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المباشرالمسؤولقبلمنیملئ%٧٠الوظیفياألداءوالمھام: األولالمحور
)العالقةصاحبقبلمنتوثق٧،٨،٩،١٠الفقرات(مالحظة

الدرجةالفقراتت
ضعیفمتوسطجیدجید جداًممتازالقصوى

الدرجة
المعطاة

١

ك  رة ویمتل ھالخب ل وإجراءات نظم العم ة ب المعرف
اعي .لمواجھة التحدیات ل الجم جع العم كما یش

وظفین  ین الم ھ ب ل آلیات ى تفعی ل عل ویعم
توثیق)( 

١٠

٢
ام  یتبنى منھج التخطیط ویعمل على تنفیذ المھ

ددة رامج مح ق ب اھموف ل ویس یط العم بتخط
وتنظیمھ على وفق المنظور االستراتیجي

١٠

اوز ٣ ل وتج ي العم ز ف ق التمی عى لتحقی یس
١٠متابعة انجاز المھام وتوزیع العمل.والروتین

٤
ق ف دقی ع وص ي وض از یساھم ف ل انج لمراح

رامج  تخدم ب یب  ویس ة التنس دى جھ ل ل العم
الحاسوب بكفاءة ( توثق  شھادات الحاسوب)

١٠

مي ٥ دوام الرس زام بال از االلت عي إلنج والس
١٠األعمال الموكل إلیھ وفق توقیتات محددة

٦

یعمل على تطویر أداء العاملین في المؤسسة/ 
امل ر زج الع یب عب ة التنس ي دورات جھ ین ف
راتھم  اراتھم وخب ویر مھ ن لتط تفادة م واالس

( توثیق).خبرات اآلخرین

١٠

ة ٧ ة وخدم ال التطوعی ي االعم اركة ف المش
المؤسساتخدمةاوتطوعيعمللكلدرجات) ٣(تمنح١٠المؤسسات 

( درجات ١٠ القصوى (الدرجة

١٠التقدیروشھاداتالشكركتب٨

الرئاساتمنتقدیرشھادةاوشكركتابلكلدرجات) ٨(تمنح
مجلسرئیسالوزراءمجلسرئیسالجمھوریةرئیس( الثالثة
أووزیرمنتقدیرشھادةاوشكركتابلكلدرجات) ٦(النواب

منتقدیرشھادةاوشكركتابلكلدرجتان) ٤(وتمنحبدرجتھ،
ابكتلكلدرجة) ٣(وتمنع،الجامعةورئیسبدرجتھأووكیل
الجامعةرئیسمساعدياوعاممدیرمنتقدیرشھادةاوشكر

الكلیاتعمداءاو
) ١٠(القصوىالدرجة( 

وأالدائمةاللجانفيالعمللتفعیلیسعى٩
بجھة التنسیقبلمنبھاالمكلفالمؤقتة

مؤقتھلجنةلكلدرجة) ٢(ودائمیةلجنةلكلدرجة) ٣(تمنح١٠
(١٠) القصوى ( الدرجة

١٠
یشارك في المؤتمرات والندوات وورش العمل 

ل  ق التفاع ا یحق دورات  بم ة وال ین جھ ب
التنسیب والمؤسسات التابع لھا

١٠
عملورشةاوندوةاومؤتمرفيمشاركلكلدرجات)٤(تمنح

حضوربصفةدرجة) ٢(وتمنحتدریبیةدورةاو
  (١٠) القصوى ( الدرجة

%١٠٠الوظیفيواالداءالمھاممحوردرجاتمجموع
كتابةالدرجةرقماًالدرجة



االعلىالمسؤولومصادقةالمباشرالمسؤولقبلمنیملئ%٣٠والقیادیةالشخصیةالسمات: الثانيالمحور

الدرجةالفقراتت
ضعیفمتوسطجیدجید جداًممتازالقصوى

الدرجة
المعطاة

ة  مل التطبیقات العلمیالشفافیة  والنزاھة في مج
٢٠.والمالیة واإلداریة 

العالقات والعمل الجماعي ( المشاركة االیجابیة ١
٢٠.والتفاعل مع اآلخرین )

١٥.تقبل التوجیھات واالستعداد لتنفیذھا٢
١٥القدرة على اإلبداع والتفكیر السلیم.٣
١٠.ل ومتطلباتھالحرص على كتمان سریة العم٤

فيویوظفھاالمعلوماتتكنولوجیامھارةیمتلك٥
١٠عملھمجال

٦
وإقناعالحوارإدارة(التواصلمھاراتیمتلك

١٠).للمشاكلالحلولوإیجاداآلخرین

%١٠٠والقیادیةالشخصیةالسماتمحوردرجاتمجموع
كتابةالدرجةرقماالدرجة

المباشرالمسؤولقبلمنتملى) الدرجاتخصم(االخفاقات: الثالثالمحور
الدرجة التي تخصمالتوصیفالدرجة القصوىالفقراتت

الدرجة غیر محددةاالخفاقات١
بحسب عدد العقوبات

تخصم الدرجة حسب نوع العقوبة

) درجات٣تخصم (عقوبة لفت نظر
) درجات٥(تخصمعقوبة اإلنذار

)درجات٧تخصم (عقوبة قطع الراتب
)درجة٩تخصم (عقوبة التوبیخ

)درجة١١تخصم (عقوبة انقاص الراتب
) درجة١٥تخصم (عقوبة تنزیل الدرجة

مجموع الدرجات التي تخصم

الدرجة 
الدرجة كتابةرقما

الحاصلالدرجةالمحاورت
حورالممنعلیھا

حسبالدرجةالمحوروزن
الوزن

%٧٠الوظیفياألداءوالمھام١
%٣٠والقیادیةالشخصیةالسمات٢
منتملى) الدرجاتخصم(االخفاقات٣

المباشرالمسؤولقبل
وزنبدونبالكاملتخصم

%١٠٠المحاورمجموع
العقوباتخصم

للتقییمالنھائیةالدرجاتمجموع
كتابةالدرجةرقماالدرجة
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