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قسم الرياضيات



محاور الدورة

محور التدريس●  

النشاط العلمي والبحث●

الجانب التربوي والتكاليف االخرى●

الدرجات االضافية واالخفاقات●



المقدمة●

االداءفي استمارة تقييمبيانات الادخال الوزارية عن كيفية التعليمات ●   

يةالرئيسالصفحة -التدريسيةاستمارة تقييم أداء أعضاء الهيئة ● 

العلميةيملئ من قبل اللجنة %( 40)التدريس : االول المحور ●   

االولدليل المحور ●  

يملئ من قبل اللجنة % 40والبحثيالنشاط العلمي : الثانيالمحور ●   

العالقةبعد ان تقدم الوثائق من قبل صاحب العلمية 

الثانيدليل المحور ●  

فقرات اليوم االول



األخرىالجانب التربوي والتكليفات : الثالثالمحور ●   

الثالثدليل المحور ●  

مواطن القوة  المذكورة حصرا ضمن دليل االستمارة : الرابع المحور ● 

دليل المحور الرابع ●  

العقوبات:  الخامس المحور ●

دليل المحور الخامس ●  

للتقييمالنهائية النتائج ●    

النهائي للتقييمالتقدير ●    

الثانيفقرات اليوم 



الجانب التربوي : المحور الثالث

%20األخرىوالتكليفات 



(من قبل رئيس القسم حصرا  ( ) 3,2)الفقرات تملى ●

(توثيق من قبل رئيس القسم بعد ان يقدم صاحب العالقة المشمول بالتقييم ال( )5, 4، 1)الفقرات تملى ●

الفقراتت
الدرجة 

القصوى

الدرجة 

المعطاة

1
عاليالالتعليموزارةداخلوالمؤقتهالدائميةاللجانفيالمشاركة

العلميوالبحث
30

20الوظيفيااللتزام2

15االرشاديةالمهارات3

20.يمالتقيعامخاللالتقديريةالشهادةاووالتقديرالشكركتب4

15الجامعةداخلالتطوعيةاالعمالفيمساهمته5

100الدرجة النهائية



دليل المحور الثالث



التوصيفالفقرةت

1

المشاركة في

اللجان الدائمة

والمؤقته داخل

م وزارة التعلي

ث العالي والبح

العلمي

لعضو اللجنة االمتحانيةدرجة 20تمنح  -

لكل لجنة دائمةدرجات 10تمنح  -

تةقمؤلكل لجنة درجات  5تمنح -

 :مالحظة

دريسين يعٌد سجل خاص في كل قسم علمي يثٌبت فيه نشاطات الت-

خالل العام الدراسي

يٌما بينهمتوزيع اللجان والمهام على التدريسين بشكل يحقق العدالة ف-

درجة30الدرجة القصوى للفقرة  -



التوصيفالفقرةت

يااللتزام الوظيف2

فقرةلكلدرجات4تمنح

المكتبيةٌ والساعاتوالمحاضراتاليوميبالدوامااللتزام-

بهاوالعملالتوجيهاتوتقبلوالتعليماتباألنظمةااللتزام-

مستمربشكلالقسماجتماعاتبحضورااللتزام-

بهاالمكلفواللجانالمهامفيدورهبأداءااللتزام-

الطلبةمعبالتعاملوالموضوعيةٌ بالصدقيتمتع-

درجة20للفقرةصوىقالالدرجة



التوصيفالفقرةت

3
المهارات 

االرشاديةٌ 

فقرةلكلدرجات3تمنح

تنميةٌ علىويحرصالطلبةلدىاالجتماعيةٌ بالمسؤوليةٌ االحساسعلىيؤكد-

لديٌهمالسليمٌ االجتماعيالتفاعل

الطلبةلدىالجامعيةواالعرافالقيمٌ تنميةٌ علىيؤكد-

الذاتوتوكيدالتعبيرحريةٌ علىالطلبةيساعد-

ناتاالمتحاايامفيوبخاصةلديهمالقلقمستوىخفضعلىالطلبةيساعد-

الضاغطةالمواقفمعالتعاملمهاراتالطلبةاكسابالىيسعى-

درجة15للفقرةصوىقالالدرجة



التوصيفالفقرةت

4

دٌير كتب الشكر والتق

ية او الشهادة التقدير

.في عام التقييم 

الوزيرمنتقديريةٌ شهادةاوشكركتابلكلدرجة15تمنح-

منوالوزيروكالءمنتقديريةٌ شهادةاوشكركتابلكلدرجات10تمنح-

الجامعةورئيسبدرجتهم

رئيسمساعديمنتقديريةٌ شهادةاوشكركتابلكلدرجات5تمنح-

الكلياٌتعمداءاوالجامعة

درجة20للفقرةصوىقالالدرجة



التوصيفالفقرةت

5

مساهمته في االعمال

التطوعيةٌ داخل 

الجامعة

الجامعةداخلتطوعيعمللكلدرجة3تمنح-

درجة15للفقرةصوىقالالدرجة



مواطن القوة  المذكورة حصرا: المحور الرابع 

االستمارةضمن دليل 

يقمع التوث( تملى من قبل المسؤول المباشر)

ان وجدت 



دليل المحور الرابع



مواطن القوة العلميةت
الدرجة 

القصوى

الدرجة 

المعطاة

3براءات االختراع و الجوائز1

2

-hهيرش  امتالك التدريسي لمعامل  index اوScore  بوابات في

البحث 

(هو واحد  scoreالحد األدنى لمعامل هيرش او ال)

3

5اعضاء االرتباط لشعب ووحدات ضمان الجودة3

(درجات8)على ان ال تتجاوز الدرجة القصوى 



( الدرجاتخصم )العقوبات: المحور الخامس 

المسؤول المباشرقبل من تمأل 



دليل المحور الخامس



الدرجة التي تخصم(تخصم الدرجة حسب االتي)االخفاق ت

درجات( 3)تخصم لفت نظر1

درجات( 5)تخصم اإلنذار2

درجات( 7)تخصم قطع الراتب3

درجة( 11)تخصم التوبيخ4

درجة( 13)تخصم إنقاص الراتب5

درجة( 15)تخصم تنزيل الدرجة6

المجموع7



النتائج النهائية للتقييم 



المحاورت
الدرجة الحاصل 

عليها من المحور

وزن 

المحور

الدرجة حسب 

الوزن

%40التدريس 1

%40النشاط العلمي والبحثي2

%20ىالجانب التربوي والتكليفات األخر3

مواطن القوة4

%100مجموع المحاور الثالثة5

خصم درجات العقوبات6

تخصم

بالكامل

وزنبدون

مجموع الدرجات النهائية للتقييم
الدرجة رقمامجموع الدرجة كتابةمجموع 



م التقدير النهائي للتقيي



انتهى اليوم الثاني للدورة

انتهت الدورة

شكرا  جزيال لالستماع 


