
 
 

 سمه تعالىــــــــــــــــــب

 

 

 

 

    .........................................:  الجامعة

 .............................................:  ً واللمباالسم الرباع

  :ة ٌالبٌانات الرئٌس

 الفمرات ت

 ............................:   المٌاديرمز  1

 .......................... الجهة المانحة :   .....................تارٌخ الحصول علٌها :  ...........................الشهادة الحاصل علٌها :  2

 ............................................:  االختصاص الدلٌك            ...........................................:  االختصاص العام 3

 .......................... الجهة المانحة :...................  تارٌخ الحصول علٌه :  ........................ :   اللمــــــــــــب العلمً 4

 ............................................ رلم الموباٌل :                ........................................البرