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العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة               
 العلمً والتموٌم اإلشراف ازجه            

 األداء تموٌم لسم         

  

 
 

 المنتسب لبل من المعلومات تملئ :الرئٌسة البٌانات
 العلمً والبحث العالً التعلٌم لوزارة التابعة والدوائر المؤسسات فً العاملٌن العلمٌة لماباأل أصحاب التدرٌسٌٌن اداء تمٌٌم استمارات جمٌع به تشملو

 

 العلمٌة اللجنة لبل من ٌمأل التدرٌس محور
 

 اٌرٛص١ف اٌـــــفمشاخ ت

 بتدرٌسها لام التً الممررات 1

 .الممرر لنفس والعملً النظري ٌدرس لمن واحدا   ممررا   سبٌحت ان على (عملً او نظري) (علٌا او اولٌة) دراسً ممرر لكل درجات(  11)  تمنح

.الطالبٌة النشاطات لتدرٌسً واحدة دراسٌة مادة(   ثمافً ,كشفً, فنً,  رٌاضً) نشاط( 2) كل ٌعتمد
 

 درجة( 21) الفمرة لهذه المصوى الدرجة

2 
الصف والعاللة مع الطلبة واثارة  إدارة

 دافعٌتهم

 (.الجامعات لبل من االستبٌان استمارة اعداد   ٌتم ) الدراسٌة ممرراته ولكل التدرٌسً ٌدرسهم الذٌن الطلبة على توزع استبٌان رةاستما خالل من التمٌٌم ٌتم

 %(59-51 نسبة) اتدرج (8) %( 69-61 نسبة)   درجات( 12) %( 79-71 نسبة)   درجة( 16) (فأكثر% 81 نسبة)   درجات( 21) :االتً وفك الدرجات احتساب وٌتم

 .ذلن دون لما درجات( 4)

 درجة( 21) الفمرة لهذه المصوى الدرجة

 

3 

 
 المتبعة الحدٌثة والوسائل التدرٌس طرائك

 والمهارات والمعارف المعلومات اٌصال فً
 

 فمرة لكل درجات( 4) تمنح

 (هاغٌر ، الذهنً العصف ، االستمصاء ، المنالشة ، المحاضرة) متعددة تدرٌس كرائط ٌستخدم -
 التعلٌمٌة المادة ألثراء والتطبٌمٌة التوضٌحٌة االمثلة ٌستخدم -

 (محاضرات 11 عن تمل ال ان على)  االلكترونً المولع على العلمٌة وفعالٌاته محاضراته ٌنشر -

 (,Moodle, Google Class room  Edmodo) االلكترونً التعلٌم ٌستخدم  -

 .بعد عن االلكترونً التواصل وسائل من وسٌلة اي او متخصصة لمٌةع افالم عرض او اإلٌضاح وسائل ٌستخدم -

 درجة( 21) الفمرة لهذه المصوى الدرجة

 

4 
  الطلبة تمٌٌم فً المتبعة  األسالٌب

 

 فمرة لكل درجات( 5) تمنح

 (غٌرها او الكترونٌة نشطةا, الكترونٌةتمارٌر ادائٌة، ، شفوٌة ، تحرٌرٌة اختبارات) الطلبة اداء لتمٌٌم متنوعة اسالٌب ٌستخدم -
 الدراسً العام طوال وشامل ومستمر دوري بشكل الطلبة بتمٌٌم ٌموم -
 المناسب الولت فً للطلبة التمٌٌم نتائج ٌعلن -
 الدورٌة االختبارات ألسئلة النموذجٌة االجابات وٌمدم والتحلٌل التفكٌر تثٌر التً االسئلة ٌستخدم -

 درجة( 21) الفمرة لهذه المصوى الدرجة

 

 وتحدٌثه الدراسً الممرر وصف 5

 فمرة لكل درجات( 5) تمنح

 الدراسً العام بداٌة فً الدراسً الممرر وصف ٌمدم -
 الطلبة على والواجبات االنشطة وٌوزع الممرر مفردات ٌعرض -
 .العمل سوق حاجة وفك الطلبة امكانات لتنمٌة ومفرداته الممرر بتطوٌر ممترحات ٌمدم -
  الممرر مفردات فً لها وٌشٌر دورٌا   واالنشطة المحاضرات اعداد فً الحدٌثة المصادر خدمٌست -
 

