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 الوقدهة:

    نتغةةةةةةرة اصاسل التل ةةةةةةي  اللةةةةةةيلة االر ةةةةةة  الل  ةةةةةةة لاالداء  قةةةةةة   انجةةةةةةيص ت  يةةةةةة    بغيةةةةةة            

 ي  افقةةةةة ال  فةةةةةيق التق   يةةةةة صةةةةة     فقةةةةةذ، (وااااا   ي التدريسااااايي   الجاهعياااااة  القياااااا ا  ال)

نظ ةةة  االتل ي ةةةيق النيفةةةزل اب ةةةي  نغةةةج  ا   لةةةيق اصاس نةةةي ألقش هةةةي القةةة اني  ااأ تك يفةةةيق التةةةة ل

 ،فةةةة ال اعغةةةيق التل ي يةةة  االر عيةةة  التيبلةةة  لهةةةيجةةة دل ال  قيةةة  االن ةةةنح ن ةةة  الةةة    الهيدفةةة

داء ال لت ةةةةةذل فةةةةةة الجيملةةةةةيق الليل يةةةةة  أل لةةةةةي يش ال ي  افقةةةةة  اداء منتغةةةةةريهي  قةةةةة   مةةةةة  متخةةةةةزل 

ت  يةةة  داء أل/ قغةةة   قةةة    ااار    ةةة  زهةةةيص االاةةةشام االتقةةة    الل  ةةةة ،من  قةةةي  لهةةةي الشصةةةين 

قيةةةيداق ت يةةةي فهةةة  ت ةةة  يقةةة   ريةةةشل بةةةوز  ةةةن منتغةةةرة الةةة صاسل مةةة     كتشانيةةةلداء االأل قيةةةي  ا

عةةة م  ةةةذت  ز خةةةزا الخ ةةة ل التةةةة ماعغةةةي ني التل ي يةةة   اللةةةيم ي  فةةةة ،  ذس غةةةيي  امةةة  في ا

ا ق ةةةةيو الهةةةةذس  ق ةةةةيو ال قةةةة  ال غةةةةتغشح فةةةةة ت  يةةةة  التقيةةةةي  اال ةةةةذ مةةةة   عيعةةةةي  أ  غةةةةتهذم

  ةةة فشافعةةةن  ت ةةةي  ت  يةةة  التقيةةةي  ال سقيةةة  شاءا  في ةةةي معةةة  تنةةةذ ازةةةالةةةزا  ةةةيز عةةةي ذ التكةةةيلي 

ت ةةة  مغةةةت ا اللةةةشاح  لكةةةن منتغةةةرة الةةة صاسل  ةةةل الل  يةةة  مةةة  امةةةتنا قيتةةةذل بيينةةةيق متكيم ةةة  

 ال ةة سد الرشةةشا اعةةتخذاا بهةةذمالشةةيمن التخ ةةي   عةةيلي   الل  يةة  فةةة ت  يةة ألاعةةتخذاا ا بغيةة 

      -:، ات يه    اصذاس التل ي يق اآل ي معنأبشكن 
 

ال لةةةةذ مةةةة  قرةةةةن قغةةةة   قةةةة    االداء/ زهةةةةيص  دليةةةةن م ةةةة   قةةةة    االداء االطةةةةنى ت ةةةة  ضةةةةشاسل .1

 االاشام االتق    الل  ة. 

(  اعةةة  مغةةةتخذا ا   ةةة  مةةةشاس ) ليةةة  الل ةةةن  ةةةت  بنةةةيء  ت ةةة  اعةةةت ذا   غةةةيبيق الكتشانيةةة أاز  .2

يخةةةةذ فةةةةة الجيملةةةةيق اال ل الجةةةةيملة داءألالجةةةة دل ااضةةةة يز مةةةةذ ش قغةةةة   لكةةةةن زيملةةةة  ا تةةةة ل 

