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( درجات لكل عمل تطوع3ًتمنح )المساهمة فً االعمال التطوعٌة داخل وخارج الجامعة 

( درجة لكل لجنة مؤقتة2 درجات لكل لجنة دائمٌة وتمنح 3تمنح  )  (دائمٌة  أو مؤقتة )اشتراكه فً اللجان 

نموذج تقوٌم األداء الوظٌفً فً مركز وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

(    2022-2021        )والمؤسسات المرتبطة بها  للسنة الدراسٌة     

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

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

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

: ...............................................االختصاص الدقٌق : .................................................  اإلختصاص العام 

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

:توقيع صاحب العالقة حول صحة المعلومات اعاله 

...............................تارٌخ  اشغال المنصب ...................................... المنصب االداري  ............................................... العنوان الوظٌفً  

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

الفقرات

ٌلتزم بالمهام واإلجراءات الوظٌفٌة ومتابعة المهام وتوزٌع العمل وفقا للتوقٌتات الرسمٌة المحددة

 درجة لكل دورة 2تمنح )  االشتراك بالندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة أو المساهمة فً إدارة الدورات

(تدرٌبٌة

( درجات لكل فكرة او مقترح 3تمنح )تقدٌم األفكار والمقترحات 

القدرة على تحمل المسؤولٌة

ٌحتفظ بسجالت  جٌدة

( درجات لكل خدمة فً المؤسسات المختلفة3تمنح )المساهمة فً خدمة المؤسسات  

السرعة فً انجاز العمل

المبادرة والتكييف مع المتغيرات

الحرص على كتمان سرية العمل ومتطلباته

تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها

 المعلومات العامة

من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقييم (12-9-7-6-5)يمأل من قبل  المسؤول المباشر حصراً وترفق التوثيقات الخاصة للفقرات (%80)االداء الوظيفي: المحور االول 

من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقييم (5)تمأل من قبل المسؤول المياشر  وتوثق الفقرة  (%20)المهارات الشخصية  :لمحور الثاني ا

5

لكل كتاب شكراو شهادة تقديرية  من مساعدي رئيس الجامعة او عميد او مدير عام او ما يعادله

20

........  رقماً 

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

الفقرات

يمتلك مهارات االتصال والتواصل مع االخرين ويعمل بروح الفريق الواحد

درجة  (2)درجات لكل كتاب شكر او شهادة تقديرية من وكيل وزير او من تدرجتهم او رئيس الجامعة و  ( 5)درجات لكل كتاب شكر او شهادة تقديرية من وزير او مايعادله وتمنح  (10)كتة الشكر ،تمنح 

ٌستخدم برامج الحاسوب بكفاءة

ٌؤدي مهامه بكفاءة واتقان وٌمتلك الخبرة والمعرفة فً عمله وٌنظم اجراءاته لمواجهة أٌة صعوبات

االلتزام بالدوام الرسمً واالستعداد للعمل لساعات اضافٌة

المجموع الكلً

((درجة  ( 100  )الدرجة القصوى للمحور ))

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقىيم العلمي   

دائرة ضمان الجىدة واالعتماد 



..........   رقماً 

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

كتابةّ  

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

((درجة  (100)الدرجة القصوى للمحور  ))
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مجموع المحاور الثالثة

خصم العقوبات

الدرجة رقما

جٌدجٌد جداً

(80-89)(70-79)

 .( درجة  لكل عقوبة 11تخصم  )عقوبة التوبٌخ 

 .( درجة لكل عقوبة 15تخصم  )عقوبة تنزٌل الدرجة 

المجموع الكلً

العقوبات: المحور الثالث 

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

                     جٌد                                                                                           متوسط                                                                         ضعٌف

المهارات الشخصٌة

عضو ارتباط مع شعبة ضمان الجودة

مجموع الدرجات النهائية للتقييم

مواطن القوة: المحور الخامس 

نوع العقوبة

 .( درجات  لكل عقوبة 3تخصم  )عقوبة لفت النظر 

 .( درجات لكل عقوبة 5تخصم  )عقوبة اإلنذار 

 .( درجات لكل عقوبة 7تخصم  )عقوبة قطع الراتب 

( درجة  لكل عقوبة 13تخصم  )  عقوبة انقاص الراتب 

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

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

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

رأي المسؤول االعلى

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

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

ممتاز

(90أكثر من )

ضعٌف

(60أقل من )

مقدار التحسن الذي طرأ علٌه منذ اخر تقٌٌم

رأي المسؤول المباشر

                                           مواطن القوة

(وجميع العاملين في وحدة تمكين المرأة)  مسؤول الشعبت او مسؤول الوحدة 

المجموع الكلً

مواطن القوة

النتائج النهائٌة للتقٌٌم

المحور

االداء الوظٌفً


