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ٌعبأ هذا النموذج من قبل الرئٌس المباشر للموظف وٌتم اعتماده من الرئٌس األعلى للرئٌس المباشر حسب
الصالحٌات المحددة .
ٌعد الرئٌس المباشر ( مدٌر المدرسة أو المشرف التربوي لمادة الحاسب اآللً ) التقرٌر بإعطاء الدرجة
المناسبة وفقا ً لتقدٌره  ،بعد الرجوع لمصادر التقوٌم المتاحة والموضحة أدناه.
ٌتم تسجٌل الدرجة فً الحقل المخصص لذلك أمام كل عنصر من عناصر التقوٌم بعد الرجوع إلى شرح
مفردات العناصر وأسس التحقق منها  ،مع مراعاة أن التزٌد الدرجة المعطاة عن الحد األعلى لدرجات التقوٌم
المحددة لكل عنصر .
مجموع الدرجات والتقدٌر ٌسجل به مجموع درجات عناصر األداء الوظٌفً والصفات الشخصٌة والعالقات ،
ثم تجمع للحصول على المجموع الكلً للدرجات(الدرجة النهائٌة ) وٌؤشر على التقدٌر الخاص بها .
فً حقل الملحوظات العامة ٌحدد معد التقرٌر مواطن القوة ومواطن الضعف حسب رأٌه ( إن وجدت) وهً
عناصر ترجٌحٌة تؤخذ بعٌن االعتبار ألغراض التمٌٌز بٌن الحاصلٌن على درجات متساوٌة.
بعد اعتماد التقرٌر من قبل الرئٌس األعلى ٌتم إطالع الموظف المعد عنه التقرٌر علٌه.
على معد التقرٌر أن ٌوضح رأٌه بشأن المعد عنه التقرٌر فً الحقل المخصص برأي معد التقرٌر .
أهمٌة التقٌد بالتعلٌمات واإلجراءات الواردة بالئحة تقوٌم األداء الوظٌفً وكذلك الجزء الخاص بتقوٌم األداء
لشاغلً الوظائف التعلٌمٌة .
ً
تكشف المعاٌٌر التً ٌضعها الرئٌس المباشر لتقدٌر أداء الموظف عن مستوى األداء الذي وصل إلٌه وفقا لما
ٌلً :
أ ) غٌر مرضً  :لدٌه تقصٌر واضح فً أداء واجبات الوظٌفة .
ب ) مرضً  :أداءه لعملة بشكل عام مرضً .
ج ) جٌد  :معرفة جٌده بنظم وإجراءات العمل .
د ) جٌد جداً  :لدٌه قدرة على المبادرة فً تطوٌر مجال العمل من خالل التعرف على المشاكل ووضع
الحلول المالئمة لها .
هـ )ممتاز  :لدٌه قدره على اإلبداع واالبتكار ومعدل فوق العادي فً إنجاز العمل .

مصادر تقوٌم األداء الوظٌفً :
)1
)2
)3
)4
)5
)6

ملف الموظف .
سجل تدوٌن مالحظات الرئٌس المباشر .
تقارٌر اإلنجاز .
دفاتر السجالت المنظمة للعمل .
دفتر الدوام الرسمً .
أي مصادر أخرى تساعد فً دقة التقٌٌم .

م
ذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼممظوزائفمحمضريمععؿلمايادبماآلظيمموأدسماظؿقؼقمعـفا م

اظعـصر

اظشرح

اٌفارةميفمإدارةمععؿلم
ايادبمومتـظقؿه م

تـظقم ماٌعؿل موترتقؾه موتوزؼع ماظطالبم
داخل ماٌعؿل مبشؽل مؼلفل مسؿؾقة ماظؿعؾمم
بايادب مداخل ماٌعؿل مواالدؿػادة معنم
ايادبموعؾقؼاتهمأثـاءمذظكم .م

