
 

 

 

 البيانات الرئيسة : 
 

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

 

 الدائرة  جهة التنسيب
  من والمباشرة ريخ االنفكاكتا

الوزارة او الجامعة والى  
تاريخ المباشرة في  

 جهة التنسيب
تاريخا النفكاك من جهة 

 التنسيب
 

 

          

 اللقب  اسم جد االب  اسم الجد  اسم االب  االسم 
          

     
 اسم جد االم  اسم والد االم  اسم االم 

      

     
 الصحيفة  السجل  الموحدة  رقم الجنسية او البطاقة

      

 يوم اإلصدار  شهر اإلصدار  سنة اإلصدار 
      

     
 القسم 

  

     
 يوم منح الشهادة  شهر منح الشهادة  رقم وتاريخ االمر الوزاري او الجامعي الشهادة 

        

 القسم  الكلية  الجامعة  البلد المانح 
        

     
 ص الدقيقاالختصا  االختصاص العام 

    

     
 اليوم  شهر   السنة   الجهة المانحة    اللقب العلمي او العنوان الوظيفي

          

     

 ..الخ( ..)مستمر، الحالة البريد االلكتروني  رقم الموبايل 
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 اشر  من قبل المسؤول المبيملئ   %   70 األداء الوظيفي  المهام والمحور األول : 

 توثق من قبل صاحب العالقة(  7،8،9،10مالحظة )الفقرات  
 

 الفقرات  ت
الدرجة 
 القصوى 

 ضعيف متوسط  جيد  جيد جدا   ممتاز 
الدرجة  
 المعطاة 

1 

 المعرفككة بككنظم العمككل وتجراءاتكك الخبككرة ويمتلككك 

كما يشجج  العمجل الجمجا ي   .لمواجهة التحديات

         ويعمججل  لجججى تفعيججل بلياتجججظ بججين المجججوظفين 

 ) توثيق(

10 

      

2 

يتبنى منهج التخطيط ويعمل  لى تنفيذ المهجام 

بتخطككيط العمككل  ويسككاهم وفججق بججرامج محججددة
 وتنظيم  على وفق المنظور االستراتيجي

10 

      

3 
يسججعى لتحقيججق التميججل فججي العمججل وتجججاوز 

 متابعة انجاز المهام وتوزي  العمل.و الروتين
10 

      

4 

وض  وصج  دقيجق لمراحجل انججاز يساهم في  

العمججل لججدة جهججة التنسججيب  ويسججتخدم بججرامج 

 الحاسوب بكفاءة ) توثق  شهادات الحاسوب(
10 

      

5 
والسجججعي إلنججججاز االلتجججلام بالجججدوام الرسجججمي 

 األ مال الموكل إليظ وفق توقيتات محددة
10    

   

6 

يعمل على تطوير أداء العاملين في المؤسسة/ 
عبكر زج العكاملين فكي دورات جهة التنسكيب  

واالسكتفادة مكن لتطوير مهكاراتهم وخبكراتهم  
 ) توثيق( .خبرات اآلخرين

10    

   

7 
المشككاركة فككي االعمكككال التطوعيككة وخدمكككة 

 المؤسسات 
10 

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

 

 10 التقدير وشهادات  كتب الشكر  8

او شهادة تقدير من الرئاسات    لكل كتاب شكر  ( درجات8)  منحت
الثالثة) رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس  

من وزير أو    او شهادة تقدير  ( درجات لكل كتاب شكر6)النواب  
من    او شهادة تقدير  ( درجتان لكل كتاب شكر4بدرجت ، وتمنح )
( درجة لكل كتاب  3، وتمنع )ورئيس الجامعة  وكيل أو بدرجت   

او مساعدي رئيس الجامعة     من مدير عام او شهادة تقدير    شكر
 او عمداء الكليات  

( 10) الدرجة القصوى )  

 

9 

 
  أو  الدائمة اللجانيسعى لتفعيل العمل في 

جهة التنسيب المكلف بها  من قبل   المؤقتة   

10 
( درجة لكل لجنة مؤقت   2( درجة لكل لجنة دائمية و)3تمنح )  

