش دّلٖ اّ ػلوٖ خاسض الؼشاق55ذوٌح )

 ّلٖ اّ ػلوٖ خاسض الؼشاق( دسجاخ للوشاسكح تثْعرش فٖ هؤذوش د52ذوٌح )

اّ هلرمٔ  او ورشة عملػلو٘ح للوشاسكح تصفح هحاضش اّ ّسلح ػول فٖ ًذّج دسجاخ ( 52ذوٌح )

 ػلوٖ اّ دّسج ذذسٗث٘ح خاسض الؼشاق

 ( دسجح للوشاسكح تصفح حضْس. )ػلٔ اى ال ذضٗذ ػي خوغح هشاسكاخ(. 0ذوٌح )

اّ هلرمٔ ػلوٖ اّ دّسج ذذسٗث٘ح داخل ػول  اّ ّسشح الوشاسكح فٖ هؤذوش ػلوٖ اّ ًذّج ػلو٘ح  -

 الؼشاق 

( دسجاخ للوشاسكح تثحس هٌفشد فٖ هؤذوش ػلوٖ داخل الؼشاق52ذوٌح )
. 

( دسجاخ للوشاسكح تثحس هشرشن فٖ هؤذوش ػلوٖ داخل الؼشاق5ذوٌح )
. 

 ( دسجاخ للوشاسكح تثْعرش فٖ هؤذوش ػلوٖ داخل الؼشاق5ذوٌح )

اّ هلرمٔ ػلوٖ اّ اّ ّسشح ػول  ضش اّ ّسلح ػول فٖ ًذّج ػلو٘ح ( للوشاسكح ٗصفح هحا5ذوٌح )

 دّسج ذذسٗث٘ح داخل الؼشاق
 دسجح للوشاسكح تصفح حضْس ) ػلٔ اى ال ذضٗذ ػي خوغح هشاسكاخ(. (2تمنح  )

 ( دسجح05الذسجح المصْٓ لِزٍ الفمشج )

 

7 
المساااااااااااا مة تاااااااااااً خدماااااااااااة 
المؤسساااااااااااااات العلمٌاااااااااااااة او 
 . الوزارات االخرى او المجتمع

59 
 ( دسجوواخ لكوول خذهووح اّ اعرشوواسج ذمووذهِا الوؤعغووح الؼلو٘ووح  للوجروووغ اّ الووْصاسج هووي لثوول5ذوووٌح )

 الرذسٗغٖ، اّ الاهح  ّسشح ػول ّغ٘شُا.

 ( دسجح55الذسجح المصْٓ)

 

8 
المشاااارلة تاااً دورات المرلاااز 
والحلماااااات العلمٌاااااة والثماتٌاااااة 

 والسمنار .
64 

 فٖ الرؼل٘ن الوغروش ( دسجاخ للوشاسكح تصفح هحاضش6ذوٌح )-

 للوشاسكح فٖ دّساخ طشائك الرذسٗظ الحذٗصح فٖ الرؼل٘ن الوغروش ( دسجاخ5ذوٌح ) -

 تصفح حضْس( دسجح للوشاسن فٖ الرؼل٘ن الوغروش 4ذوٌح )-

 الصماف٘ح  ( لشئاعح ّػضْٗح لجاى الغوٌاس ّالحلماخ3ذوٌح )-

 ( دسجح02الذسجح المصْٓ )
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  .  المركزمن قبل اللجنة العلمية المشكلة في  يمأل (%(74) / الماء المحاضرات / التدرٌب التدرٌس) :الثانً  محورال
 

 الـــــفمشاخ ت
الذسجح 

 المصْٓ
 الرْص٘ف 

الذسجح 

 الوؼطاج

  ) اولٌه او علٌا ( ( درجات للل ممرر تصل8ًدرجات للل ممرر سنوي و ) (8تمنح ) :5 المواد التً لام بتدرٌسها 5

6 
ادارة الصف والعاللة مع 
 الطلبة واثارة داتعٌتهم

56 

ٌتم التمٌٌم من خالل استمارة استبٌان توزع على الطلبة الذٌن ٌدرسهم التدرٌسً وللل ممرراته 
 (5الدراسٌة وتك ممٌاس ثالثً  ) نعم ، نوعاً ما، ال( وتك االستمارة المرتمة رلم )