 درجة( 21) الفمرة لهذه المصوى الدرجة
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  العاللة صاحب لبل  من الوثائك تمدم ان بعد العلمٌة اللجنة  لبل من ٌمأل والبحثً العلمً النشاط: النشاط محور

 اٌرٛص١ف اٌفمشاخ خ

1 
 ٚاٌثحٛز اٌع١ٍّح  اٌىرة

 ٚاالششاف عٍٝ اٌطٍثح

ِسرٛعثاخ  والسف١د  اٚ سىٛتاط ٌٍرخصصاخ اٌع١ٍّح  أٚ ِجٍح عشت١ح ضّٓ ٌٍثحٛز إٌّشٛسج فٟ ِجٍح عا١ٌّح ٚاٌّفٙشسح  اٌّشرشن  ٌٍثحس( دسجح 15) ٚ( دسجح ٌٍثحس إٌّفشد 02ذّٕح ) -

 . (ِٚخرطفح ِجالخ ِفرشسح ذٍه اٌثحٛز ِٕشٛسج فٟ عٍٝ اْ الذىْٛ) .  ٛتاط تإٌسثح ٌٍرخصصاخ اإلٔسا١ٔح فٟ سٕح اٌرم١١ُ( و١ٛ اط اٚ سىQSذعٛد ألٚي عشش جاِعاخ عشت١ح ضّٓ ذص١ٕف )

الذىْٛ ضّٓ اٌّجالخ  عٍٝ اْ ١ٌسد ضّٓ اٌرمس١ُ أعالٖ  راخ ِعاًِ ذأش١شإٌّشٛس فٟ ِجٍح عا١ٌّح اٚ عشت١ح   ٛزٌٍثحاٌّشرشن  ٌٍثحسفٟ ( دسجاخ 9ٚ )( دسجح ٌٍثحس إٌّفشد 15)ذّٕح  -

   .ٚاٌّخرطفح اٌّفرشسح

إٌّشٛسج فٟ ِجٍح ِح١ٍح ِحىّح  ٌٍثحٛزاٌّشرشن  ٌٍثحس( دسجاخ 6) ّٕفشد ٚاٌ ثحسٌٍ( دسجاخ 12إٌشش فٟ اٌّجالخ االخشٜ غ١ش خاضعح ٌٍرمس١ّ١ٓ اعالٖ ذعاًِ ِعاٍِح اٌّح١ٍح إر ذّٕح ) -

 عٍٝ اْ الذىْٛ ضّٓ اٌّجالخ اٌّفرشسح.

 ( دسجاخ.٠12ّٕح )ح اٌىراب اٌّشرشن ( دسجح ٌٍىراب اٌّؤٌف اٌعٍّٟ اٚ إٌّٙجٟ اٚ اٌّرشجُ ٚاٌّمَٛ ع١ٍّاً  اٚ إٌّشٛس فٟ داس ٔشش عا١ٌّح ارا واْ اٌىراب ِٕفشد أٚ فٟ حا02ٌ) ذّٕح -

 ( دسجاخ.٠5ّٕح ) ارا واْ اٌىراب ِٕفشد أٚ فٟ حاٌح اٌىراب اٌّشرشنعشت١ح اٚ ِح١ٍح شش ٚٔشش فٟ داس ٔٚاٌّمَٛ ع١ٍّاً   اٌّؤٌف اٚ اٌّرشجُ  اٌعٍّٟ اٚ إٌّٙجٟ ( دسجاخ  ٌٍىراب12ذّٕح ) - 

 .(12)الصٝ دسجح  ٌٍثىاٌٛس٠ٛط ٚاٌذتٍَٛ  ٌٍّشحٍح إٌّر١ٙح ( دسجاخ ٌثحٛز اٌرخشض3ٚ ) ( عٍٝ اٌرٛاٌٟ 4-6-8ذّٕح دسجاخ االششاف عٍٝ طٍثح ) اٌذورٛساٖ ٚاٌّاجسر١ش ٚاٌذتٍَٛ اٌعاٌٟ ) - 

