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 انهمة اسى جذ االب اسى انجذ باسى اال االسى

          

 اسى جذ االو اسى ٔانذ االو اسى االو     

      

 انصحٛفح انسجم رلى انجُسٛح أ انثطالح انًٕحذج     

      

 ٕٚو اإلصذار شٓز اإلصذار سُح اإلصذار

      

 انمسى     

  

     

 ؼٙرلى ٔذارٚخ االيز انٕسار٘ أ انجاي انشٓادج
شٓز يُح 

 ٕٚو يُح انشٓادج انشٓادج

        

 انمسى انكهٛح انجايؼح انثهذ انًاَح

        

 االخرصاص انذلٛك االخرصاص انؼاو     

    

 انٕٛو شٓز  انسُح  انجٓح انًاَحح  انهمة انؼهًٙ أ انؼُٕاٌ انٕظٛفٙ     

          

     
 انثزٚذ االنكرزَٔٙ رلى انًٕتاٚم

يرماػذ ،  )يسرًز، نحانحا

 ..انخ(..يرٕفٙ 

      

      

  

 2021/2022للعام الدراسً فً الجامعات  االقسام الداخلٌة ًتدرٌسٌالملف التقوٌمً ألداء 
  .هم منصب اداري دٌل االستمارة التدرٌسٌٌن العاملٌن فً االقسام الداخلٌة ممن لٌسمالحظة : تشمل هذه 

 ٌرجى مراجعة دلٌل االستمارة لالطالع على كٌفٌة ملئها



 من قبل المسؤول المباشر مألٌ%( : 30)القدرات اإلدارٌة والقٌادٌة( ) االولالمحور 

 انفمزاخ )انًؤشزاخ ( خ
انذرجح 

 انمصٕٖ

 انرٕصٛف

انذرجح 

 يًراس انًؼطاج

02 

جٛذ 

 جذا  

55 

 جٛذ

52 

 يرٕسظ

5 

 ضؼٛف

 صفز

5 
ؼًم ٔذُظًّٛ ػهٗ ٔفك انًُظٕر ٚمٕو ترخطٛظ ان

 االسرزاذٛجٙ.
02       

2 

ٚؼًم ػهٗ ذُفٛذ اإلجزاءاخ انًطهٕتح ػهٗ ٔفك 

مٕاٍَٛ انصادرج يٍ انجٓاخ انؼهٛا انمزاراخ ٔان

 يٍ خالل ذٕاجذِ انًٛذاَٙ

02       

3 

ٚرثغ انضٕاتظ ٔاالجزاءاخ نرزشٛذ اإلَفاق 

ٔانحذ يٍ انٓذر ػهٗ ٔفك انصالحٛاخ 

 انًًُٕحح.

02       

4 
ذرصف تانحذاثح يٓاراخ ٚرًرغ تمذراخ لٛادٚح ٔ 

 ٔادارج االسياخ ٔاٚجاد انحهٕل  فٙ صُغ انمزار
02       

5 
ٚسٓى تفاػهٛح نرحمٛك األْذاف انرٙ ذرضًُٓا 

 انًؤسسح انرؼهًٛٛح .رسانح 
02       

 انذرجح انُٓائٛح

 
522   

 
 حصرا العلمً القسم رئٌسل من قب ٌمأل:  %(15) : التدرٌس الثانًالمحور 

 انذرجح انًؼطاج انذرجح انمصٕٖ انـــــفمزاخ خ

  02 انًمزراخ انرٙ لاو ترذرٚسٓا 5

  02 ادارج انصف ٔانؼاللح يغ انطهثح ٔاثارج دافؼٛرٓى 0

  32 انرؼهٛى انًذيج 3

  55 االسانٛة انًسرؼًهح فٙ ذمٛٛى انطهثح 4

  55 ٔصف انًمزر انذراسٙ ٔذحذٚثّ 5

  522 انذرجح انُٓائٛح 

 
 مع التوثٌق من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقٌٌم ٌمأل: %  20 : النشاط العلمً والبحثً الثالثالمحور 

 انفمزاخ
انذرجح 

 انمصٕٖ

انذرجح 

 انًؼطاج

5 

 
  42 ٔاالشزاف ػهٗ انطهثح ٔانرمٕٚى انؼهًٙ انثحٕز انؼهًٛح ٔانكرة

  02 خ انرذرٚثٛحانذٔرا ٔرش انؼًم أأٔ انُذٔاخ أ  انًشاركح فٙ انًؤذًزاخ انؼهًٛح 0

  55 انًساًْح فٙ خذيح انًؤسساخ انؼهًٛح أ انٕساراخ االخزٖ أ انًجرًغ . 3

  55 انًشاركح فٙ انرؼهٛى انًسرًز ٔانحهماخ انؼهًٛح ٔانثمافٛح ٔانسًُار . 4

  52 .ٔغٛزْا أ ذحهٛالخ يؼًهٛح أ يخرثزٚح انًشاركح فٙ انشٚاراخ انًٛذاَٛح ٔانحمهٛح أ اجزاء اخرثاراخ 5

  522 انُٓائٛح انذرجح

 
 من قبل المسؤول المباشر تمأل :%(20)ومجاالت استثمارها  الشخصٌة المهارات)  الرابعالمحور 

 ت
 الفقرات )المؤشرات (

 

