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.........................كتابّة  ..........    رقماً 

(المشاركة االٌجابٌة والتفاعل مع االخرٌن  )العالقات والعمل الجماعً 

الشفافٌة  والنزاهة فً مجمل التطبٌقات العلمٌة  والمالٌة واالدارٌة

المجموع الكلً

((درجة  (15)الدرجة القصوى للمحور  ))

المبادرة والتكٌٌف مع المتغٌرات

الحرص على كتمان سرٌة العمل ومتطلباته

تقبل التوجٌهات واالستعداد لتنفٌذها

المظهر  الخارجً الالئق

.............................كتابّة  ........    رقماً 

الصفات الشخصٌة:المحور الثانً 

الفقرات

مهارات االتصال

المجموع الكلً

((درجة  ( 70)الدرجة القصوى للمحور   ))

ٌستخدم برامج الحاسوب بكفاءة

امتالك الخبرة والمعرفة فً عمله وكٌفٌة مواجهة أٌة صعوبات

االلتزام بالدوام الرسمً واالستعداد للعمل لساعات اضافٌة

تقدٌم األفكار والمقترحات

الرغبة فً تطوٌر العمل واالستفادة من خبرات اآلخرٌن

ٌحتفظ بسجالت  جٌدة

ٌؤدي ما ٌطلب منه برغبة  وفقاً للتوقٌتات الرسمٌة المحددة

المتابعة لما ٌستجد فً مجال العمل وتطوٌر االداء

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

ٌؤدي خدمات مساعدة

(دائمٌة  أو مؤقتة )اشتراكه فً اللجان 

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

الفقرات

ٌلتزم بالمهام واإلجراءات الوظٌفٌة

متابعة المهام وتوزٌع العمل

المعرفة  بنظم العمل وإجراءاته

االشتراك بالدورات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة أو المساهمة فً إدارة الدورات

نموذج تقوٌم األداء الوظٌفً فً مركز وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

(       20/           20          )والمؤسسات المرتبطة بها  للسنة الدراسٌة     

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

:االداء الوظٌفً  :المحور األول 

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

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

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

: ............................................تارٌخ الحصول علٌه : .....................................................   اللقب العلمً 

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

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقىيم العلمي   

 دائرة ضمان الجىدة واالعتماد االكاديمي 
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الوزنالعددت
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الحد االعلى للدرجات
 الدرجة التي 

حصل عليها

3

3

3

9

الحد االعلى للدرجات
الدرجة التي حصل 

عليها

3

3

3

9 درجات (9- )المجموع الكلً  

( 2 - 3 )

(جوانب سلبٌة ٌتصف بها وتؤثر على عمله دون أن ٌكون هناك تكرار للفقرات السابقة  )مواطن الضعف 

1-

2-

3-

مواطن القوة ومواطن الضعف ترى أهمٌة إضافتها

إنجازات أو نشاطات أخلرى ٌتمٌز بها ولم تشتمل علٌها الفقرات السابقة )                                           مواطن القوة 

1-

درجات(9+)المجموع الكلً  

2-

3-

 .(تخصم احدى عشر درجة  لكل عقوبة  )عقوبة التوبٌخ 

 .(تخصم خمسة عشر درجة لكل عقوبة  )عقوبة تنزٌل الدرجة 

المجموع الكلً

(((( 3 -)= أو      مواطن الضعف    ( 3+)=كل صفة من مواطن القوة  ))ملحوظات عامة : المحور الخامس 

نوع العقوبة

 .(تخصم ثالث درجات  لكل عقوبة  )عقوبة لفت النظر 

 .(تخصم خمس درجات لكل عقوبة  )عقوبة اإلنذار 

 .(تخصم سبع درجات لكل عقوبة  )عقوبة قطع الراتب 

(تخصم ثالثة عشر درجة  لكل عقوبة  )  عقوبة انقاص الراتب

نوع الشكر

العقوبات (ب)

درجات (4 )شكر و تقدٌر معالً الوزٌر  تضاف  

درجات (3)شكر وتقدٌر وكٌل الوزارة ومن بدرجته  تضاف  

(درجتان  )شكر وتقدٌر مدٌر عام ومن بدرجته تضاف 

((درجات  (9)الدرجة القصوى   ))المجموع الكلً 

...........................كتابّة  ........      رقماً (((دررجة  ( 6 )لدرجة القصوى للمحور )))  

التشكرات والعقوبات: المحور الرابع 

التشكرات  (أ  ) 

الرؤساء

الزمالء

المرؤوسٌن

المجموع الكلً

:العالقات مع  : المحور الثالث 

الفقرات



جٌد جداً

(80-89)

رأي المسؤول المباشر

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

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

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

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

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

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

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

ممتاز

(90أكثر من )

مقدار التحسن الذي طرأ منذ أخر تقرٌر

      جٌد                                                                            متوسط                                                             ضعٌف                 

جٌد

(70-79)

( 3 - 3 )

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

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

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

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

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

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

رأي المسؤول االعلى

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

مقبول

(60-69)

ضعٌف

(60أقل من )

درجات االداء الوظٌفً
درجات الصفات 

الشخصٌة
خصومة العقوباتدرجة التشكراتدرجات العالقات

خصومة مواطن 

الضعف
مواطن القوة

المجموع الكلً  الدرجة 

النهائٌة

:درجات التقٌٌم النهائٌة بحسب المحاور :  المحور السادس 


