بسم هللا الرحمن الرحيم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
قـسم تقـويم األداء
الملف السنوي لتقييم جودة أداء الموظفين على ( المالك الدائم ) ( من غير المديرين ) العاملين في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
)

والمؤسسات المرتبطة بها للعام (

المعلومات العامة
الوزارة  /الجامعة  /الهيئة :

القسم  /الفرع  /الشعبة :

الدائرة  /الكلية  /المعهد :

االسم الرباعي ......................................................................
الشهادة الحاصل عليها  ....................... :تاريخ الحصول عليها  ............................ :الجهة المانحة .......................... :
اإلختصاص العام ............................... :
اللقب العلمي ................................. :

االختصاص الدقيق ................................. :
تاريخ الحصول عليه ................................. :

تاريخ أول تعيين في التعليم العالي ........................... :
المنصب اإلداري .................................... :

المحور األول  :المجال اإلداري  :توضع عالمة ( √ ) في المربع المناسب أزاء كل فقرة .
ممتاز
( )5

الفقرات

ت

1

إمتـالك الخبـرة والمعرفة التي تتطلبها الوظيـفة .

2

اإللتزام بساعات الدوام الرسمي واالستعداد للعمل بساعات اضافية حتى بعد الدوام
الرسمي .

3

الدقة في تطبيق األنظمة والقوانين في مجال العمل .

4

القدرة على تطوير العمل واإلبداع فيـه ( اإلبداع الذاتي ) .

5

القدرة على إنجاز العمل دون الرجوع الى رئيسه لمرات عدة

6

الرغبة في اكتساب المهارات من خالل الدورات التدريبية .

جيد جدا ً
( )4

جيد
( )3

متوسط
( )2

دون المتوسط
( )1

أسباب درجة التقييم فقط في حالة حصوله على أعلى درجة أو أدنى درجة

 7استعمال وسائل االتصال الحديثة في تطوير عمله
8

االستعداد للعمل الجماعي إلنجاز أعمال الدائرة و إستثـمار الوقت المخصـص للعمل
لتقديم أفضل إنجاز.

9

أرشفة دقيقة للمعامالت ( المنجزة وقيد االنجاز ) .

10

االستعداد لتح ّمـل مسؤولية األعمال التي يُـنفذها .
المجموع ( الدرجة القصوى للمحور  50درجة )

رقما ً  ..............كتابةّ .........................................................

المحور الثاني  :الجانب العلمي * يـُـشمل بـ ( المحور الثاني ) فضالً عن المحاور األخرى (التدريسيين ) من غير المديرين
الفقرات ( ) 6-1للتدريسسن والفقرات ( )6-4لغير التدريسيين

ت

الفقرات

التفاصيل

الدرجة القصوى

الدرجة
الممنوحة

المالحظات

1

عدد السـاعـات التدريـسـية االسـبوعية للدراسـتـين ( األوليـة
و  /أو العليا ) أو البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر خالل
سنة التقويم .

8

تعطى ( )8درجات لمن أكمل النصاب و( )4درجات لمن لم يكمل
النصاب (أو) تعطى ( )4درجات لكل بحث منفرد و(درجتان) لكل
بحث مشترك على أن التتجاوز الدرجة الممنوحة الدرجة القصوى

2

المساهمة في خدمة المجتمع ( عقود بحثية  ،استشارات ،
نشاطات اعالمية وورش عمل وندوات ،نشاطات علمية
اخرى ) .

8

تعطى (درجة واحدة) لكل عقد بحثي (منفرد اومشترك) و
(درجتان) لكل نشاط آخر على أن التتجاوز الدرجة الممنوحة
الدرجة القصوى

3

تقديم ترقيته ضمن المدة المحددة للترقية العلمية .