ا أا ملهةةةةذ ألكةةةةن   يةةةة   (اعةةةة  مغةةةةتخذا ا   ةةةة  مةةةةشاس) عةةةةت ذا  يةةةةن ا  ال ك ميةةةة  ااالخ يةةةة 

مةةةذ ش اداس ةةة ( ا  ةةةنت ال ةةةةن ييق  –  يةةة   /مةةةذ ش اةةةلر  الجةةةة دل  –مش ةةةض ) مغةةةاا  أت ةةة  

  أا ال لهةةةذ الجةةة دل فةةةة الك يةةة اا مةةةذ ش ال ش ةةةض ت ةةة  از  تةةة ل  مةةةذساءب غةةة  مةةةي  ةةةشاا الل يةةةذ 

)اعةةةةيك ز . هةةةةيألا مغةةةةاا  مرياةةةةش دا    مغةةةةتخذا ا   ةةةة  مةةةةشاس اعةةةةاعةةةةت ذا   ال ش ةةةةض أا

الل ةةةن فةةةة بذا ةةة  اطةةةنح ال  ةةة  بشةةةكن زةةةذاا  ا غةةةن  ل  هةةةي قغةةة   قةةة    االداء بةةةيل صاسل ل ةةةي  

 ا  ي  ا  ت  االعت يساق اف  النظيا االلكتشانة لتنفة اا  و يش بيلل ن(.

 

                                     فةةةةةةةةةةةةة ا قةةةةةةةةةةةة    ا داء الجةةةةةةةةةةة دل اا ةةةةةةةةةةةةذاق ضةةةةةةةةةةةة يز اةةةةةةةةةةةل  مغةةةةةةةةةةةةاال  تةةةةةةةةةةة ل   .3

اةةةشام اال تيبلةةة  ت  يةةة  ا  (ال  ةةةذاق الر عيةةة  التيبلةةة  ل جيملةةة ، ال شا ةةةض، ال ليخةةةذ)الك يةةةيق، 

ء الجةةةيملة فةةةة األداضةةة يز الجةةة دل ا تةةة ل  قغةةة  ا ةةةذقي  صةةة   الريينةةةيق فةةةة   شةةةكين ه  بين ةةةي 

االر عيةةة  التيبلةةة  ل جيملةةة  امةةة  يةةة      يةةةذ بيينةةةيق ال اعغةةةيق التل ي يةةة  س يعةةة  الجيملةةة  مه ةةة 

 .ت يهيال  الغيذ س يظ الجيمل  ل   يدق   ع رهي اسفلهي

داء فةةةة ألا  قةةة    ل ةةةذ ش قغةةة ( اعةةة  مغةةةتخذا ا   ةةة  مةةةشاس)يةةةت  مةةةنت فمةةةي فةةةة مش ةةةض الةةة صاسل أ .4

                            بيعةةةةةةةةةةةت ذا  يةةةةةةةةةةةن  قةةةةةةةةةةة ا ز أ الل  ةةةةةةةةةةةة، ت ةةةةةةةةةةة زهةةةةةةةةةةةيص االاةةةةةةةةةةةشام االتقةةةةةةةةةةة    

                                     ال  يفيةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةة صى  غةةةةةةةةةةةة  ال نيصةةةةةةةةةةةة  (غةةةةةةةةةةةةتخذا ا   ةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةشاساعةةةةةةةةةةةة  م)

ل ةةةذ ش ل   يةةةن اا ال غتشةةةيس أا ا ا  كةةة  ( دا ةةةشلمةةةذ ش  – دا ةةةشلمةةةذ ش تةةةيا  –) مغةةةاا  أت ةةة  

ألا مغةةةةاا  فةةةةة  (اعةةةة  مغةةةةتخذا ا   ةةةة  مةةةةشاس)اعةةةةت ذا   خ  ةةةةنا مةةةةذ ش الةةةةذا شل أاللةةةةيا 
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 ةةشاا بغيةة  ازةةشاء ت  يةة  التقيةةي  امةة   ه امةةنت ال ةةن ييق  غةة  مةةيالتشةةكينق التيبلةة  لذا ش ةة

