نموذج تقويم األداء الوظيفي للموظف
خالل فترة التجربة

بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الجهة :

نموذج تقويم الموظف خالل فترة التجربة
الجيــــــاز

القســـم

االسم الرباعي

المؤىل العممي األخير

اإلدارة

الوحـــدة

الشعبــــــة

المنطقـــة

مسمى الوظيفة

تاريخ الحصول عميو

مرتبتيا

التخصص

المدينة أو القرية

رقميا

تاريخ المباشرة

التقدير

مالحظة :
يـــتم تعبهـــة ىـــجا النمـــوجا واـــق اإلجـــ ار ات المراقـــة بتعمـــيم الـــديوان رقـــم  ) 99844وتـــاريخ

7971/71/71ىـ .

الدرجة المعطاة

عناصر التقويم

الحد األعمى

لدرجات التقويم

الحماس اي العمل

71

قدرتو عمى التعمم

4

تقبل واستيعاب التوجيو

8

المحااظة عمى أوقات الدوام

1

السموك العام

1

حسن التصرف

1

العالقات مع الرؤسا – الزمال  -المراجعين

9

الفترة األولى
من :
إلى :

الفترة الثانية
من :
إلى :

المجمـوع

الحد األعمى لمفترة األولى  11 :درجة .

الحد األعمى لمفترة الثانية  11 :درجة .
الحد األعمى لمجموع الفترتين  711 :درجة .

التقدير الكمي لمدرجات

مجموع درجات الفترة األولى

مجموع درجات الفترة الثانية

المجموع الكمي

التقدير

من  -إلى

ممتاز

711 - 47

جيد جداً

41 - 87

جيد

81 - 17

مرضي

11 – 17

غير مرضي

 -11اأقل

الدرجة النياهية

مالحظات الرئيس المباشر
التاريخ :
المالحظات والتوجييات إن وجدت ) :

الفتـــــرة األولــــــى
مــعــد التقــرير :

الوظيفة :

التوقيع :

التاريخ 79 / / :ىـ

معتمد التقرير :

الوظيفة :

التوقيع :

التاريخ 79 / / :ىـ

التاريخ :
المالحظات والتوجييات إن وجدت ) :

الفتـــــرة الثانيـــة



ثبتت صالحيتو لشغل الوظيفة .



لم تثبت صالحيتو لشغل الوظيفة .

مــعــد التقــرير :

الوظيفة :

التوقيع :

التاريخ 79 / / :ىـ

معتمد التقرير :

الوظيفة :

التوقيع :

التاريخ 79 / / :ىـ

توجيو صاحب الصالحية
الرقـم :

بسم اهلل الرحمن الرحيم

التاريخ :
الوظيفة :

االسم :

المرتبة :

بنا ً عمى الصالحيات الممنوحة لنا .
وانطالقا من المادة  ) 4من نظام الخدمة المدنية .
وبنا ً عمى ما نصت عميو المـادة  ) 9/4والمـادة  ) 1/4مـن الالهحـة التنفيجيـة لنظـام الخدمـة المدنيـة
وبعد اإلطالع عمى تقرير أدا الموظف أعاله .
نقرر ما يمي :





يثبت الموظف أعاله عمى الوظيفة وتعتبر استم ار ار لخدمتو .
ينقل الموظف أعاله إلى وظيفة /
الشاغرة بإدارة /

جات الرقم /
ويمر بفترة تجربة أخرى .

يطوى قيد الموظف أعاله لعدم صالحيتو لمعمل .

االسـم :
الوظيفة :
التوقيع :
صورة لو زارة ا لخدمـة المدنيـة اـي حالـة النقـل إلـى وظيفـة أخـرى أو طـي القيـد لعـدم الصـالحية

لمعمل .

مصادر تقويم األدا الوظيفي :
 .7ممف الموظف .

 .1سجل تدوين مالحظات الرهيس المباشر .
 .3تقارير اإلنجاز الشيري لمموظف .
 .9داتر الدوام .

 .1أي مصادر أخرى تساعد اي دقة التقويم .

إرشادات عامة
 . 7يعتبـــر

نمـــوجا تقـــويم أدا موظـــف خـــال ل اتـــرة التجربـــة ) جـــز اً ال يتجـــزأ مـــن

مسوغات التعيين .

 . 1عمى الجية ال تي يعمل بيـا الموظـف أن تعـد عنـو تقريـر أدا خـال ل اتـرة التجربـة
باســـتخدام النمـــوجا المحـــدد مـــن قبـــل و زارة الخدمـــة المدنيـــة

بصــورة مــن التقريــر اــي حــاالت

وأن تـــزود الـــو زارة

اتخــاج ق ـ رار النقــل إلــى وظيفــة أخــرى

أو طــي

القيد لعدم الصـالحية لمعمـل ) وجلـك قبـل نيايـة سـنة التجربـة عمـى أن ال يتجـاو ز

شير .

 . 3يعد تقرير أدا

مرة أخرى عن الموظف خال ل اترة التجربة الجديدة اي حالـة نقمـو
 ) 9 / 4مـــن

إلـــى وظيفـــة أخـــرى لعـــدم صـــالحيتو واقـــاً لمـــا نصـــت عميـــة المـــادة
الال هحة التنفيجية لنظام الخدمة بنفس اإلج را ات المشار إلييا .

 . 9يعتبــر ىــجا التقريــر بجزهيــة

الفتــرة األ ولــى

الفتــرة الثانيــة ) تقويمــاً لمموظــف

الــجي أعــد عنــو لمســنة األولــى مــن خدمتــو ويؤخــج اــي االعتبــار عنــد
والمفاضمة لمترقية

وأي غرض آخر يعتمد ايو عمى تقارير األدا

) .

التــدريب

