
 

 

 

 البٌانات الرئٌسة :
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الكلية : ـــــــــــــــــــــــــــ القسم /الفرع :ــــــــــــــــــــــــــــــــالجامعة: 
 . ترفق كتب االنفكاك والمباشرة

 

 انذائزج جهح انتُسُة
 يٍ وانًثاشزج رَخ االَفكاكتا

انىسارج او انجايعح وانً  
تارَخ انًثاشزج فٍ 

 جهح انتُسُة
الَفكاك يٍ جهح اتارَخ 

 انتُسُة
 

 

          

 انهقة اسى جذ االب اسى انجذ اسى االب االسى
          

 اسى جذ االو اسى وانذ االو اسى االو     
      

 انصحُفح انسجم انًىحذجرقى انجُسُح او انثطاقح      
      

 َىو اإلصذار شهز اإلصذار سُح اإلصذار
      

 
 انقسى    

  

 َىو يُح انشهادج شهز يُح انشهادج رقى وتارَخ االيز انىسارٌ او انجايعٍ انشهادج     
        

 انقسى انكهُح انجايعح انثهذ انًاَح
        

 انذقُقاالختصاص  االختصاص انعاو     
    

 انُىو شهز  انسُح  انجهح انًاَحح  انهقة انعهًٍ او انعُىاٌ انىظُفٍ     
          

     
 ..انخ(..)يستًز، انحانح انثزَذ االنكتزوٍَ رقى انًىتاَم

      

   

ث العلمً ) اعضاء هٌئة التدرٌس / موظفٌن(  استمارة تقٌٌم أداء منتسبً وزارة التعلٌم العالً والبح
 والمنسبٌن من وزارات اخرى الى وزارتنا  خارج الوزارةالمنسبٌن  2021/2022      للعام
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  من قبل المسؤول المباشر ٌمأل %  00 األداء الوظٌفً المهام والمحور األول :      
 توثق من قبل صاحب العالقة( 08،8،810مالحظة )الفقرات 

 

 الفقرات ت
الدرجة 
 القصوى

 ضعٌف متوسط جٌد جٌد جدا   ممتاز
الدرجة 
 المعطاة

1 

 المعرفكككة بكككنظم العمكككل و جراءاتككك الخبكككرة وٌمتلكككك 

كًاا َشاجا انعًام انجًاا ٍ  .لمواجهة التحكدٌات

         وَعًااام  هااااً تفعُااام  نُاتاااا  تاااٍُ انًااااىظفٍُ 

 ) تىثُق(

10 

      

2 

َتثًُ يُهج انتخطُط وَعًم  هً تُفُذ انًهااو 

بتخطككٌط العمككل  وٌسككاهم وفااق تاازايج يحااذدج
 وتنظٌم  على وفق المنظور االستراتٌجً

10 
      

3 
َساااعً نتحقُاااق انتًُاااش فاااٍ انعًااام وتجااااوس 

 يتاتعح اَجاس انًهاو وتىسَا انعًم.و انزوتٍُ
10 

      

4 

ُاق نًزاحام اَجااس َساهى فاٍ وعاا وصاق دق

انعًاام نااذي جهااح انتُسااُة  وَسااتخذو تاازايج 

 انحاسىب تكفاءج ) تىثق  شهاداخ انحاسىب(

10 
      

5 
وانسااااعٍ إلَجاااااس االنتااااشاو تانااااذواو انزسااااًٍ 

 األ ًال انًىكم إنُ  وفق تىقُتاخ يحذدج
10    

   

6 

ٌعمل على تطوٌر أداء العاملٌن فً المؤسسة/ 
ملٌن فككً دورات جهككة التنسككٌب عبككر زج العككا
واالسككتفادة مككن لتطككوٌر مهككاراتهم وخبككراتهم 

 ) تىثُق( .خبرات اآلخرٌن

10    

   

0 
المشكككاركة فكككً االعمككككال التطوعٌكككة وخدمككككة 

 المؤسسات 
10 

( درجات لكل عمل تطوعً او خدمة المؤسسات  3تمنح )
درجات ( 10)الدرجة القصوى   

 

 10 التقدٌروشهادات كتب الشكر  ،

او شهادة تقدٌر من الرئاسات  لكل كتاب شكر ت( درجا،) تمنح
رئٌس  8رئٌس مجلس الوزراء 8)رئٌس الجمهورٌة الثالثة

او شهادة  ( درجات لكل كتاب شكر6) ح8 تمن(مجلس النواب
لكل كتاب  ات( درج4بدرجت 8 وتمنح )من من وزٌر أو  تقدٌر
8 ورئٌس الجامعة بدرجت  من من وكٌل أو  او شهادة تقدٌر شكر