4

تعطى ( )4درجات إذا كان التقديم ضمن المدة المحددة ،الى العام
الذي يستحق فيه الترقية االخرى

4

اشتراكه في لجان (دائمية او مؤقته ) ومساهمته في انجاز
البحوث

5

تعطى ( )2درجة للمشاركة في اللجان و( )3درجات للمساهمة في
انجاز بحث

5

المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل

5

تعطى ( )2درجة للحضور و( )3درجات للمشاركة

6

االشتراك في الدرورات التدريبية والتطويرية او المساهمة
في ادارة تلك الدورات
المجموع الكلي

تعطى ( )2درجة للمشاركة في الدورةو( )3درجات للمساهمة في
ادارة الدروة

5
 35درجة
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المحور الثالث  :جانب السلوك الشخصي  :توضع عالمة ( √ ) في المربع المناسب أزاء كل فقرة .
ممتاز
( )5

ت

الفقرات

1

الحرص على كتمان سرية العمل ومتطلباته .
التعامل بأخالقية عالية مع الزمالء والمراجعين وامتالك روح التعاون والمساعدة
في العمل .
تقبل النصح واإلرشاد من رئيسه المباشر .

4

التوازن النفسي والثقة بالنفس .

5

اإلستعداد لتصحيح األخطاء.

6

عدم الميل للتمتع باإلجازات اإلعتيادية والمرضية .

7

منع تكرار الزيارات الخاصة إلى مكتبه أو في مكان عمله .

2
3

جيد جدا ً
( )4

جيد
( )3

المجموع ( الدرجة القصوى للمحور  35درجة )

دون المتوسط
( )1

متوسط
( )2

أسباب درجة التقييم فقط في حالة حصوله على أعلى درجة أو أدنى درجة

رقما ً  ..............كتابةّ .........................................................

المحور الرابع  :التشكرات والعقوبات  ( :أ ) مجال التشكرات
تكون الدرجة القصوى لهذا المجال( )6درجات بمعدل ( درجتين ) لكل كتاب شكر وتقدير وتكون إضافية على درجة التقييم النهائية :
عدد التشكرات

.

الدرجة الممنوحة على أن ال تزيد عن ( )6درجات

(ب) العقوبات ( في حالة وجود أية عقوبة خالل سنة التقويم ت ُخصم الدرجة بحسب نوع العقوبة من درجة التقييم النهائية .
نوع العقوبة

ت

العدد

1

عقوبة لفت النظر ( تخصم درجة واحدة لكل عقوبة ) .

2

عقوبة اإلنذار ( تخصم ثالث درجات لكل عقوبة ) .

3

عقوبة قطع الراتب ( تخصم خمس درجات لكل عقوبة ) .

4

عقوبة التوبيخ ( تخصم سبع درجات لكل عقوبة ) .

5

عقوبة إنقاص الراتب ( تخصم تسع درجات لكل عقوبة ) .

6

عقوبة تنزيل الدرجة ( تخصم إحدى عشرة درجة لكل عقوبة ) .

الوزن

درجات التقييم النهائية بحسب المحاور :
المحاور

ت

 1المحور األول  :الجانب اإلداري
 2المحور الثاني  :الجانب العلمي

3

المحور الثالث  :جانب السلوك الشخصي

 4المحور الرابع  ( :أ ) التشكرات
( ب ) العقوبات
درجة التقييم النهائية

الدرجة القصوى

موظف التدريسي

موظف غير التدريسي

50

50

35

15

35

35

تكون درجة التشكرات إضافية على درجة التقييم
النهائية
تطرح درجة العقوبة بحسب مستواها من درجة
التقييم النهائية

الدرجة
الحاصل
عليها
رقما ُ

الدرجة الحاصل عليها كتابةً

تكون درجة التشكرات إضافية على درجة التقييم النهائية
تطرح درجة العقوبة بحسب مستواها من درجة التقييم النهائية

 100درجة

 120درجة

الدرجة % 100

اسم التدريسي :

اسم المسؤول المباشر :

اسم المسؤول األعلى :

التاريخ :

التاريخ :

التاريخ :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

مالحظة :

*

يُمأل هذا الملف من قبل المسؤول المباشر ( حصراً ) وتتم المصادقة عليه من المسؤول األعلى .

مالحظة  * :حقوق الطبع واالستنساخ محفوظة لقسم تقويم االداء  /دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي  /جهاز االشراف والتقويم العلمي وال يجوز استخدامها الي غرض االبعد استحصال الموافقات االصولية ( كتابيا ً)
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