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 الدرجة المعطاةالحد االعلى   للدرجاتت
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ادلظفر اخلارجي الالئق

الفقرات

 

االنتظام يف الدوام واالدتغالل االمثل الوقات العؿل

ادلعرفة الػـقة واالدلام بالتطورات ادلستجدة يف العؿل

تؼبل التوجقفات وتـػقذ التعؾقؿات

االمانة واحلرص عؾى كتؿان درية العؿل

..................................................التاريخ  .................................................. التؼدير ..............................نتقجة اخر تؼويم أداء حصل عؾقه 

منوذجذتقويمذاداءذاملوظفنيذاملهنونيذواحلرفونيذيفذمركزذوزارةذالتعلومذالعاليذوالبحثذالعلمي

(ذذذ    20  20/         2019 ذذذذذذذذ)واملؤسداتذاملرتبطةذبهاذذللدنةذالدراسوةذذذذذ

: ..................................الشعبة / الػرع / الؼسم : ................................. ادلعفد / الؽؾقة / الدائرة :  .................................  اجلامعة  / الوزارة 

.................................................................................................................................االدم الرباعي  

: ...........................................اجلفة ادلاحنة : ..................................  تاريخ احلصول عؾقفا : .................................... الشفادة احلاصل عؾقفا 

: ....................................................................................................تاريخ أول تعقني يف التعؾقم العالي 

احملافظة عؾى االدوات و االجفزة وادلعدات  ادلستعؿؾة يف العؿل

مراعاة ذروط السالمة والوقاية من خمارر العؿل

الؽػاءة يف اداء العؿل

التعامل مع الزمالء

اجملموعذالكلي

((درجةذذ(ذ90)الدرجةذالقصوىذللمحورذذذ))

........ذذرقمًاذ

.............................ذذكتابّةذذ

االداءذالوظوفيذواملهاراتذالشخصوة:ذاحملوراالول

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقىيم العلمي   

 قسم تقىيم االداء

 



الوزنالعددت

1

2

3

الوزنالعددت
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جقد جدًا

(80-89)

التشكراتذوالعقوبات:ذاحملورذالثاني

التشكراتذذ(أذذ)ذ

(ترفق)درجات   ( 2 )ذؽر وتؼدير  او تثؿني جفود من مدير عام ومن بدرجته او مساعد رئقس اجلامعة  تضاف 

نوع الشكر

(ترفق)درجات  (5)ذؽر و تؼديراو تثؿني اجلفود من  معالي الوزير  تضاف  

(ترفق)درجات  (3)ذؽر وتؼدير او تثؿني جفود من وكقل الوزارة  ومن بدرجته   او رئقس اجلامعة تضاف  

((درجاتذذ(10)الدرجةذالقصوىذذذ))اجملموعذالكليذ

العقوباتذ(ب)

نوع العقوبة

 .(ختصم ثالث درجات  لؽل عؼوبة  )عؼوبة لػت الـظر 

اجملموعذالكلي

 .(ختصم مخس درجات لؽل عؼوبة  )عؼوبة اإلنذار 

 .(ختصم دبع درجات لؽل عؼوبة  )عؼوبة قطع الراتب 

 .(ختصم احدى عشر درجة  لؽل عؼوبة  )عؼوبة التوبقخ 

(ختصم ثالثة عشر درجة  لؽل عؼوبة  )  عؼوبة انؼاص الراتب

 .(ختصم مخسة عشر درجة لؽل عؼوبة  )عؼوبة تـزيل الدرجة 

:درجاتذالتقوومذالنهائوةذحبدبذاحملاورذ:ذذاحملورذالثالث

خصومةذالعقوباتدرجةذالتشكراتدرجاتذاالداءذالوظوفيذ

اجملموعذالكليذذالدرجةذ

النهائوة

ضعقف

(60أقل من )(69-60)(79-70)(90أكثر من )

: .............................................................الؾؼب العؾؿي:     ..................................................................................                     االدم 

:  ...................................................................التاريخ :     .................................................................................                   التوققع 

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

: .............................................................الؾؼب العؾؿي:     ..................................................................................                     االدم 

:  ...................................................................التاريخ :     .................................................................................                   التوققع 

رأيذاملدؤولذاالعلى

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

مؼدار التحسن الذي ررأ عؾقه مـذ اخر تؼققم

ذضعوفمتوسطجود

رأيذاملدؤولذاملباشر

مؼبولجقدممتاز