 % تألثر(84( درجات   )نسبة 56وتك االتً: ) وٌتم احتساب الدرجات
 %(  07-04( درجات   )نسبة 54) 
 %(  7:-4:( درجات   )نسبة 8) 
 %( 97-94)نسبة    درجات( :) 

 

 56 التعلٌم المدمج 7

 للل تمرة درجة( 6تمنح )
 ٌستخدم طرق تدرٌس متعددة )المحاضرة ، المنالشة ، االستمصاء ، العصف الذ نً ، غٌر ا( -
 .ٌستخدم االمثلة التوضٌحٌة والتطبٌمٌة ألثراء المادة التعلٌمٌة -
االعتماد على اللتب المنهجٌة  والمساعدة تً الممرر الدراسً واالبتعاد عن بتشجٌع الطلبة  -

 .المالزم المختصرة 
 باستخدام الوسائل االللترونٌة.و بطرٌمة تعالةٌنشر محاضراته  -
للترونٌاً لمتابعة الواجبات المللفٌن بها ولمعرتة مدى استٌعابهم ٌعمل على التواصل العلمً ا -

 .للمادة العلمٌة 
 .اخرى تذلر -

 

8 
الوسائل المتبعة تً إٌصال 
المعلومات والمهارات 

 والمعارف.
56 

 ( درجات للل حالة من الحاالت المتحممة االتٌة :7تمنح )
 . استخدام وسائل اإلٌضاح -
 . ةعرض وتالم علمٌة متخصص -
 . وخرى تذلر -

 

9 
االسالٌب  المستخدمة تً تمٌٌم 

 الطلبة .
56 

 ( درجات للل تمرة7تمنح )
)اختبارات تحرٌرٌة ، شفوٌة ، ادائٌة، تمارٌر،  المتدربٌنٌستخدم اسالٌب متنوعة لتمٌٌم اداء  -

 .غٌر ا(
ٌن تً الولت المتدرب تمٌٌمدوري ومستمر وشامل وٌعلن نتائج بشلل  المتدربٌنٌموم بتمٌٌم  -

 .المناسب
 .ٌستخدم االسئلة التً تثٌر التفلٌر والتحلٌل وٌمدم االجابات النموذجٌة ألسئلة االختبارات الدورٌة -
 المتدربٌن.ٌتحرى الدلة والعدالة تً تمٌٌم   -

 

 
: 

 56 التطوٌر والتحدٌث

 . ( درجات للل تمرة7تمنح )
 . والضوابط سنوٌاً  ٌلتزم بتطوٌر الممرر ومفرداته وتك التعلٌمات -
على وتك حاجة سوق العمل  المتدربتسهم التطوٌرات التً ٌحدثها تً الممرر تً تنمٌة املانٌات  -

 . وضمن الحدود المانونٌة المسموح بها
ٌمدم ممترحات تتسم بالحداثة واالبتلار الى الللٌة او الجامعة او الوزارة تسهم تً تطوٌر عملٌة  -

 . التعلم والتعلٌم
تً استحداث المادة العلمٌة للبرنامج واثراء ا لموالبة التطورات التً تطرو  تسهممدم ممترحات ٌ -

 علٌها.

 

0 
التخطٌط للممرر الدراسً 

 والمحاضرات
56 

 : ( درجات للل تمرة7تمنح )
ٌوزع مفردات الممرر واالنشطة والواجبات على الطلبة بشلل منظم على مدار الفصل الدراسً  -

 ً ملف الممرر .وٌوثمها  ت
ٌضع الخطط للفعالٌات واالنشطة التً تثٌر تفلٌر الطلبة والتعلم الذاتً من خالل استثمار منالشاته  -

 مع الطلبة. 
ٌزود الطلبة بخطة الممرر الدراسً واال داف والمفردات والمراجع والمتطلبات تً بداٌة الفصل  -

 .فردات الدراسً على ان تلون مطبوعة ومنظمة وتشٌر الى الم
ٌستخدم المصادر الحدٌثة والملتبة االتتراضٌة تً اعداد المحاضرات واالنشطة دورٌاً وٌشٌر لها  -