 .الجمٌلة الفنون لكلٌات بالنسبة فنٌة اعمال خمسة لكل درجات( 11) منحت --

 ( دسجح42اٌذسجح اٌمصٜٛ ٌٙزٖ اٌفمشج )

سرٛعثاخ والسف١د ِ)%( ششط اْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ تحص١ٓ ِٕشٛس٠ٓ فٟ اٌّسرٛعثاخ اٌعا١ٌّح 42اٌذسجح اٌمصٜٛ ٌٍّحٛس اٌصأٟ اٌثاٌغح ) (1) فمشجٌٍ : ٠ّٕح اٌثاحس اٌزٞ ٠حمك اٌذسجح اٌمصٜٛ ِالحظح

 ِٕفشد اٚ ذسٍسٍٗ األٚي فٟ والّ٘ا  ششط اْ ٠حمك اٌذسجح اٌمصٜٛ ٌٍفمشج اٚ اوصش. (اٚ سىٛتاط

0 

اٌّشاسوح فٟ اٌّؤذّشاخ اٌع١ٍّح أٚ 

اٌذٚساخ  ٚسش اٌعًّ اٚ إٌذٚاخ أٚ

 اٌرذس٠ث١ح

 

)٠رُ اعرّاد اٌّشاسواخ اٌرم١ٍذ٠ح 

   ٚاالٌىرش١ٔٚح(

 

 اٚ ٍِرمٝ عٍّٟ اٚ دٚسج ذذس٠ث١ح خاسض اٌعشاقاٚ ٚسشح عًّ اٚ ٔذٚج ع١ٍّح  عاٌّٟٚ اٌّشاسوح فٟ ِؤذّش دٌٟٚ ا -

 ( دسجح ٌٍّشاسوح تثحس ِٕفشد فٟ ِؤذّش دٌٟٚ اٚ عٍّٟ خاسض اٌعشاق02ذّٕح )

 ( دسجح ٌٍّشاسوح تثحس ِشرشن فٟ ِؤذّش دٌٟٚ اٚ عٍّٟ خاسض اٌعشاق15ذّٕح )

 ٌٟٚ اٚ عٍّٟ خاسض اٌعشاق( دسجاخ ٌٍّشاسوح تثٛسرش فٟ ِؤذّش د12ذّٕح )

 اٚ ٍِرمٝ عٍّٟ اٚ دٚسج ذذس٠ث١ح خاسض اٌعشاق عمل ورشة او  ( ٌٍّشاسوح تصفح ِحاضش اٚ ٚسلح عًّ فٟ ٔذٚج ع١ٍّح 12ذّٕح )

 ( دسجح ٌٍّشاسوح تصفح حضٛس. )عٍٝ اْ ال ذض٠ذ عٓ خّسح ِشاسواخ(. 0ذّٕح )

 اٚ ٍِرمٝ عٍّٟ اٚ دٚسج ذذس٠ث١ح داخً اٌعشاق  اٚ ٚسشح عًّ اٌّشاسوح فٟ ِؤذّش عٍّٟ اٚ ٔذٚج ع١ٍّح  -

( دسجاخ ٌٍّشاسوح تثحس ِٕفشد فٟ ِؤذّش عٍّٟ داخً اٌعشاق12ذّٕح )
. 

( دسجاخ ٌٍّشاسوح تثحس ِشرشن فٟ ِؤذّش عٍّٟ داخً اٌعشاق5ذّٕح )
. 

 ( دسجاخ ٌٍّشاسوح تثٛسرش فٟ ِؤذّش عٍّٟ داخً اٌعشاق5ذّٕح )

 اٚ ٍِرمٝ عٍّٟ اٚ دٚسج ذذس٠ث١ح داخً اٌعشاقاٚ ٚسشح عًّ  ٚ ٚسلح عًّ فٟ ٔذٚج ع١ٍّح ( ٌٍّشاسوح ٠صفح ِحاضش ا5ذّٕح )

 دسجح ٌٍّشاسوح تصفح حضٛس ) عٍٝ اْ ال ذض٠ذ عٓ خّسح ِشاسواخ(. (0ذّٕح  )

