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(ّدرجاتّلؽلّسؿلّتطوسي3متـحّ)ادلِاهؿةّيفّاالسؿالّالًطوسقةّداخلّوخارجّاجلامعة

(ّدرجةّلؽلّجلـةّمؤقًة2ّدرجةّلؽلّجلـةّدائؿقةّومتـح3ّمتـحّّ)ّّ(دائؿقةّّأوّمؤقًةّ)اذرتاكهّيفّالؾٍانّ

منوذج تقويم األداء الوضوفي يف مركز وزارة التعلوم العالي والبحث العلمي

(    2022-2021        )واملؤسسات املرتبطة بها  للسنة الدراسوة     

:ّ..................................الشعيةّ/ّالػرعّ/ّالؼِمّ:ّ.................................ّادلعفدّ/ّالؽؾقةّ/ّالدائرةّ:ّّ.................................ّّاهلقىةّ/ّاجلامعةّ/ّالوزارةّ

.................................................................................................................................االدمّالرباسيّّ

:ّ...........................................اجلفةّادلاحنةّ:ّ..................................ّّتاروخّاحلصولّسؾقفاّ:ّ....................................ّالشفادةّاحلاصلّسؾقفاّ

:ّ...............................................االخًصاصّالدقققّ:ّ.................................................ّّاإلخًصاصّالعامّ

:ّ....................................................................................................تاروخّأولّتعقنيّيفّالًعؾقمّالعاليّ

:توقيع صاحب العالقة حول صحة المعلومات اعاله 

...............................تاروخّّاذغالّادلـصبّ......................................ّادلـصبّاالداريّّ...............................................ّالعـوانّالوزقػيّّ

..................................................الًاروخّّ..................................................ّالًؼدورّ..............................نًقٍةّاخرّتؼوومّأداءّحصلّسؾقهّ

الفقرات

(ّدرجةّلؽلّفؽرةّاوّمؼرتح3ّمتـحّ)تؼدومّاألفؽارّوادلؼرتحاتّ

الؼدرةّسؾىّٓؿلّادلِؤولقة

حيًػظّبٍِالتّّجقدة

(ّدرجاتّلؽلّخدمةّيفّادلؤدِاتّادلًُؾػة3متـحّ)ادلِاهؿةّيفّخدمةّادلؤدِاتّّ

الِرسةّيفّاْازّالعؿل

وؾًزمّبادلفامّواإلجراءاتّالوزقػقةّومًابعةّادلفامّوتوزوعّالعؿلّوفؼاّلؾًوققًاتّالرمسقةّاحملددة

(ّدرجةّلؽلّدورةّتدرويقة2متـحّ)ّّاالذرتاكّبالـدواتّواحملاضراتّوورشّالعؿلّوالدوراتّالًدرويقةّوالًطووروةّأوّادلِاهؿةّيفّإدارةّالدورات

وًُِدمّبرامجّاحلادوبّبؽػاءة

وؤديّمفامهّبؽػاءةّواتؼانّوميًؾكّاخلربةّوادلعرفةّيفّسؿؾهّووـظمّاجراءاتهّدلواجفةّأوةّصعوبات

االلًزامّبالدوامّالرمسيّواالدًعدادّلؾعؿلّلِاساتّاضافقة

اجملموع الكلي

((درجة  ( 100  )الدرجة القصوى للمحور ))

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

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

((درجة  (100)الدرجة القصوى للمحور  ))

المبادرة والتكييف مع المتغيرات

الحرص على كتمان سرية العمل ومتطلباته

تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها

........  رقمًا 

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

الفقرات

يمتلك مهارات االتصال والتواصل مع االخرين ويعمل يروح الفريق

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

 املعلومات العامة

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

من قبل صاحب العالقة المشمول بالتقييم (5)تملئ 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

بسم هللا الرحمن 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

جهاز اإلشراف والتقىيم    



الوزنالعددث
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حصل عليها

5

3

8

ت
الدرجة الحاصل 

عليها
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جمؿوعّاحملاورّالٌالثة

خصم العقوبات

الدرجة رقما

جقدجقدّجدًا

(80-89)(70-79)

(ختصمّثالثةّسشرّدرجةّّلؽلّسؼوبةّّ)ّّسؼوبةّانؼاصّالراتب

ّ.(ختصمّاحدىّسشرّدرجةّّلؽلّسؼوبةّّ)سؼوبةّالًوبقخّ

ّ.(ختصمّمخِةّسشرّدرجةّلؽلّسؼوبةّّ)سؼوبةّتـزولّالدرجةّ

اجملموع الكلي

العقوبات: احملور الرابع 

:ّ.............................................................الؾؼبّالعؾؿي:ّّّّّ..................................................................................ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاالدمّ

:ّّ...................................................................الًاروخّ:ّّّّّ.................................................................................ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالًوققعّ

:ّ.............................................................الؾؼبّالعؾؿي:ّّّّّ..................................................................................ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاالدمّ

:ّّ...................................................................الًاروخّ:ّّّّّ.................................................................................ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالًوققعّ

رأي املسؤول االطلى

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

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

ممًاز

أكثر )

من 

ضعقف

(60أقل من )

مؼدارّالًَِنّالذيّررأّسؾقهّمـذّاخرّتؼققم

رأي املسؤول املباشر

                                           مواصن القوة

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

اجملؿوعّالؽؾي

موارنّالؼوة

النتائج النهائوة للتقووم

المحور

االداءّالوزقػي

جود                                                                                           متوسط                                                                         ضعوف

ادلفاراتّالشُصقة

عضو ارتباط مع شعبة ضمان الجودة

مجموع الدرجات النهائية للتقييم

مواطن القوة: المحور الخامس 

نوع العقوبة

ّ.(ختصمّثالثّدرجاتّّلؽلّسؼوبةّّ)سؼوبةّلػتّالـظرّ

ّ.(ختصمّمخسّدرجاتّلؽلّسؼوبةّّ)سؼوبةّاإلنذارّ

ّ.(ختصمّديعّدرجاتّلؽلّسؼوبةّّ)سؼوبةّقطعّالراتبّ