 .تً مفردات الممرر

 

 56 الجودة 8

 رئٌس المسم مع اللجنة العلمٌة(تملئ من لبل ( درجات للل تمرة) 8تمنح )
 ٌتمٌز بالسرعة والدلة تً انجاز اعماله ضمن الولت المحدد -
 ستثمر ولت المحاضرة بطرٌمة جٌدة ومثمرة ومشولة .ٌ -
 . ٌحرص على تدرٌس لاتة اجزاء الممرر طبما لما  و محدد بالمنهج -
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 %(74) والشخصً التربوي الجانب الثالث: لمحورا

 لبل صاحب العاللة المشمول بالتمٌٌم( بعد توثٌمها( )من 0،  :والفمرات )  (( ) من لبل رئٌس المسم حصراً 9-5)الفمرات  تمأل  

 الفمرات ت
الدرجة 
 المصوى

 التوصٌف
الدرجة 
 المعطاة

1 
 والمؤلتةالمشارلة تً اللجان الدائمٌة 
والبحث داخل وزارة التعلٌم العالً 
 العلمً وخارجها.

64 

نفرد ( وتك ( درجة لعضو اللجنة االمتحانٌة )درجة تمٌٌم مماثلة لدرجة بحث م64تمنح ) -
 56/6/6458تً  :598ما جاء بلتاب دائرة الدراسات المرلم ت م 

 .( درجة للل لجنة دائمٌه سنوٌة  54تمنح ) - 
 .للنصف سنوٌة  درجات( 9) -
 للل لجنة مؤلتة  . درجة( 6تمنح ) -

 

 59 االلتزام الوظٌفً 6

 : ( درجات للل تمرة7تمنح )
 .محاضرات والساعات الملتبٌةلل الٌومًحضورباالنظمة والتعلٌمات  والااللتزام  -
توجٌه استفسارات من ادارة المرلز )حضور , غٌاب , تأخٌر( وتوثك من خالل اجراء  -

 . اداري من لبل ادارة المرلز )استفسار(
 . االلتزام بحضور اجتماعات المسم بشلل مستمر -
 . االلتزام بأداء دوره تً المهام واللجان المللف بها -
 . ملن من حل المشلالت عند حدوث ازمات تً العملٌت -

 

 59 النزا ة والشفاتٌة تً مجمل التصرتات 7

 : ( درجات للل تمرة9تمنح )

 . النزا ة والشفاتٌة تً مجمل التصرتات العلمٌة والمالٌة واالدارٌة -
 . احترام مبدو عدم استغالل المنصب الوظٌفً او الصالحٌات المخولة -
 الطلبة بموضوعٌة بعٌدا عن التحٌز والمحسوبٌة .التعامل مع  -

 

 59 الصفات الشخصٌة 8

 : ( درجات للل تمرة9تمنح )
 . ٌتمتع بحسن المظهر -
 . ٌتسم باالتزان االنفعالً والمدرة على التحمل -
 . ٌتمٌز بالصدق واالمانة -

 

 59 المهارات االرشادٌة 9

 : ( درجات للل تمرة7تمنح )
اس بالمسااؤولٌة االجتماعٌااة لاادى الطلبااة وٌحاارص علااى تنمٌااة التفاعاال ٌؤلااد علااى االحساا -

 .  االجتماعً السلٌم لدٌهم
 .ٌؤلد على تنمٌة المٌم واالعراف الجامعٌة لدى الطلبة -
 .ٌساعد الطلبة على حرٌة التعبٌر وتولٌد الذات -
 .ٌساعد الطلبة على خفض مستوى الملك لدٌهم وبخاصة تً اٌام االمتحانات -
 .عى الى الساب الطلبة مهارات التعامل مع الموالف الضاغطةٌس -

 

: 
لتب الشلر والتمدٌر او الشهادة 
 التمدٌرٌة خالل عام التمٌٌم .

54 

 .( درجات للل لتاب شلر او شهادة تمدٌرٌة او تثمٌن جهود من الوزٌر 54تمنح ) -
د من ولالء الوزٌر ( درجات للل لتــاب شلر او شهادة تمدٌرٌة او تثمٌن جهو:تمنح ) –

 .ومن بدرجتهم ورئٌس الجامعة 
( درجات للل لتاب شلر او شهادة تمدٌرٌة او تثمٌن جهود من مساعدي رئٌس 8تمنح ) -

 الجامعة او عمداء الللٌات .