اٌفارةميفمتشغقلموصقاغةمم
ععؿلمايادبماآلظي م
م

عدى ماظؼدرة مسؾى متشغقل مايادبم
وعؾقؼاته مواظشؾؽة مواظربجمقات ماألدادقةم
وصقاغة ماظـظام موإسداد موتفقؽة ماألجفزةم
ظؾؿدرؼس م موهؿقل ماظرباعج ماظؿعؾقؿقةم
اٌطؾوبة مظؽل معادة،وعدى ماظؼدرة مسؾىم
إجراء مصقاغة ماألجزاء ماٌادؼة م مواظربجمقةم
ظؾقادبموعؾقؼاته م
اظؼدرةمسؾىمإؼصالماٌعؾوعاتموماٌفاراتم
اظؿدرؼؾقةماظالزعةمظؾؿعاعلمععمايادبمظدىم
اٌعؾؿني مواظطالب م مباٌدردة،وتـػقذم
األغشطةموصقماظؾوائحماحملددةمظذظك م

اٌفارةميفمتـػقذماظرباعجم
اظؿدرؼؾقة م

اٌفارةميفمتشغقلماظربجمقاتم عدى ماظؼدرة مسؾى موفقز موتشغقلم
اظربجمقات ماظؿعؾقؿقة موعلاسدة م ماٌعؾؿنيم
اظؿعؾقؿقة م
يفمتشغؾقفاموادؿكداعفامإثـاءماظؿدرؼس م

أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

 مإسداد مجدول م ماظؿعؾقم مبايادب موصقماظؾوائحماٌـظؿةمظذظك.م م
 متـػقذ ماىدول معن مبداؼة ماظػصلماظدراديموماالظؿزاممبهمروالماظػصلموإذعارم
اٌعؾؿنيمجبداوهلمماألدؾوسقة .م
 متـظقم ماظطالب موتوزؼعفم مسؾى ماألجفزةميفماٌعؿل م
 ماٌفارة ميف مإدارة مدروس ماٌعؾؿنيمبادؿكداممذؾؽةماٌعؿل م
 متشغقل مو مصقاغة ماظشؾؽة موبرجمقاتفا مومتػعقؾفامبشؽلمعـادبم .م
 متشغقل مو مصقاغة ماألجفزة ماٌؾقؼةمممممممممممم(مرابعاتم،معادحمضوئيم،م...م)م .م
ممتشغقلمموصقاغةماألجفزةماىدؼدةمداخلماٌعؿل م
متشغقلموصقاغةماظربجمقاتماألدادقة ممإسدادمخطةمصصؾقةمظؾؿدرؼبم م متدرؼب ماٌعؾؿني مسؾى مإغؿاج ماظرباعجماظؿعؾقؿقة م
متدرؼبماٌعؾؿنيمسؾىماظرباعجماظؿعؾقؿقة م متدرؼبماٌعؾؿنيمسؾىمعفاراتمايادبماآلظي م
متدرؼبماظطالبمسؾىمعفاراتمايادبم .م ماٌفارة ميف ماظؿعاعل معع ماظربجمقاتماظؿعؾقؿقةمذاتماظعالضةمباٌـفج م
معلاسدةمععؾؿيماٌوادميفماالدؿػادةمعنماظربجمقاتماظؿعؾقؿقة م
 متصـقفماظربجمقاتماظؿعؾقؿقةموماحملاصظةمسؾقفا م
ماظربجمقاتم
موتشغقل
وفقز
اظؿعؾقؿقةم.
م
م
االظؿزاممبايضورموماالغصرافماظقوعيميفمعواسقدماظعؿلماحملددة م
 ماظؿؼقد مباظػرتة ماٌكصصة مظلاسات ماظعؿلموادؿـؿارػاميفمإنازمعفامماظعؿلم م

احملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿل م عدى ماالظؿزام مواالغضؾاط ممبواسقد ماظعؿلم
احملددة موتؼدؼره مضقؿة ماظوضت موادؿـؿارهم
صقؿامخيدمماظرتبقةمواظؿعؾقم موتعؾقممايادبم
بصػة مخاصة موسدم معغادرة ماظعؿل مإال مبإذنم
 مسدم معغادرة ماٌدردة مأثـاء مصرتة ماظعؿل مإالمعلؾق .م
اظؼدرةمسؾىماظؿغؾبمسؾىم
صعوباتماظعؿل م
اإلٌاممبـظمماظعؿل م
وإجراءاته م