  من مدٌر عاماو شهادة تقدٌر  لكل كتاب شكر درجات( 3) وتمنع
 .او مساعدي رئٌس الجامعة او عمداء الكلٌات 

  درجات( (10) الدرجة القصوى )

 

، 

 
 أو الدائمة اللجانٌسعى لتفعٌل العمل فً 

جهح انتُسُةالمكلف بها  من قبل   المؤقتة  

10 
  ةجنة مؤقت( درجة لكل ل2لكل لجنة دائمٌة و) درجات( 3تمنح )

درجات (10) الدرجة القصوى )   
 

10 

ٌشارك فً المؤتمرات والندوات وورش العمل 
تاااٍُ جهاااح والكككدورات  بمكككا ٌحقكككق التفاعكككل 

 انتُسُة وانًؤسساخ انتاتا نها

10 
فً مؤتمر او ندوة او ورشة عمل لكل مشارك  (درجات4)تمنح 

درجة بصفة حضور( 2وتمنح )او دورة تدرٌبٌة   
  (درجات( 10قصوى )) الدرجة ال 

 

 
 الدرجة النهائٌة

 
100%  

 الدرجة كتابة الدرجة رقما  

  

 

 

 



من قبل المسؤول المباشر  ٌمأل%  30السمات الشخصٌة والقٌادٌة : المحور الثانً   

الدرجة  الفقرات ت
 ضعٌف متوسط جٌد جٌد جدا   ممتاز القصوى

الدرجة 
 المعطاة

 
ٌقات العلمٌة  الشفافٌة  والنزاهة فً مجمل التطب

.والمالٌة واإلدارٌة   
20 

      

1 
العالقات والعمل الجماعً ) المشاركة االٌجابٌة 

.والتفاعل مع اآلخرٌن (  
20 

      

.تقبل التوجٌهات واالستعداد لتنفٌذها 2  15       

       15 القدرة على اإلبداع والتفكٌر السلٌم. 3

.ات الحرص على كتمان سرٌة العمل ومتطلب 4  10       

5 
ٌمتلك مهارة تكنولوجٌا المعلومات وٌوظفها فً 

 مجال عمل 
10 

      

6 
ٌمتلك مهارات التواصل ) دارة الحوار و قناع 

 اآلخرٌن  و ٌجاد الحلول للمشاكل (.
 

10 
      

 

 الدرجة النهائٌة
 

111%  
 الدرجة كتابة الدرجة رقما

  

 
 درجات ( تملى من قبل المسؤول المباشر)خصم ال االخفاقات: الثالث المحور

 الدرجة التً تخصم التوصٌف الدرجة القصوى الفقرات ت

 االخفاقات 1
 الدرجة غٌر محددة
 بحسب عدد العقوبات

 تخصم الدرجة حسب نوع العقوبة

 

 ( درجات3تخصم ) عقوبة لفت نظر

 ( درجات5تخصم ) عقوبة اإلنذار

 (درجات0) تخصم عقوبة قطع الراتب

 (درجة،تخصم ) عقوبة التوبٌخ

 (درجة11تخصم ) عقوبة انقاص الراتب

 ( درجة15تخصم ) عقوبة تنزٌل الدرجة

    مجموع الدرجات التً تخصم

الدرجة 
 رقما

 الدرجة كتابة

  

 

 

الدرجة الحاصل  المحاور ت
 علٌها من المحور 

الدرجة حسب  وزن المحور
 الوزن

  % 00  األداء الوظٌفً  لمهام وا 1

  % 30  السمات الشخصٌة والقٌادٌة  2

)خصم الدرجات ( تملى من  االخفاقات 3
 قبل المسؤول المباشر

  تخصم بالكامل بدون وزن 

  %100 مجموع المحاور                 

 خصم العقوبات 
 

   

 
 مجموع الدرجات النهائٌة للتقٌٌم 

 كتابة الدرجة الدرجة رقما

  



 النتائج النهائٌة للتقٌٌم:
 التقدٌر النهائً للتقٌٌم 

 

 امتٌاز
 فاكثر 0،

 جٌد جدا 
،0-،، 

 جٌد 
00-0، 

 متوسط 
 00اقل من 

 

 

 المباشر  رأي المسؤول

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

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

 

 

 رأي المسؤول األعلى

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقٌـــــــــــــــــــــــــع :

 اسم المسؤول المباشر :

 التارٌــــــــــــــــــــــــــــخ: 

 التوقٌـــــــــــــــــــــــــع :

: المسؤول االعلىاسم   

 التارٌـــــــــــــــــــــــــخ :

 

 

  املسؤول الاعلىمصادقة 