    يدق . لل  غاا  االت    ي  سفلهي

افةةة   سؤعةةةيء الجيملةةةيق ال ك ميةةة االةةةزا  شةةة ن  ةةةن مةةة   ةةةنظ  م ةةة  القيةةةيداق الجيمليةةة  الل يةةةي  .5

غةةة  االتقةةة    الل  ةةةة/ ق ا اةةةشامزهةةةيص  إلةةة ال  ةةة   إسعةةةي  سقيةةة  ا ةةةت  العةةةت يسل  قيةةةي  االداء ا

سفلهةةةي  اسعةةةيله الةةة  الغةةةيدل ا ةةةنء الةةة صاسل  زةةةشاء ت  يةةةيق التقيةةةي  امةةة  يةةة  ليةةةت  األداء قةةة    

 ال  يدق  ت يهي. ال  تشا لغشض التقيي  ا ال ص ش مليلة إل 

ات ةةةذاء  امغةةةيتذ ه   سؤعةةةيء الجيملةةةيق االخ يةةة االةةةزا  شةةة ن  ، ةةةنظ  م ةةة  القيةةةيداق الجيمليةةة  .6

را اللةةةذد // ا/  بيت يمنةةةيمةةةي زةةةيء افةةة   ا الل  يةةة  ااالداس ةةة  اسؤعةةةيء االقغةةةي الك يةةةيق األخ يةةة 

اعةةةةةت يسل  قيةةةةي  االداء ال سقيةةةةة  ار  ةةةةت  اسعةةةةةيلهي الةةةة  دا ةةةةةشل افةةةة  ا ، 26/5/2020فةةةةة  591

 زةةةةشاء ت  يةةةة  التقيةةةةي  اال  ةةةيدق  ت يهةةةةي مةةةة  قرةةةةن ملةةةةيلة الةةةة ص ش  االخ ةةةةة التل ةةةي  الجةةةةيملة

 .قغةةةة   قةةةة    األداء التت يدخةةةةي   الل  ةةةةة/زهةةةةيص ا اةةةةشام االتقةةةة   ال  تةةةةشا ااسعةةةةيلهي الةةةة  

بلةةةذ ال  ةةةيدق  مةةة  قرةةةن الجيملةةةيق االك يةةةيق االخ يةةة  الجيملةةة ،  ااد يلهةةةي فةةةة قيتةةةذل الريينةةةيق

ات يةةةذ الك يةةة  االخ يةةة  الجيملةةة   ةةةت    ييقهةةةي فةةةة أبيعةةةتعنيء اعةةةت يسل  قيةةةي  اداء س ةةةيظ الجيملةةة  

 . قغ   ق    االداء/ زهيص االاشام االتق    الل  ة

(  أعةةةةر تي مةةةةذل )    ةةةةنتا بدرجااااة مقيااااين ا اياااا  م  ي يااااا   ةةةةت  اتةةةةنا التذس غةةةةة اا ال   ةةةة   .7

                                    نتةةةةةةي  لفةةةةةةة القغةةةةةة   األت ةةةةةة ال غةةةةةةاا   إتةةةةةةنزالتقيةةةةةةي  بلةةةةةةذ  نتةةةةةةي   لنتتةةةةةةشاض ت ةةةةةة 

  .التقيي  بلذ ال  يدق  م  قرن س يظ الجيمل  ت يهي إتيدلاال  ج ص 

             ،)زيملةةة ،   يةةة  ، ملهةةةذ، مش ةةةض ت ةةة  مغةةةت ا ال اعغةةةيق ل تيبلةةة  االتتشاضةةةيق زيلجةةة شةةةكن  .8

                   االتتشاضةةةةيقفةةةةة ات ةةةة  مغةةةةت ا  ةةةةن  شةةةةكين ل نظةةةةش    ةةةةذل ب عيةةةة (قغةةةة  ت  ةةةةة اا اداسا، ا

