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 6امتياز   - 5جيدجدا   - 4جيد   - 3متوسط   - 2مقبول  - 1ضعيف المحور االول : جودة العمل : 
 

 درجة التقييم الحد االعلى للدرجة الفقرات ت

  6 المهارة في انجاز متطلبات العمل 1

  6 مراعاة شروط السالمة والوقاية من مخاطر العمل 2

  6 المحافظة والحرص على ممتلكات الجامعة  3

  6 تحمل مسؤولية االعمال ومواجهة ضغوط العمل 4

  6 يتخذ اجراءات وقائية سريعة للحاالت الطارئة 5

  6 االستعداد للتعاون مع الزمالء لتطوير عمله 6

  6 المهارة في استخدام الحاسوب 7

  42 المجموع  
 

 6امتياز   - 5جيدجدا   - 4جيد   - 3متوسط   - 2مقبول  - 1ضعيف :  الشخصيالسلوك :  الثانيالمحور 
 

 درجة التقييم الحد االعلى للدرجة الفقرات ت

  6 د بأوقات العملوالتقيالمواظبة على الدوام  1

  6 الشخصية المعتدلة والمظهر الالئق  2

  6 تقبل النصح واالرشاد من رئيسه المباشر 3

  6 باخالقية عالية مع الرئيس المباشر والزمالء والمراجعينالتعامل  4

  6 االستعداد النجاز اعمال الزمالء عند غيابهم لظرف طارئ 5

  6 االلتزام بقواعد السلوك الوظيفي وقدرته على الكتمان 6

  36 المجموع 
   

 الشكر والتقدير: الثالث المحور 

 الدرجة عدد الكتب الشكر والتقدير

لكل كتاب  )درجتين(درجات بمعدل  )10( المحورالدرجة القصوى لهذا 
 شكر وتقدير وتكون اضافية على درجة التقييم النهائي
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 هائيةالن  التقييم  : العقوبات  : في حالة وجود اية عقوبة خالل سنة التقويم تخصم الدرجة بحسب نوع العقوبة من درجة  الرابعالمحور  

 درجات الخصم العدد نوع العقوبة ت

   )تخصم درجة واحدة لكل عقوبة(عقوبة لفت النظر  1

   )تخصم ثالثة درجات لكل عقوبة(عقوبة االنذار  2

   )تخصم خمس درجات لكل عقوبة(عقوبة قطع الراتب  3

   )تخصم سبع درجات لكل عقوبة( عقوبة التوبيخ 4

   )عقوبةتخصم تسع درجات لكل ( عقوبة انقاص الراتب 5

   )لكل عقوبةدرجة  تخصم احدى عشرة (عقوبة تنزيل الدرجة  6

   المجموع 
 

 درجات تقييم الموظف النهائية بحسب المحاور

 الدرجة القصوى المحاور
الدرجة الحاصل عليها 

 رقماً 
الدرجة الحاصل عليها 

 كتابتاً 

   درجة  42 المحور االول : جودة العمل 

   درجة  36 المحور الثاني : السلوك الشخصي 

   درجة 78 درجة التقييم النهائية

    تضاف -المحور الثالث : الشكر والتقدير

    تطرح -المحور الرابع : العقوبات 

    المجموع
 

  بحسب مرجعية القسم االداري مساعد رئيس الجامعة او عميد الكليةرئيس الجامعة او تمال بالتنسيق بين المسؤول المباشر و •

    
 ت
 

 التوقيع االسم المقيمين

   اسم المسؤول  المباشر   1

2 
مساعد رئيس الجامعة  -رئيس الجامعة  
                                                                     العميد -

  

 

 =الدرجة  
المجموع ∗ 100 
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