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 الدرجة المعطاةالحد االعلى   للدرجاتت
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 املعلومات العامة

اجملموع الكلي

((درجة  ( 70)الدرجة القصوى للمحور   ))

كتابّة  .......... .........................   رقمًا 

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

(املشاركة االجيابية والتفاعل مع االخرين  )العالقات والعمل اجلماعي 

اجملموع الكلي

((درجة  (20)الدرجة القصوى للمحور  ))

املبادرة والتكييف مع املتغريات

احلرص على كتمان سرية العمل ومتطلباته

تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها

........  رقمًا 

.............................  كتابّة  

املهارات الشخصية:احملور الثاني 

الفقرات

ميتلك مهارات االتصال والتواصل

يلتزم باملهام واإلجراءات الوظيفية

متابعة املهام وتوزيع العمل

املعرفة  بنظم العمل وإجراءاته

ترفق شهادات الدورات او اوامر املباشرة بالدورة على ان ) االشرتاك بالدورات التدريبية والتطويرية أو املساهمة يف إدارة الدورات

(متنح درجة لكل دورة تدريبية) (تتضمن تاريخ االشرتاك

يستخدم برامج احلاسوب بكفاءة

امتالك اخلربة واملعرفة يف عمله وكيفية مواجهة أية صعوبات

االلتزام بالدوام الرمسي واالستعداد للعمل لساعات اضافية

(ترفق االفكار واملقرتحات اليت مت تقدميها)تقديم األفكار واملقرتحات 

الرغبة يف تطوير العمل واالستفادة من خربات اآلخرين

حيتفظ بسجالت  جيدة

يؤدي ما يطلب منه برغبة  وفقًا للتوقيتات الرمسية احملددة

املتابعة ملا يستجد يف جمال العمل وتطوير االداء

يؤدي خدمات مساعدة

(متنح درجتان لكل جلنة دائمية ومتنح درجة لكل جلنة مؤقتة ) (ترفق اوامر اللجان) (دائمية  أو مؤقتة )اشرتاكه يف اللجان 

منوذج تقويم األداء الوظيفي يف مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

(       2021/           20 20         )واملؤسسات املرتبطة بها  للسنة الدراسية     

: ..................................الشعبة / الفرع / القسم : ................................. املعهد / الكلية / الدائرة :  .................................  اهليئة / اجلامعة / الوزارة 

:االداء الوظيفي  :احملور األول 

.................................................................................................................................االسم الرباعي  

: ...........................................اجلهة املاحنة : ..................................  تاريخ احلصول عليها : .................................... الشهادة احلاصل عليها 

: ...............................................االختصاص الدقيق : .................................................  اإلختصاص العام 

: ....................................................................................................تاريخ أول تعيني يف التعليم العالي 

:توقيع صاحب العالقة حول صحة املعلومات اعاله 

...............................تاريخ  اشغال املنصب ...................................... املنصب االداري  ............................................... العنوان الوظيفي  

..................................................التاريخ  .................................................. التقدير ..............................نتيجة اخر تقويم أداء حصل عليه 

الفقرات

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي   

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي 



الوزنالعددت
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الوزنالعددت
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الحد االعلى للدرجات
 الدرجة التي 

حصل عليها

3

3

جيد جدًا

(80-89)

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

ممتاز

(90أكثر من )

جيد

(70-79)

مقبول

(60-69)

ضعيف

(60أقل من )

مقدار التحسن الذي طرأ عليه منذ اخر تقييم

متوسط ضعيف جيد

رأي املسؤول املباشر

مواطن القوة

: .............................................................اللقب العلمي:     ..................................................................................                     االسم 

:  ...................................................................التاريخ :     .................................................................................                   التوقيع 

: .............................................................اللقب العلمي:     ..................................................................................                     االسم 

:  ...................................................................التاريخ :     .................................................................................                   التوقيع 

رأي املسؤول االعلى

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

                                           مواطن القوة

مسؤول الشعبة او مسؤول الوحدة

درجات(3+)اجملموع الكلي  

درجات االداء الوظيفي

درجات املهارات 

الشخصية

مواطن القوةخصومة العقوباتدرجة التشكرات

اجملموع الكلي  الدرجة 

النهائية

:درجات التقييم النهائية حبسب احملاور :  احملور السادس 

مواطن القوة: احملور اخلامس 

نوع العقوبة

 .(ختصم ثالث درجات  لكل عقوبة  )عقوبة لفت النظر 

 .(ختصم مخس درجات لكل عقوبة  )عقوبة اإلنذار 

 .(ختصم سبع درجات لكل عقوبة  )عقوبة قطع الراتب 

(ختصم ثالثة عشر درجة  لكل عقوبة  )  عقوبة انقاص الراتب

التشكرات والعقوبات: احملور الثالث 

التشكرات  (أ  ) 

 .(ختصم احدى عشر درجة  لكل عقوبة  )عقوبة التوبيخ 

 .(ختصم مخسة عشر درجة لكل عقوبة  )عقوبة تنزيل الدرجة 

اجملموع الكلي

نوع الشكر

العقوبات (ب)

(ترفق)درجات  (5)شكر و تقديراو تثمني اجلهود من  معالي الوزير  تضاف  

(ترفق)درجات  (3)شكر وتقدير او تثمني جهود من وكيل الوزارة  ومن بدرجته   او رئيس اجلامعة تضاف  

(ترفق)درجات   ( 2 )شكر وتقدير  او تثمني جهود من مدير عام ومن بدرجته او مساعد رئيس اجلامعة  تضاف 

((درجات  (10)الدرجة القصوى   ))اجملموع الكلي 