          ل رةةةةة  فةةةةةة ا ةةةةةذ اتعةةةةةي هي مغةةةةةاا  ضةةةةة يز الجةةةةة دلت ةةةةة  از  كةةةةة ز  ت  يةةةةة  التقيةةةةةي  بشةةةةةوز

 .تتشاضيق  ل اال

 .ي لتغ ي  الت ييقيق الخيص  ب     قيي  اداء التذس غيت ن ا يا ( 10مذل ) ت    ذ ذ  .9

امةةة    تنةةةق تةةة   قةةةذ   بييني ةةةه  للةةةيا دساعةةةة هافةةة  ال  ةةة  ال شةةة    بةةة ت ةةة   قةةةي   ةةةن  ذس غةةةة .10

                قةةةةةةي  افةةةةة  ال ل  مةةةةةةيق ال تةةةةةة فشل لةةةةةذا ال غةةةةةةاا  االت ةةةةةة الل  يةةةةةة   األلقةةةةةي مةةةةة     ةةةةةة  

  .مغتقرن  ت   التقيي  اال     له االتتشاض 

            ،ا  أز  ةةةت  اصةةةذاس امةةةش التعريةةة    ةةةش بلةةةذاال التليةةةي  داء التذس غةةةيي  الجةةةذد تنةةةذ أ ةةةت   قيةةةي   .11

                ةةةةةةشا الةةةةةة  اصاسل التل ةةةةةةي  اللةةةةةةيلة االر ةةةةةة  الل  ةةةةةةةألمةةةةةة  الةةةةةة صاساق ا ي ال نقةةةةةة ل مةةةةةةيأ

ا ت  ةةةةن ،  ق   يةةةة  عةةةةن  ه تنةةةةذ ا  ةةةةيلبلةةةةذ   ةةةة له  ت ةةةة  ال قةةةة  الل  ةةةةة ا قيةةةةي ه   فيةةةةت 

 .التقيي   نم رلل ت  ي  م   جشا ال غاالي  القين ني 

                                 ةةةةةةةةةت   قيةةةةةةةةةي  اداء التذس غةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةزا ا  ةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةت  ااةةةةةةةةةهش مةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةذس ظ الفل ةةةةةةةةةة .12

                       .ن   تيا  ق   ة  ن  الليا الذساعة ال     

اا ال لةةةةيد  ليينةةةةه أا  بلةةةةذ   ةةةة له ت ةةةة  ال قةةةة  الل  ةةةةة  ةةةةت   قيةةةةي  أداء التذس غةةةةة ال نقةةةة   .13

 فةةةةة مش ةةةةض الةةةة صاسل اا ال اعغةةةةيق التل ي يةةةة  اا الر عيةةةة ل ةةةةذل تةةةةيا دساعةةةةة  يمةةةةن  ال نغةةةة 

ت  اا ا ةةةذاخ ي تةةة  عةةة ال  قةةةن مج ةةة ى مةةةي قعةةةيا فةةةة ال اعغةةةتي ت ةةة  از  )زةةةيملتي  مخت فتةةةي (

ا تةةة ل   ت ةةة  ال ةةةذل التةةةة قعةةةيخي فيه ةةةي،بنةةةيء  ا كةةة ز ال ج ةةة ى مشز ةةةي   فل يةةة  أاةةةهش ت ةةةن

لتقيي ةةةيق ا  ذ ةةةذ الذسزةةة  ا  ال اعغةةة  التل ي يةةة  األ يةةةشل التةةةة  نتغةةة  اليهةةةي التذس غةةةة    يةةةذ 
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التةةةة  ةةة  اتت يدخةةةي مةةة  قرةةةن ال اعغةةة   األ يةةةشل لنعةةةت يسلالنهي يةةة  ا ةةةت  اد ةةةي  الريينةةةيق افقةةةي  

 ي  ا ر   الذسزيق افقي  لزلل.التل ي 

الجيملةةةة  مةةةة   ةةةةيس   االك يةةةةيق االخ يةةةة   االخ يةةةة  فةةةةة الجيملةةةةيق اال   ةةةة ا  قيةةةةي  التذس غةةةةة .14

 ال صاسل بت ل ال اعغيق. اتتشام 

 ،                                       ضةةةةةةةةةةة   التقيةةةةةةةةةةةي   كةةةةةةةةةةة  ا تغةةةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةةةذل التك يةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةة الل  ةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةيفي   .15

 بهزا التك ي  امش اصاسا اا زيملة اا اداسا.اشط از  ك ز صذس 

                            اا ت  يةةةةةةةةي  ) ألحةةةةةةةةشاض الر ةةةةةةةة  الل  ةةةةةةةةة (  ةةةةةةةةت   قيةةةةةةةةي  التذس غةةةةةةةةة ال تفةةةةةةةةش  زض يةةةةةةةةي   .16

                                           األداءقرةةةةةةةةةةةةةةةن قغةةةةةةةةةةةةةةة   قةةةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةةةة  افةةةةةةةةةةةةةةة  االعةةةةةةةةةةةةةةةت يسل ال لةةةةةةةةةةةةةةةذل ت ةةةةةةةةةةةةةةة  

  ه.ين  ت   قيفا يسزه  اللشاحالذساع  دا ن  ألحشاضال تفش    يي   أمي

ا ةةةت   قيةةةي   نفغةةه،مةةة  اللةةةيا  31/12الةة   1/1 ةةت   قيةةةي  أداء ال ةة  في  للةةةيا  قةةة   ة ل  ةةذل مةةة   .17

قرةةةن ال غةةةاا  ال رياةةةش  مةةة  31/8/ الغي ةةة  1/9ال ةةةذل مةةة   دساعةةةة  ةةةن أداء التذس غةةةيي  للةةةيا 

/ 31/8  / الغي ةةة1/7 تغةةة  ال ةةةذل مةةة  از   ال  ةةة . ت ةةة الةةةزا  شةةةغن ال ن ةةة   ةةةي  ات ةةةيا 

 .ل تقيي ال  ذدل ال ذل  ال تغي الل  ي  اليظ  األنش   ضيف  

بيينةةةيق ال غةةةاا  تةةة   ةةةذقي     نةةةهالل  ةةةة  القغةةة س ةةةيظ مةةة  قرةةةن ااد ةةةي  الريينةةةيق  التقيةةةي   ةةةت  .18

                             .ا ت  ةةةةةةةةةن ال غةةةةةةةةةاالي  القين نيةةةةةةةةة  بخةةةةةةةةةنم رلةةةةةةةةةلالكتشانيةةةةةةةةةي   اإد يلهةةةةةةةةةي التذس غةةةةةةةةةيي 

ا ةةةذقيقهي ل ت قةةة      يةةةذ م فةةةيق االقغةةةيا ف ه تةةةه فةةةة الك يةةة  مغةةةاا  اةةةلر  ضةةة يز الجةةة دل أمةةةي

                         اا ال لهةةةةةةةةذ اا ال ش ةةةةةةةةض الك يةةةةةةةة  ت يةةةةةةةةذاسفلهةةةةةةةةي ل   ةةةةةةةةيدق  ت يهةةةةةةةةي مةةةةةةةة  قرةةةةةةةةن  منهةةةةةةةةي

 . ااسعيلهي ال  الجيمل 

عةةةن  التقةةة      ةةةن ( مغةةةت تريق ) نس فيةةة  اا عةةةك بيط ضةةة   ال نشةةة سل   ةةةت   قيةةةي  الر ةةة   .19

فةةةة ت  يةةة  اد ةةةي  منلةةةي لنصداازيةةة  فةةةة ا تغةةةيبهي  ال قر لةةة  ل نشةةةش قرةةةن الر ةةة    اال  ةةةشا  

ب ةةةة    ةةةةيس/ عةةةةن   أ ةةةة  إدسازةةةةهالقين نيةةةة  تنةةةةذ  ال غةةةةاالي ا ت  ةةةةن س ةةةةيظ القغةةةة   الريينةةةةيق

