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 الدرجة المعطاةالحد االعلى   للدرجاتت
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املظهر اخلارجي الالئق

الفقرات

 

االنتظام يف الدوام واالستغالل االمثل الوقات العمل

املعرفة الفنية واالملام بالتطورات املستجدة يف العمل

تقبل التوجيهات وتنفيذ التعليمات

االمانة واحلرص على كتمان سرية العمل

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

منوذج تقويم اداء املوظفني املهنيني واحلرفيني يف مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2020   واملؤسسات املرتبطة بها  للعام     

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

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

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

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

احملافظة على االدوات و االجهزة واملعدات  املستعملة يف العمل

مراعاة شروط السالمة والوقاية من خماطر العمل

الكفاءة يف اداء العمل

التعامل مع الزمالء

اجملموع الكلي

((درجة  ( 90)الدرجة القصوى للمحور   ))

........  رقمًا 

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

االداء الوظيفي واملهارات الشخصية: احملوراالول

بسم هللا الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

قسم تقويم االداء



الوزنالعددت
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الوزنالعددت
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جيد جدًا

(80-89)

التشكرات والعقوبات: احملور الثاني

التشكرات  (أ  ) 

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

نوع الشكر

(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  

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

العقوبات (ب)

نوع العقوبة

 .(ختصم ثالث درجات  لكل عقوبة  )عقوبة لفت النظر 

اجملموع الكلي

 .(ختصم مخس درجات لكل عقوبة  )عقوبة اإلنذار 

 .(ختصم سبع درجات لكل عقوبة  )عقوبة قطع الراتب 

 .(ختصم احدى عشر درجة  لكل عقوبة  )عقوبة التوبيخ 

(ختصم ثالثة عشر درجة  لكل عقوبة  )  عقوبة انقاص الراتب

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

:درجات التقييم النهائية حبسب احملاور :  احملور الثالث

درجات االداء الوظيفي 

واملهارات الشخصية

خصومة العقوباتدرجة التشكرات

اجملموع الكلي  الدرجة 

النهائية

ضعيف

(60أقل من )(69-60)(79-70)(90أكثر من )

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

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

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

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

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

رأي املسؤول االعلى

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

مقدار التحسن الذي طرأ عليه منذ اخر تقييم

 ضعيفمتوسطجيد

رأي املسؤول املباشر

مقبولجيدممتاز
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