 ( دسجح02اٌذسجح اٌمصٜٛ ٌٙزٖ اٌفمشج )

3 

اٌّشاسوح فٟ خذِح اٌّؤسساخ اٌع١ٍّح 

 اٚ اٌٛصاساخ األخشٜ اٚ اٌّجرّع

اعرّاد اٌّشاسواخ اٌرم١ٍذ٠ح  )٠رُ

   ٚاالٌىرش١ٔٚح(

 ( دسجاخ ٌىً خذِح اٚ اسرشاسج اٚ الاِح ٚسشح عًّ ذمذِٙا اٌّؤسسح اٌع١ٍّح ٌٍّجرّع اٚ اٌٛصاساخ ِٓ لثً اٌرذس٠سٟ.5ذّٕح )

 ( دسجح15اٌذسجح اٌمصٜٛ ٌٙزٖ اٌفمشج )

 

4 
اٌّشاسوح فٟ اٌرع١ٍُ اٌّسرّش ٚاٌحٍماخ 

 ّٕاس اٌع١ٍّح ٚاٌصماف١ح ٚاٌس

 ( ٌشئاسح ٚعض٠ٛح ٌجاْ اٌسّٕاس ٚاٌحٍماخ اٌصماف١ح.3( دسجح ٌٍّشاسن فٟ اٌرع١ٍُ اٌّسرّش، ذّٕح )4( دسجاخ ٌٍّشاسوح تصفح ِحاضش، ذّٕح )8ذّٕح )

 ( دسجح15اٌذسجح اٌمصٜٛ ٌٙزٖ اٌفمشج )
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 ةالعالل صاحب لبل من التوثٌمات تمدٌم بعد المسم رئٌس لبل من ( 5,4 ،1) والفمرات المسم رئٌس لبل من (3, 2) الفمرات مألت :األخرى التكلٌفاتو التربوي الجانب محور 
 

 التوصٌف الفمرات ت

1 
 التعلٌم وزارة داخل والمؤلته الدائمٌة اللجان فً المشاركة

 العلمً والبحث العالً

  االمتحانٌة اللجنة لعضو درجة( 21) تمنح --

  دائمٌة لجنة لكل درجات( 11) تمنح - 

 . مؤلتة لجنة لكل درجات( 5) تمنح - -

 بٌنهم ٌماف العدالة ٌحمك بشكل التدرٌسٌٌن على والمهام اللجان توزٌع الدراسً العام خالل التدرٌسٌن نشاطات فٌه ٌثبت علمً لسم كل فً خاص سجل ٌعد:  مالحظة

 درجة( 31) للفمرة المصوى الدرجة

  الوظٌفً االلتزام 2

 فمرة لكل درجات( 4) تمنح

 المكتبٌة والساعات والمحاضرات الٌومً بالدوام االلتزام -
 بها والعمل التوجٌهات وتمبل والتعلٌمات باألنظمة االلتزام -
 مستمر بشكل المسم اجتماعات بحضور االلتزام -
 بها المكلف واللجان المهام فً دوره بأداء االلتزام -
 الطلبة مع بالتعامل والموضوعٌة بالصدق ٌتمتع -

 درجة( 21) للفمرة المصوى الدرجة

 االرشادٌة المهارات 3

 فمرة لكل درجات( 3) تمنح

 لدٌهم السلٌم االجتماعً التفاعل تنمٌة على وٌحرص الطلبة لدى االجتماعٌة بالمسؤولٌة االحساس على ٌؤكد -
 الطلبة لدى الجامعٌة واالعراف المٌم تنمٌة على ٌؤكد -
 الذات وتوكٌد التعبٌر حرٌة على الطلبة ٌساعد -
 اناتاالمتح اٌام فً وبخاصة لدٌهم الملك مستوى خفض على الطلبة ٌساعد -
 الضاغطة الموالف مع التعامل مهارات الطلبة اكساب الى ٌسعى -

 درجة( 15) للفمرة المصوى الدرجة

 . التمٌٌم عام فً التمدٌرٌة دةالشها او والتمدٌر الشكر كتب 4

  الوزٌر من تمدٌرٌة شهادة او شكر كتاب لكل درجات( 15) تمنح -

  الجامعة ورئٌس بدرجتهم ومن الوزٌر كالءو من مدٌرٌةت شهادة او شكر كتــاب لكل درجات( 11) تمنح –