الدرجة 
 القصوى
 

 التوصٌف
الدرجة 
 ممتاز المعطاة

25 
 جٌد جدا  
20 

 جٌد
15 

 متوسط
10 

 ٌفضع
 صفر

1 
ٌمتلك مهارات التواصل )إدارة الحوار وإقناع اآلخرٌن  

 ( للمشكالتوإٌجاد الحلول 
25       

2 
ٌستطٌع تحلٌل المعطٌات واستثمار النتائج من خالل 

 إجراءات مختلفة
25       

3 
ٌمتلك مهارة تكنولوجٌا المعلومات وٌوظفها فً مجال 

 عمله
25       

4 
تائج ضمن السقف الزمنً المحدد من ٌعمل على تحقٌق الن

 .خالل االتصال والتشاور
25       

   100 الدرجة النهائٌة

 



  % 15: الجانب التربوي والتكلٌفات األخرى الخامسالمحور 
 بعد توثٌقها( )من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقٌٌم( 8-7-6-1الفقرات ) تمألو (المباشرالمسؤول ( ) من قبل 5-4-3-2الفقرات ) تمأل 

 الفقرات ت
الدرجة 
 القصوى

الدرجة 
 المعطاة

  20 .خل وزارة التعلٌم وخارجهادا ةالمشاركة فً اللجان الدائمٌة والمؤقت 1

  15 االلتزام الوظٌفً  2

  10 النزاهة والشفافٌة فً مجمل التصرفات  3

  10 الصفات الشخصٌة 4

  15 المهارات االرشادٌة 5

  10 قدٌر او الشهادة التقدٌرٌة خالل عام التقٌٌم .كتب الشكر والت 6

  10 مساهمته فً دعم النشاطات الطالبٌة . 7

  10 داخل الجامعة وخارجها المساهمة فً االعمال التطوعٌة 8

   الدرجة النهائٌة 

 

 المباشر( مع التوثٌقمن قبل المسؤول  مواطن القوة  المذكورة حصرا ضمن دلٌل االستمارة )تمأل:   السادسالمحور   
     

 الدرجة المعطاة مواطن القوة العلمٌة  ت

1 
)اي جائزة تم منحها ومطابقة فً بٌاناتها لمتطلبات النظام  براءات االختراع والجوائز

 االلكترونً(فً عام التقٌٌم حصرا 
3 

2 
 فً بوابات البحث    Scoreاو h- index امتالك التدرٌسً لمعامل هٌرش

 (هو واحد  scoreدنى لمعامل هٌرش او ال)الحد األ

3 
 

 ( تمنح درجة واحدة1-3)
 درجة 2( تمنح 4-6)
 درجات 3فاكثر(تمنج  7)

 3 مسؤول وحدة تمكٌن المرأة وجمٌع العاملٌن معهم 3

 3 تطوٌر منظومة الكترونٌة الدارة احد البرامج على مستوى الجامعة او الوزارة  4

5 
االداء الجامعً وجمٌع العاملٌن معهم كمسؤولً شعب مدراء اقسام ضمان الجودة و

 واعضاء ارتباط
5 

  درجات( 9على ان ال تتجاوز الدرجة القصوى )  

 
 من قبل المسؤول المباشر مألٌ خصم الدرجات (االخفاقات ): السابعالمحور 

 انذرجح انرٙ ذخصى انرٕصٛف انذرجح انمصٕٖ انفمزاخ خ

 االخفالاخ 5

انذرجح غٛز 

 يحذدج

تحسة ػذد 

 انؼمٕتاخ

 ذخصى انذرجح حسة َٕع انؼمٕتح

 

 ( درجاخ3ذخصى ) ػمٕتح نفد َظز

 ( درجاخ5ذخصى ) ػمٕتح اإلَذار

 درجاخ (7ذخصى ) ػمٕتح لطغ انزاذة

 درجاخ (9ذخصى ) ػمٕتح انرٕتٛخ

 درجح (55ذخصى ) ػمٕتح اَماص انزاذة

 ( درجح55) ذخصى ػمٕتح ذُشٚم انذرجح

    يجًٕع انذرجاخ انرٙ ذخصى

انذرجح 

 رلًا

انذرجح 

 كراتح

  

 
  



 النتائج النهائٌة للتقٌٌم:
الدرجة  المحاور ت

الحاصل 
علٌها من 
 المحور 

الدرجة حسب  وزن المحور
 الوزن

  %30  القدرات االدارٌة والقٌادٌة 1

  %15  انرذرٚس 2

  %20  ٙانُشاط انؼهًٙ ٔانثحث 3

  %20  المهارات الشخصٌة ومجاالت استثمارها  4

  %15  الجانب التربوي والتكلٌفات االخرى 5

  %100  الخمسةمجموع المحاور 

    مواطن القوة  6

 االخفاقاتخصم  7
 

  تخصم بالكامل بدون وزن  

 
 مجموع الدرجات النهائٌة للتقٌٌم 

 الدرجة كتابة الدرجة رقما

  

 

 ً للتقٌٌم التقدٌر النهائ
 

 امتٌاز
90 
 فاكثر

 جٌد جدا 
80-89 

 جٌد 
70-79 

 متوسط 
 70اقل من 

 

 

 رأي المسؤول األعلى

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

 

 

 

 خر تقٌٌمآمنذ أ مقدار التحسن الذي طر

  متوسط  جٌد  جٌد جدا

 ت العلمٌة للقٌادات الجامعٌة قدرات والمهاراالتوصٌات العامة لتطوٌر ال

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

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