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 5 - 1 ژ  نمرە   :ێپول برناێڤهر و ێگوتن هوان نەیێهرهب : تهوەرێ ئێکێ

 ز
 

 درجة التقييم الحد االعلى للدرجة الفقرات

  5 بما فيها اجهزة العرض المرئي استخدامه الحدث االساليب المساعدة في التدريس 1

  5 قدرته على ايصال المادة العلمية 2

  5 قدرته على ادارة الصف والمناقشات 3

  5 معهموالتعامل العادل قدرته على تقييم الطلبة  4

  5 واستخدام المصادر الحديثة مدى مساهمته في تطوير المادة العلمية 5

  5 في عملية التدريس مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 6

  5 واهتمامه بسير الدراسة ودوام الطلبةمساهمته في رفع المستوى العلمي للطلبة  7

  5 بتوكيد الجودة في عمله  اهتمامهة وكليمع ادارة الجودة في القسم وال تعاونه 8

  40 المجموع

 5 - 1 ژ  نمرە: یتیهسهک کارو:  تهوەرێ دووێ

 ت
 

 درجة التقييم الحد االعلى للدرجة الفقرات

  5 على االرشاد والتوجيه القدرة 1

  5 ات المقررة ويعوض المحاضرات التي اليحضرها في التوقيت المواظبه على الدوام 2

  5 المعتدلة والمظهر الالئقالشخصية  3

  5 بالتدخالت الخارجية وتقاليد البيئة المحيطة التأثر 5

  5 التفاعل والتعاون مع زمالئه التدريسيين 6

  5 او الطائفة او الموقع االجتماعي اليميز بين الطلبة على اساس العرق 7

  30 المجموع

 



  - Q 1  نموذج
 
 

 یمیکادهئ نیێ ینیکولڤه نێتهساخل:  تهوەرێ سیێ

 الدرجة الحد االعلى للدرجة الفقرات ت

1 
عدا طلبة الدراسات  (لديه بحث منشور او مقبول للنشر خالل سنة التقويم 

 عشر درجات لكل بحث )العليا
10  

  10 )درجات لكل حلقة 5(تقديم حلقة نقاشية خالل سنة التقويم  2

  10 )درجتين لكل حلقة(حضور الحلقات النقاشية  3

  30 المجموع
 

 نانێزلێر و هسوپاسنام:  تهوەرێ چارێ

  الدرجة عدد الكتب الشكر والتقدير

   )12الدرجة القصوى (تمنح ثالث درجات لكل كتاب شكر

 

 ڤه هنیپرسێل و سزادان:  تهوەرێ پێنجێ 

 في حالة وجود اية عقوبة خالل سنة التقويم تخصم الدرجة بحسب نوع العقوبة من درجة  التقييم النهائية مالحظة :   

 ددەمێ ههبوونا ههر سزایهکی د ماوێ ساال خواندنێ دا 

 درجات الخصم العدد نوع العقوبة ت

   )تخصم درجة واحدة عن كل استفسار(االستفسار  1

   )كل عقوبةتخصم درجتين عن (عقوبة لفت النظر  2

   )كل عقوبةعن درجات تخصم ثالث (عقوبة االنذار  3

   )كل عقوبةعن تخصم خمس درجات (عقوبة قطع الراتب  4

   )كل عقوبةعن تخصم سبع درجات (عقوبة التوبيخ  5

   )كل عقوبةعن تخصم تسع درجات (عقوبة انقاص الراتب  6

   )كل عقوبةعن تخصم احدى عشرة  درجة (عقوبة تنزيل الدرجة  7

   کوژمه 
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 :کورتیا تهوەرا

 نمرە بهرزترین نمرە تهوەر

  40 ێپول برناێڤهر و ێگوتن هوان نەیێهرهب : تهوەرێ ئێکێ

  30 یتیهسهک کارو:  تهوەرێ دووێ

  30 یمیکادهئ نیێ ینیکولڤه نێتهساخل:  تهوەرێ سیێ

  ضاف ت نانێزلێر و هسوپاسنام:  تهوەرێ چارێ

ڤه هنیپرسێل و سزادان: تهوەرێ پینجێ    تخصم 

  100 یێدوماه ای ێنکاندنهلسهه پال
 

 : تمأل االستمارة بالتنسيق بين رئيس القسم العلمي وعميد الكلية . تیبینی     •

 ت
 

 روژ ئیمزا ناڤ المقيمين

    سهروک بهش 1

    راگرێ کولیژێ 2

 
 

 پهسهندا سهروکێ زانکویێ
 روژ ئیمزا
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