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  مساعدمدرس     عناصر التقييم لشغل وظيفة 
 االسم /

 تاريخ الميالد / 

 جامعة / دفعة /                                          

 النسبةالمئوية  /       تقدير البكالوريوس /                           الدرجة /                        

 النسبةالمئوية /        الدرجة /                                                   تقدير الماجستير /    

                                                             /  رسالة الماجستيرعنوان 

 

 ح /ــة المنـجه 

 معايير التقييم 

 الدرجة الممنوحة الدرجة عناصر التقييم م

  40 فحص الرسالة 1

  10 والمؤلفاتاألبحاث العلمية  2

  10 الخبرة التدريسية 3

4 

 :األنشطة العلمية

  حضور مؤتمرات دولية ومحلية 

  دورات تدريبية وورش عمل 

  جوائز علمية 

10  

5 

 الشخصية: المقابلة
o المعرفة والفهم 

o المهارات الذهنية 

o المهارات المهنية 

 

10 

10 

10 

 

  100 الدرجة الكلية

 

   -ير النهائي :التقر

 ) مجموع الدرجات فقط وقدره      ..................(                                                    

 أعضاء اللجنة

 التوقيع  الصفة   االسم 

  -------------------   --------------------   ---------------------------  أ.د/

 -------------------  --------------------   ---------------------------  .د/أ

 -------------------  --------------------   --------------------------- /د.أ.

  -------------------   --------------------   ---------------------------  أ./

 ....................( الموافق    /    /        تحريرا في يوم )      
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 ( تقييم رسالة علمية1نموذج رقم )

 

 درجة (40)               مساعد مدرسللمتقدمين لشغل وظيفة 
 اسم المتقدم/...................................التخصص/ ............................. 

 ........................................................عنوان رسالة الماجستير/ ........
........................................................................................... 

 جهة منح رسالة الماجستير/............................................................
 

 الدرجة الممنوحة ةالدرج عناصر التقييم م

  10 الشكل العام ودقة اللغة 1

  10 وضوح الهدف والمنهجية 2

  5 التوثيق ومدى شمولية المراجع وحداثتها 3

  40 األصالة واالبتكار والقيمة العلمية للمضمون 4

  15 عمق المناقشة وسالمة االستنتاجات 5

  10 طريقة ودقة العرض 6

  10 طبيقمدى قابلية النتائج للت 7

  100 مجموع الدرجات

  
 : مجموع الدرجات فقط وقدره      .......................(     -التقرير النهائي ( 

                 
( في صلب           عوقد تبين بعد فحص الرسالة أنها )  تقع           ( / )  ال تق

 ............................................التخصص المطلوب وهو 
 

ال ترقى            /  (   ترقى                   و )    
 

 لتعيين المتقدم بوظيفة مدرس مساعد في ذات التخصص.
 التوقيع                االسم       

 أ.د/....................................  ........................................  
 

    .....................م )              ( الموافق    /    تحريرا في يو 
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 ( تقييم  األبحاث العلمية 2نموذج رقم )

 

 درجة ( 10)                مساعد مدرسللمتقدمين لشغل وظيفة 

 -يتم التقييم على النحو التالي: 

ف أي إنتاج  علمي بحث على أن يضا 2عدد البحوث التى يتم تقييمها بحد أقصى أواًل: 
  بحث المقيمة إلى بند األنشطة العلمية. 2آخر بعد الـ 
 درجات لكل من له إنتاج علمي منشور . 5ثانيًا: تعطى 

 -درجة الباقية على النحو التالي: 5ثالثًا: توزع الـ 
 درجات(. 2بحث منشور في مجلة ليس لها معامل تأثير ُيعطى   ) -1
 درجات(. 2.5تأثير  ُيعطى     )بحث منشور في مجلة  ذات معامل  -2

      -ويتم التقييم طبقًا للجدول التالي:
 

 جدول تقييم  األبحاث العلمية 
 ( اتدرج10)                         مساعد مدرسللمتقدمين لشغل وظيفة 

 التخصص/.................... .............اسم المتقدم/...................................

 عنوان البحث والمجلة م
معامل 

 التأثير

الدرجة 

 الممنوحة

1    

2    

    درجات 5إنتاج علمي منشور له  

    (10مجموع الدرجات )

 : مجموع الدرجات فقط وقدره      ..........................(                   -التقرير النهائي ( 
   التوقيع                االسم       

 أ.د/....................................       ............................................ 
 أ.د/....................................       ............................................ 

 ..................... أ.د/....................................       .......................
 ......................................   ............................................ أ./  

 
 م  .2015تحريرا في يوم )              ( الموافق    /    /
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  ( تقييم الخبرة التدريسية3نموذج رقم )
 

 درجات (  10)                                  مساعد مدرس للمتقدمين لشغل وظيفة

 .التخصص/ ............................. ...........اسم المتقدم/..................................

 الدرجة الممنوحة الدرجة عناصر التقييم م

 

 له خبرة تدريسيةمن 

 

  

 سنوات 4بحد أقصى   سنة خبرة عن كلدرجة 1يُعطى 

6 

 

 

        4 

 

  10 مجموع الدرجات

 : مجموع الدرجات فقط وقدره      .......................(                     -التقرير النهائي ( 
  التوقيع                االسم       

  
 أ.د/....................................       ............................................ 

 ..............................       ............................................أ.د/......
 أ.د/....................................       ............................................

 
 

 ..................تحريرا في يوم )              ( الموافق    /    /
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 ( تقييم األنشطة العلمية4نموذج رقم )

 

 درجات(  10)                            مساعد مدرس للمتقدمين لشغل وظيفة 

 اسم المتقدم/...................................التخصص/ ............................. 

 الدرجة الممنوحة الدرجة عناصر التقييم م

  4 محلية - مؤتمرات دولية 1

  2 جوائز علمية 2

  4 ورش عمل  - دورات تدريبية  3

  10 مجموع الدرجات

 : مجموع الدرجات فقط وقدره      .......................(                     -التقرير النهائي ( 
  التوقيع                االسم       

  

  ...............................       ..........أ.د/....................................
 ................................   ........أ.د/.................................... 

 أ.د/....................................       ............................................
 

 ..................( الموافق    /    / تحريرا في يوم )             
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 المقابلة الشخصية( تقييم لجنة 5نموذج رقم )

 
 درجة ( 30)                                    مساعد مدرسللمتقدمين لشغل 

 ..التخصص/ ..................... ...........اسم المتقدم/.................................

 الدرجة الممنوحة الدرجة ناصر التقييمع م

  10 المعرفة والفهم 1

  10 المهارات الذهنية 2

3 
 المهارات المهنية

 
10  

  30 مجموع الدرجات

  
 : مجموع الدرجات فقط وقدره      .......................(                     -التقرير النهائي ( 

       
    قيعالتو                 االسم 

 أ.د/....................................       ............................................ 

 أ.د/....................................       ............................................ 

 ............................ أ.د/....................................       ................

 
 ...............تحريرا في يوم )              ( الموافق    /    /
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 معايير تقييم       

 
  بكليةمدرس مساعد المتقدمين لشغل وظيفة 

 

 الدرجة عناصر التقييم م

 40 فحص الرسالة 1

 10 األبحاث العلمية  2

 10 الخبرة التدريسية 3

4 
 جوائز علمية( -ورش عمل -دورات تدريبية   - األنشطة العلمية )مؤتمرات

 

10 

 

5 

 الشخصية: المقابلة

o المعرفة والفهم 

o المهارات الذهنية 

o المهارات المهنية 

 

30 

 100 الدرجة الكلية

 

 

 