بإذنمعلؾقم،موضؾةماإلجازاتمواألوذغاتماًاصةم م

ضدرة ماٌوزف مسؾى مععاىة معشاطل ماظعؿلم  -ممناذج معن ماٌشاطل ماظيت مواجفتم
اظقوعقةمواظطارئةمبشؽلمدؾقمموعوضوسي .م اإلدارة مواألداظقب مواظطرق ماٌؿكذةم
ٌعاىؿفام .م
اإلٌام مباظؾوائح مواظؿعؾقؿات مواإلجراءاتم -ماٌعرصةمبـظمماظعؿلميفمجماظهم .م
واظلفالت ماٌـظؿة مظؾعؿل م ،مواظؿؼقدم  -ماالظؿزام مباظـظم مواظؼواسد ماظؿـظقؿقةم
اظداخؾقةمصقؿامخيصمبرغاعجماظعؿلم.م م
بؿـػقذػام .م
 ماظؿؼقد مبادؿكدام ماظلفالت ماٌـظؿةمظؾعؿلم .م
 ماظؿـػقذ ماظدضقق مظؾؿعاعقم مواألدظةمواإلجراءاتماٌـظؿةمظؾعؿلم.م م

اظعـصر م

اظشرح م

أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر م

االػؿؿاممباظـؿوماٌعريف م

تـؿقة ماظؼدرات ماظذاتقة مواًربات ماظعؾؿقةم
وعؿابعة معا مؼلؿفد ميف معقدان ماظرتبقةم
واظؿعؾقممساعة،مويفمجمالماظؿكصصمخاصة،م
واإلرالع مسؾى ماٌراجع مواظؾقوثم
واظدورؼات ،مواٌشارطة ميف مبراعج متؾادلم
اًربات مواظدورات ماظؿدرؼؾقة ماٌؿاحة،م
واالدؿػادةمعـفام .م

اظلعي مإدي مزؼادة مععارصه ماظعؾؿقة مواظـؼاصقةم
واٌفـقةمعنمخاللم :م
 مضراءته ميف ماظدورؼات مواظؿؼارؼر ماٌؿعؾؼةمبؿكصصهم م
 مرياده مورشؾؿه ميف ماالظؿقاق مبرباعجمتؾادلماًرباتمواظدوراتماظؿدرؼؾقةم .م
 ماٌشارطةماظػاسؾةميفماظـدواتمواظدوراتماظؿدرؼؾقة م( ماظؿـشقطقة م ،متؾادل ماًربات م..م
وحنوػام .م
معؿابعةماٌلؿفداتماظؿؼـقةم .ممعدىمادؿقعابهمظـصوصمدقادةماظؿعؾقمميفماٌؿؾؽة م ،مواالدؿػادة معن مذظك مظؿقؼققم
أػدافماظؿعؾقمم .م
 ماٌشارطة ميف ماظؾفان مواجملاظسماٌدردقةم .م
 مادؿـؿار مدور ماٌعؾم ماظرتبوي ممبا مؼعززمأػدافمبراعجماظلقادةماظؿعؾقؿقةم .م
معدىمتػفؿهمظرداظةماٌدردةمودورهمصقفام .م ماظؿؼقدمباظؾغةماظعربقةماظػصقىميفمذيقعماألسؿال ماظؽؿابقة مواظؿقرؼرؼة موخؾوػا معنم
األخطاء ماظؾغوؼة م( ماظـقوؼة م ،ماإلعالئقة م،م
األدؾوبقةم) م
االظؿزام م -معا مأعؽن م– مباظؾغة ماظعربقةم
اظػصقى مسـد مايدؼث مواإلظؼاء م ،مويفم
اٌؼابالتموحنوػام .م
م
 مإناز ماظعؿل موصق مضواسد ماظلالعةماحملددةم م

