
..........................المهنة

يمأل من قبل المسؤول المباشر درجة90

 الدرجة المعطاةالحد االعلى   للدرجاتت
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المظهر الخارجً الالئق

الفقرات

 

االنتظام فً الدوام واالستغالل االمثل الوقات العمل

المعرفة الفنٌة وااللمام بالتطورات المستجدة فً العمل

تقبل التوجٌهات وتنفٌذ التعلٌمات

االمانة والحرص على كتمان سرٌة العمل

..................................................التارٌخ  .................................................. التقدٌر ..............................نتٌجة اخر تقوٌم أداء حصل علٌه 

نموذج تقوٌم اداء الموظفٌن المهنٌٌن والحرفٌٌن فً مركز وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

(       2022/ 2021        )والمؤسسات المرتبطة بها  للسنة الدراسٌة     

: ..................................الشعبة / الفرع / القسم : ................................. المعهد / الكلٌة / الدائرة :  .................................  الجامعة  / الوزارة 

.................................................................................................................................االسم الرباعً  

: ...........................................الجهة المانحة : ..................................  تارٌخ الحصول علٌها : .................................... الشهادة الحاصل علٌها 

: ....................................................................................................تارٌخ أول تعٌٌن فً التعلٌم العالً 

المحافظة على االدوات و االجهزة والمعدات  المستعملة فً العمل

مراعاة شروط السالمة والوقاٌة من مخاطر العمل

الكفاءة فً اداء العمل

التعامل مع الزمالء

المجموع الكلً

........  رقماً ((درجة  ( 90)الدرجة القصوى للمحور   ))

.............................  كتابةّ  

االداء الوظٌفً والمهارات الشخصٌة: المحوراالول

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقىيم العلمي   

 قسم تقىيم االداء

 



الوزنالعددت

1

2

3

الوزنالعددت

1

2

3

4

5

6

جٌد جداً

(80-89)

 درجات10التشكرات والعقوبات : المحور الثانً

التشكرات  (أ  ) 

(ترفق)درجة   ( 2 )شكر وتقدٌر  او تثمٌن جهود من مدٌر عام ومن بدرجته او مساعد رئٌس الجامعة  تضاف 

نوع الشكر

(ترفق)درجات  (5)شكر و تقدٌراو تثمٌن الجهود من  معالً الوزٌر  تضاف  

(ترفق)درجات  (3)شكر وتقدٌر او تثمٌن جهود من وكٌل الوزارة  ومن بدرجته   او رئٌس الجامعة تضاف  

((درجات  (10)الدرجة القصوى   ))المجموع الكلً 

العقوبات (ب)

نوع العقوبة

 .( درجات  لكل عقوبة 3تخصم  )عقوبة لفت النظر 

المجموع الكلً

 .( درجات لكل عقوبة 5تخصم  )عقوبة اإلنذار 
 .( درجات لكل عقوبة 7تخصم  )عقوبة قطع الراتب 

 .( درجة  لكل عقوبة 11تخصم  )عقوبة التوبٌخ 
( درجة  لكل عقوبة 13تخصم  )  عقوبة انقاص الراتب
 .( درجة لكل عقوبة 15تخصم  )عقوبة تنزٌل الدرجة 

:درجات التقٌٌم النهائٌة بحسب المحاور :  المحور الثالث

درجات االداء الوظٌفً 

والمهارات الشخصٌة
المجموع الكلً  الدرجة النهائٌةخصومة العقوباتدرجة التشكرات

ضعٌف

(60أقل من )(69-60)(79-70)(90أكثر من )

: .............................................................اللقب العلمً:     ..................................................................................                     االسم 

:  ...................................................................التارٌخ :     .................................................................................                   التوقٌع 

.............................................................................................................................................................................

: .............................................................اللقب العلمً:     ..................................................................................                     االسم 

:  ...................................................................التارٌخ :     .................................................................................                   التوقٌع 

رأي المسؤول االعلى
.............................................................................................................................................................................                     

مقدار التحسن الذي طرأ علٌه منذ اخر تقٌٌم

 ضعٌفمتوسطجٌد

رأي المسؤول المباشر

متوسطجٌدممتاز


