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 %80المحور ااالول: النشاط العلمي 

 الفقرات ت
الحد 

األعلى 
 للدرجة

 المالحظات
الدرجة 
 المعطاة

1 
 والبحوث العلميةالكتب 

 
 

40 

( درجة للبحث 15( درجة للبحث المنفرد و )20تمنح ) -
المشترك  للبحوث المنشورة في مجلة عالمية والمفهرسة 

ضمن مستوعبات  كالرفيت  او سكوباس للتخصصات العلمية  
أو مجلة عربية تعود ألول عشر جامعات عربية ضمن تصنيف 

(QS كيو اس او سكوباس بالنسبة للتخصصات اإلنسانية في )
او  على ان التكون ضمن المجالت المفترسةسنة التقييم 

 . المختطفة
( درجات في للبحث 9( درجة للبحث المنفرد و )15)تمنح  -

ذات المشترك للبحوث المنشور في مجلة عالمية او عربية  
التكون ضمن  ليست ضمن التقسيم أعاله على ان  معامل تأثير

 .  او المختطفة المجالت المفترسة
النشر في المجالت االخرى غير خاضعة للتقسيمين اعاله  -

( درجات للبحث المنفرد و 10تعامل معاملة المحلية إذ تمنح )
( درجات للبحث المشترك للبحوث المنشورة في مجلة 6)

او  محلية محكمة على ان التكون ضمن المجالت المفترسة
 .فةالمختط

( درجة للكتاب المؤلف العلمي او المنهجي او 20تمنح ) -
المترجم والمقوم علمياً  او المنشور في دار نشر عالمية اذا 

( 10كان الكتاب منفرد أو في حالة الكتاب المشترك يمنح )
 درجات.

( درجات  للكتاب العلمي او المنهجي المؤلف او 10تمنح ) - 
عربية او محلية ر في دار نشر المترجم  والمقوم علمياً  ونش

( 5اذا كان الكتاب منفرد أو في حالة الكتاب المشترك يمنح )
 درجات.

 ( درجة40الدرجة القصوى لهذه الفقرة )
: يمنح الباحث الذي يحقق الدرجة القصوى للفقرة  مالحظة

%( شرط ان 80( الدرجة القصوى للمحور االول البالغة )1)
ي المستوعبات العالمية يكون لديه بحثين منشورين ف

)مستوعبات كالرفيت او سكوباس( منفرد او تسلسله األول في 
 .كالهما  شرط ان يحقق الدرجة القصوى للفقرة او اكثر.

 

 

2 
تقييم اللجنة العلمية في القسم 

 لمشروع التفرغ العلمي
10 

يحصل الباحث على الدرجة كاملة اذا ما حصل المشروع على 

  ( اذا كان جيد5اذا كان جيد جداً و) 10درجة امتياز و

3 
تقييم تقرير الجهة الموفد اليها 

 المتفرغ
10 

يحصل الباحث على الدرجة كاملة اذا ما حصل المشروع على 

  ( اذا كان جيد 5اذا كان جيد جداً و) 10درجة امتياز و

4 
المشاركة في المؤتمرات العلمية أو 

 الندوات أو الدورات التدريبية  
 

10 

( درجات للمشاركة الخارجية ببحث علمي او ورقة 4تمنح )

( درجة للمشاركة الخارجية 2عمل او دورة تدريبية، وتمنح )

( درجة للمشاركة الداخلية ببحث علمي او 2بصفة حضور، و)

( درجة للمشاركة 1ورقة عمل او دورة تدريبية، وتمنح )

 الداخلية بصفة حضور. 

 

 



     

 %20 والتربوي الشخصي الجانب: لثانيا المحور

 الحد الفقرات ت
 االعلى
 للدرجة

 الدرجة ضعيف متوسط جيد  جداً  جيد ممتاز
 المعطاة

 
 

 صفر 5 10 15 20

 المعتدلة الشخصية 1
 الالئق والمظهر

20       

 مجال في الشفافية 2
 العلمية التصرفات

20       

 العلمي للتطور مواكبته 3
 اختصاصه حقل في

20       

 للمصادر استخدامه 4
 واالساليب  الحديثة

 البحث في المساعدة
 ادارة مع والتواصل

 التشكيل

20       

 االفكار تقديم في اسهامه 5
 بالحداثة تتسم التي

 التي واالنسجام واالبتكار
 سوق متطلبات تلبي

 تحقق والتي العمل
 مجال في العلمي السبق

 التخصص

20       

 الكلية الدرجة                                100 المجموع               
 

 

 

 

 

5 
العلمية المشاركة في الدراسات 

والتطبيقية واستطالعات الرأي التي 
 تخدم حقل العمل .

10 

( درجة لكل دراسة 2( درجة لكل دراسة مشتركة و )4تمنح )

  منفردة

6 
( اشهر 3االلتزام بتقديم تقرير كل )

عن مراحل انجاز البحث العلمي 
 والنتائج التي توصل اليها

10 

 ضعيف   ممتاز      جيد جداً       جيد     متوسط   

  صفر            4        6             8          10

7 
قام بالقاء محاضرة في القسم او 
الكلية عن طبيعة عمله خالل مدة 

 التفرغ العلمي
10 

 ممتاز      جيد جداً       جيد     متوسط      ضعيف

  صفر            4        6             8          10

 الدرجة الكلية 100 المجموع
 

        
 



 المحاور خالصة

 درجة المحور اسم ت
 القصوى
 للمحور

 التقييم درجة
 رقما   النهائية

 كتابة النهائية التقييم درجة

   80 العلمي النشاط: االول المحور 1

 الشخصي الجانب: الثاني المحور 2
 والتربوي

20 
  

   100 الكلية الدرجة                   
 

 

 للتقييم النهائي التقدير
 

 امتياز
 فأكثر90

 جدا   جيد 
80-89 

 جيد 
70-79 

 ضعيف 
 70 من اقل

 
 

 

 

 المباشر المسؤل رأي

 
 

 

 

 االعلى المسؤل رأي

 
 

 

 

  

  

 تقييم اخر منذ طرأ الذي التحسن مقدار
 

  متوسط  جيد  جدا   جيد

 للتدريسي العلمية والمهارات القدرات لتطوير العامة التوصيات
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