اظؿػفممظعؿؾقةماظرتبقةمواظؿعؾقم م عدى ماإلدراك مواظوسي مالواػات ماظرتبقةم
واظؿعؾقم ميف ماٌؿؾؽة ماظعربقة ماظلعودؼةم
واظربط مبقـفا م ،موهؼقق ماظؿوازن مواإلٌامم
بلقادة ماظؿعؾقم ماظعاعة موأػداصفا مواظؿػفمم
ظرداظةماٌدردةميفماجملؿؿعمم.م م
االظؿزاممباظؾغةماظػصقى م

اظؼدرة مسؾى ماظؿقدث مباظؾغة ماظعربقةم
اظػصقىمعنمخاللماظـدواتمواحملاضراتم
وايوار موإدارة ماظـؼاش مويف ماظؿؼارؼرم
وحماضر ماالجؿؿاسات م موتلفقل ماياظة معنم
األخطاءماظـقوؼةمواإلعالئقةمواألدؾوبقةم.م م

تطؾققمأدسماظلالعةمم
اٌعؿؿدةميفماظعؿل م

اظؿؼقد مبطرق ماظلالعة ماحملددة مسـد مأداءم
األسؿال م مواظوضاؼة مبإتؾاع ماظطرق ماٌؤدؼةم
إديموـبمايوادثم .م

اظعـاؼةممبعؿلمايادبماآلظيم ايرص مواحملاصظة مسؾى مأجفزة مايادبم
وعؾقؼاتفا مواألثاث ماٌؽؿيب مواختاذ مذيقعم
ومترتقؾه م
اظلؾلماٌؿاحةمعنمأجلمذظكم .م

 معؿابعة ماٌؾػات ماٌكزغة مسؾى ماألجفزةمواظؿأطدمعنمخؾوػامممامؼؤثرمسؾىمععؿؼداتم
وضقممودؾوطقاتماظطالب م
 ماظعـاؼة مبأجفزة ماٌعؿل مورياؼؿفا معنمممممممم(ضغطماظؽفرباءم،ماظغؾارم،ماألطلموماظشرب..مم)م
وتغطقؿفامؼوعقام .م
معؿابعةمغظاصةماٌعؿلمواألجفزةموعؾقؼاتفا ممعـعمتـاولماٌأطوالتموماٌشروبات م ماحملاصظة مسؾى ماألجفزة مواألثاثماٌؽؿيبم م
م
ممناذجمممامأسدهمعنمتؼارؼرم .ممعدىمدالعةمػذهماظؿؼارؼرمواحؿوائفامسؾىماٌعؾوعاتماٌطؾوبةم .م

اظلؾوكماظعامم(اظؼدوةمايلـة) م االظؿزام مبلؾوطقات ماجملؿؿع ماإلدالعيم
وأخالضه موآدابه ،مواظؿػاسل معع مثؼاصةم
اجملؿؿع موتؼاظقده مايؿقدة،وطوغه مضدوةم
حلـة مضوالً موسؿالً ميف متعاعؾه،م
وتصرصاته،ومساتهماظشكصقةم .م

ماٌظفرماظعامميفماظشكصقةم .مماالتزانماالغػعاظيميفماٌواضفماٌكؿؾػة .ممماحملاصظةمسؾىمأداءماظصالةمععماىؿاسة م ماالظؿزام مباألخالق مواآلداب ماإلدالعقةمضوالًموسؿالًم .م
م
م م

اٌفارةميفمإسدادماظؿؼارؼر
م

إسداد ماظؿؼارؼر موصق ماظطرق ماظلؾقؿة مأدؾوبام
وطؿابة معؿضؿـة ماألحداث مواظشواػدم
اٌؤدؼة مإدي ماختاذ ماظؼرار ماٌـادب مدونم
وجود مثغرات ميف مجواغب موجواغب مشريم
علؿوصاةم .م

م
اظعـصر م
تؼدؼرماٌلؤوظقةم م

اظشرح م
عدىمهؿؾهمٌلؤوظقاتهموجدؼؿهمواهمواجؾاتم
سؿؾه مورياده ميف مأدائفا ،مووصائه مباالظؿزاعاتم
اظؿعؾقؿقةمواظرتبوؼةممم .م

أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر م
م

 متـػقذماظؿعؾقؿاتميفمجمالماظعؿلمواالػؿؿامممبامؼوطلمإظقهم.م م
 ماٌؾادرة ميف متؼدؼم م ماٌؼرتحاتممممممممممممموماٌؾقوزاتمظؿطوؼرماظعؿلم .م
 معدى مرياده موجدؼؿه ميف مأداء مواجؾاتمممسؿؾهم،مواالظؿزامممبؾادئماٌقـاقماألخالضي .م
 ماحملاصظة مسؾى ماظؿففقزات ماٌدردقة ماظيتمؼؿعاعلمععفام.م م
م
االدؿفابةمظؾؿوجقفاتمواٌؾادرةميفممتـػقذػا م ماألثر ماإلجيابي مظؾؿوجقفات مسؾى معلؿوىماألداءم .م
اظؿـلقق معع ماٌشرف مصقؿا مؼؿعؾق م م مبؿـػقذماظؿوجقفاتم .م
م م
 متعاعؾهميفماٌواضفماٌكؿؾػةمععممممممممممممم(ماظرؤداءم–ماظزعالءم–ماظطالبم–مأوظقاءماألعورم) م
 ماظؿعاعل مبإجيابقة معع ماٌواضف ماظـاوة مسنمتطؾققماألغظؿةمواظؿعؾقؿاتم .م
ماظؼدرةمسؾىمبـاءماظـؼةمواالحرتاممععماإلدارةم .مماظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمعؿوازغةمععمرؤدائهممبامؼؿؿاذىمععمعصؾقةماظعؿلموواجؾاتهم
اظوزقػقةم .م
م
مغوعماظعالضةماظيتمتربطمبقـهمومبنيمزعالئهممممم(مإجيابقة/دؾؾقة معع م :ماىؿقع-اظغاظؾقة-اظؼؾة) مأوم
اظعؽسم .م
 متأثري ماظعالضة مسؾى مأداء ماظعؿل م :م(إجيابي م–مدؾيبم–مالمأثرمظذظكم)م .م
 مأثر مسالضاته ميف ماالدؿػادة معن ماًرباتمواظؿفاربم .م

تؼؾلماظؿوجقفاتمواالدؿعدادم
ظؿـػقذػا م
م

ماإلرذاداتم
مظؿؼؾل
مادؿعداده
عدى
واٌؾقوزات مواظؿوجقفات مواظؿػاسل مععفام
بإجيابقة ،مواٌؾادرة مإدي متـػقذػا موتعاوغه مععم
عشرفمعادةمايادبم .م

حلنماظؿصرف م
م

اظؿعاعلمحبؽؿةمععماٌواضفماٌكؿؾػةمسادؼة-
رارئة-حرجهموتؼدؼرهمظؾعواضب م

اظعالضةمععماظرؤداء م

االحرتام مواظؿعاون مواظـؼة ماٌؿؾادظة موايرصم
سؾى ماظعؿل مبروح ماظػرؼق ماظواحد موعا محيؼقم
اظعداظة مواظؿوازن مبني ماظعالضات ماإلغلاغقةم
واظواجؾاتماظوزقػقة م

اظعالضةمععماظزعالء م

إضاعةمسالضةمأخوؼةموودؼةمواجؿؿاسقة،معؾـقةمسؾىم
االحرتام ماٌؿؾادل ،مواظؿعاون معع ماىؿقع مصقؿام
خيدم معصؾقة ماظعؿل ،مواالدؿػادة م معن متؾادلم
اًرباتمواظؿفارب م

اظعالضةمععماظطالب م

اظؿعاعــلمبؾطـــفموبشاذـــةموأظػــةمعـــعماظطـــالبم،م -مطلبمثؼةماظطالبموتػاسؾهمععمعؿطؾؾاتمسؿؾـهم
وإذــاسةمروحماٌــودةمواإلخــاءمبقـــفمموتؽــوؼنم وحلنماظؿعاعلمععفمم .م
ماظؿعــــرفمسؾــــىمآراءماظطــــالبموعؼرتحــــاتفمماظعالضةماٌفـقةماظورقدةمععفممم .م
وإذاسةمروحماٌودةمبقـفمم .م
 تؽوؼنمسالضاتمعفـقةمورقدةمععفمم .مم
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