  ) الدرجة القصوى )10(
 

10 

يشارك في المؤتمرات والندوات وورش العمل  
بججين جهججة والككدورات  بمككا يحقككق التفاعككل 

 التنسيب والمؤسسات التاب  لها
10 

في مؤتمر او ندوة او ورشة عمل  لكل مشارك   (درجات4)تمنح 
درجة بصفة حضور ( 2وتمنح )او دورة تدريبية   

  ) الدرجة القصوى )10(  
 

 
المهام واالداء الوظيفيجموع درجات محور م  

 
100%  

 الدرجة كتابة  الدرجة رقما  

  

 

 

 



من قبل المسؤول المباشر ومصادقة المسؤول االعلىيملئ  %   30السمات الشخصية والقيادية : المحور الثاني   

الدرجة  الفقرات  ت
 ضعيف متوسط جيد  جيد جدا   ممتاز القصوى 

الدرجة 
 المعطاة 

 
ة  والنزاهة في مجمل التطبيقات العلمية   الشفافي

. والمالية واإلدارية   
20 

      

1 
العالقات والعمل الجماعي ) المشاركة االيجابية  

. والتفاعل مع اآلخرين (  
20 

      

. تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها 2  15       

       15 القدرة على اإلبداع والتفكير السليم.  3

. لى كتمان سرية العمل ومتطلبات  الحرص ع 4  10       

5 
يمتلك مهارة تكنولوجيا المعلومات ويوظفها في  

 مجال عمل 
10 

      

6 
يمتلك مهارات التواصل )تدارة الحوار وتقناع  

 اآلخرين  وتيجاد الحلول للمشاكل (. 
 

10 
      

 
والقيادية  مجموع درجات محور السمات الشخصية  

 
100 %  

 الدرجة كتابة الدرجة رقما 
  

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

 الدرجة التي تخصم  التوصيف  الدرجة القصوى الفقرات  ت

 االخفاقات  1
 الدرجة غير محددة 
 بحسب عدد العقوبات 

 تخصم الدرجة حسب نوع العقوبة 

 

 ( درجات 3تخصم ) عقوبة لفت نظر 

 ( درجات 5تخصم ) وبة اإلنذار عق

 (درجات 7تخصم ) عقوبة قطع الراتب 

 (درجة 9تخصم ) عقوبة التوبيخ 

 (درجة 11تخصم ) عقوبة انقاص الراتب

 ( درجة 15تخصم ) عقوبة تنزيل الدرجة 

    مجموع الدرجات التي تخصم 

الدرجة  
 رقما 

 الدرجة كتابة 

  

 

 

حاصل  الدرجة ال المحاور  ت
 عليها من المحور  

الدرجة حسب  وزن المحور 
 الوزن 

  %  70  األداء الوظيفي   المهام و 1

  %  30  السمات الشخصية والقيادية   2

)خصم الدرجات ( تملى من   االخفاقات 3
 قبل المسؤول المباشر 

  تخصم بالكامل بدون وزن  

  %100 مجموع المحاور                  

 خصم العقوبات  
 

   

 
 مجموع الدرجات النهائية للتقييم 

 الدرجة كتابة  الدرجة رقما 

  



 النتائج النهائية للتقييم: 
 التقدير النهائي للتقييم  

 

 امتياز 
 فاكثر  90

 جيد جدا  
80-89 

 جيد  
70-79 

 ضعيف  
 70اقل من  

 

 

 المباشر  رأي المسؤول
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 ............................................................................................................................... ..
 .................................................................. .............................. 

 

 

 رأي المسؤول األعلى

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيكككككككككككككككككككككككككع :

م المسؤول المباشر : اس  

 التاريككككككككككككككككككككككككككككخ: 

 التوقيكككككككككككككككككككككككككع :

:   المسؤول االعلىاسم   

 التاريكككككككككككككككككككككككككخ :

 

 

  الجامعة رئيس مصادقة