 . الكلٌات عمداء او الجامعة رئٌس مساعدي من تمدٌرٌة شهادة او شكر كتاب لكل درجات( 5) تمنح -

 درجة( 21) للفمرة المصوى الدرجة

  الجامعة داخل التطوعٌة االعمال فً مساهمته 5
 الجامعة داخل تطوعً عمل لكل درجة( 3) تمنح

 درجة( 15) للفمرة المصوى الدرجة
 

              

)٠رُ اعرّاد اٌّشاسواخ اٌرم١ٍذ٠ح 

 ٚاالٌىرش١ٔٚح(

5 

اٌّشاسوح فٟ اٌض٠اساخ ا١ٌّذا١ٔح 

اٌحم١ٍح اٚ اجشاء اخرثاساخ اٚ ٚ

 ذح١ٍالخ ِع١ٍّح اٚ ِخرثش٠ح

١ٍّح فٟ ِجاالخ االخرثاساخ اٚ ذح١ًٍ ِعٍّٟ ( دسجاخ ٌىً ص٠اسج ١ِذا١ٔح ٌإلششاف عٍٝ اٌطٍثح فٟ ِجاي اٌرطث١ماخ اٌع١ٍّح فٟ اٌرخصصاخ االٔسا١ٔح ٚاالجرّاع١ح فضال عٓ اٌرخصصاخ اٌع3ذّٕح )

 ٠ح. اٚ غ١ش٘ا ٌُ ذزوش عٍٝ اْ ذىْٛ ذٍه إٌشاطاخ ِٛشمح اٚ ِخرثشٞ اٚ اٌّراتعح اٌسش٠ش

 ( دسجح12اٌذسجح اٌمصٜٛ ٌٙزٖ اٌفمشج )
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 العاللة صاحب لبل من التوثٌمات تمدٌم بعد  المباشر المسؤول  لبل من تمأل حصرا   العلمٌة الموة مواطن (مضافة درجات: ) الرابع المحور 

           

 المعطاة الدرجة العلمٌة الموة مواطن  ت

 3 الجوائز و االختراع براءات 1

  البحث بوابات فً   Score اوh- index هٌرش لمعامل التدرٌسً امتالن 2

 (واحد هو  scoreال او هٌرش لمعامل األدنى الحد)
3 

 5 الجودة ضمان ووحدات لشعب االرتباط اعضاء 3

  (درجات 8 ) المصوى الدرجة تتجاوز ال ان على 

 
  
 

 المباشر المسؤول لبل  من تمأل ( تالدرجا خصم) العموبات : الخامس المحور 
 تخصم التً الدرجة االخفاق ت

  االتً حسبب الدرجة تخصم 

 درجات( 3) تخصم نظر لفت

 درجات( 5) تخصم اإلنذار 

 درجات(7) تخصم الراتب لطع

 درجة(11) تخصم التوبٌخ

 درجة(13) تخصم الراتب إنماص

 درجة( 15) تخصم الدرجة تنزٌل
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 :  مالحظة
 التً والوثائك النشاطات كافة فٌه تدرج الدراسً العام بداٌة منذ تدرٌسً لكل االداء تمٌٌم استمارة فً الواردة النشاطات تدوٌن  فٌه ٌتم علمً لسم كل فً سجل فتح ٌتم -

 . التمٌٌم عملٌة اجراء عند المسم رئٌس لبل من السجل بهذا االستعانة وٌتم المطلوبة
 المهمة انجز للذي الدرجة احتساب ٌتم باخر اللجان فً عضو استبدال حالة  فً -
 ستة عن تزٌد لمدة المهام تلنب كلف لمن الدرجة تحتسب  باخر استبداله تم ولد العلمً المسم فً ما بمهام التدرٌس هٌئة عضول(  دراسً عام)  دائمً تكلٌف أي حالة فً -

   . فعلٌة اشهر
  التدرٌسً لبل من تمدم التً والوثائك والبٌانات المعلومات صحة تؤكد التً الخطً التعهد ىعل التولٌع -

 
 