 

 54 مسا مته تً دعم النشاطات الطالبٌة . 0
النشاطات المسا مة تً  للل نشاط ٌخدم المجتمع ) ٌحث الطلبة على ( درجة6)تمنح 

 الطالبٌة ) الرٌاضٌة ، الفنٌة ، الثماتٌة ، العلمٌة ، الخدمٌة (.والمعارض 
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 ان وجدت . والتً ٌتمٌز بها عدا ما ورد تً المحور االول والثانً (حصرا )مواطن الموة العلمٌة:  المحور الرابع
 تِا هْاطي المْج الؼلو٘ح حصشاً ّالرٖ ٗرو٘ض 

 الدرجة المعطاة مواطن الموة العلمٌة  ت

5 
براءات االختراع و الجوائز)اي جائزة تم منحها ومطابمة تً بٌاناتها لمتطلبات النظام االللترونً(تً عام 

 التمٌٌم حصرا 
7 

6 
 تً بوابات البحث    Scoreاو h- index امتالن التدرٌسً لمعامل  ٌرش

 ( و واحد  score)الحد األدنى لمعامل  ٌرش او ال

7 
 ( تمنح درجة واحدة5-7)

 درجة 6( تمنح :-8)
 درجات 7تالثر(تمنج  0)

 7 ع العاملٌن معهموجمٌمسؤول وحدة تملٌن المروة  7

 7 تطوٌر منظومة اللترونٌة الدارة احد البرامج على مستوى الجامعة او الوزارة  8

 9 لعاملٌن معهم لمسؤولً شعب واعضاء ارتباطوجمٌع ا واالداء الجامعً مدراء السام ضمان الجودة 5

  درجات( 7على ان ال تتجاوز الدرجة المصوى )  

 

  



 
 

 من لبل المسؤول المباشر :  االخفالات )خصم الدرجات ( تمأل المحور الخامس
 الدرجة التً تخصم االخفاق )تخصم الدرجة حسب االتً( ت

  ( درجات7تخصم ) لفت نظر 5

  ( درجات9م )تخص اإلنذار 6

  (درجات0تخصم ) لطع الراتب 7

  (درجة55تخصم ) التوبٌخ 8

  (درجة57تخصم ) إنماص الراتب 9

  ( درجة59تخصم ) تنزٌل الدرجة :

  المجموع

 
 : للتمٌٌم النتائج النهائٌة

 المحاور ت
ل صالحاالدرجة 

 علٌها من المحور
 الوزنالدرجة حسب  وزن المحور

5 
 الخدمًلنشاط االمحور األول: 

 والبحثً
 84 %  

6 
/  / التدرٌبالتدرٌس المحور الثانً: 

 الماء المحاضرات 
 74 %  

7 
الجانب التربوي المحور الثالث: 

 والشخصً
  74%  

     مواطن الموة 8

  %544  مجموع المحاور 9

  االخفالاتخصم  :
تخصم باللامل بدون 

 وزن
 

 المجموع
 الدرجة لتابة الدرجة رلما

  

 

 تمٌٌم النهائً لل تمدٌرال
 

 امتٌاز
 تألثر 74

 جٌد جدا 
84-87 

 جٌد 
04-07 

 ضعٌف 
 04الل من 

 

 

 روي المسؤول المباشر
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.......................................................................................................................................
...... 

 

 األعلىسؤول روي الم

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

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

 

 



 
 

 

 تمٌٌم وخرممدار التحسن الذي طرا منذ 
 

 جٌد جدا
 

  متوسط  جٌد 

 

 التوصٌات العامة لتطوٌر المدرات والمهارات العلمٌة للتدرٌسً
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..............................................................................................................................................................
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 :على صحة المعلومات الواردة تً االستمارةالتولٌـــــــــــــــــــــــــــع 

 : مدٌر المرلــــــــــزاسم 

 التارٌــــــــــــــــــــــــــــخ: 

 مصادقت رئيس الجامعت 