  ضةةة    نسفيةةة  اعةةةك بيط ال فهشعةةةقةةة  بذقةةة  مةةة  النشةةةش فةةةة ال جةةةنق الت ا ةةةت   التقةةة   

 ال نشةةةة سل الر ةةةة    لت ةةةةذ  ةةةةزلل ا .اال خت فةةةة  ضةةةة   ال جةةةةنق ال فتشعةةةة از ال  كةةةة ز  ت ةةةة 

التةةةة ليغةةة  ضةةة   ال غةةةت تريق ال ةةةز  سل  )تيل يةةة ، تشبيةةة ، م  يةةةه(األ ةةةشا فةةةة ال جةةةنق 

 عيبقي . 

لي  بل  يةةة  الل  يةةة  ال قذمةةة  مةةة  قرةةةن التذس غةةةيي  ال شةةة   ااألنشةةة   ةةةت  اساةةةف  ال غت غةةةكيق  .20

 الجةةة دل فةةةةاا ةةةذاق اةةةل  التقيةةةي  الكتشانيةةةي  مةةة  قرةةةن القغةةة  ال لنةةةة ا شعةةةن نغةةةخه منهةةةي الةةة  

لجةةةةيز اصاس ةةةة  لتةةةةذقي    ةةةةل بتشةةةةكين االتقةةةة    الل  ةةةةة  ا اةةةةشامزهةةةةيص  ق اار عةةةةيالتشةةةةكينق 

  بلذ انتهيء ت  ي  التقيي . ال غت غكيق

                                              ال ةةةةةةةةةةةةةشفيي افةةةةةةةةةةةة  اعةةةةةةةةةةةةت يسل ت ةةةةةةةةةةةة  ال   ةةةةةةةةةةةة  ال شفةةةةةةةةةةةةةة  أداء ةةةةةةةةةةةةت   قيةةةةةةةةةةةةي   .21

 الفن ي  ( .، األمنةال شط  ،الل ي   ،الغ اح  ،) ال هنيي  ال شفيي  

 اعةةةةتير، اعةةةةتير مغةةةةيتذ، مةةةةذسط، مةةةةذسط مغةةةةيتذ()  ةةةةت   قيةةةةي   ةةةةن مةةةة     ةةةةن لقةةةة   ذس غةةةةة .22

تةةة  الل ةةةن  النظةةةش افةةة  اعةةةت يسل التذس غةةةيي  ابغةةة ت ةةة  الخذمةةة  الجيمليةةة  قةةةين ز مشةةة    ب

 هعاااا اي العواااداا  رألسااااا ا  ساااام) الةةةزا  شةةةغن من ةةة  اداساامةةةي التذس غةةةة  ،الةةةزا  شةةةغ ه

 (هساااااا لي الااااااع   ال  ااااادا العلوياااااة  اة ارياااااةق هقااااا رع ا  ساااااام  ال ااااا   ق   ال ااااا   

 .اعت يسل التذس غة االداسا ه  اف  ي ت   قي  ي    شا  



 

لمنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   ةالتقويمي  اتضوابط الملف 
   0202/   0291   للعام الدراسي 

 قةةةي  افةةة  ال ةةةذل أاةةةهش اسا ل ةةةذل اقةةةن مةةة  عةةةت  الةةةزا  شةةةغن من ةةة  اد التذس غةةةة فةةةة  يلةةة  .23

    .األ رش

 تلهةةذ  نلةةه  ،   يةة ، ملهةةذ، مش ةةض()زيملةة   ةةت  اتةةذاد  لهةةذ   ةةة مةة  قرةةن ال اعغةة  الل  يةة  .24

 ،ال نتغةةة  ب ةةة   الريينةةةيق ال قذمةةة  مةةة  قر ةةةه اال ذسزةةة  فةةةة اعةةةت يسل  قيةةةي  االداء االلكتشانيةةة 

 .القغ  القين نة فة التشكين يز  ل   يدق  ت   التلهذ قرن    زذ الا

 


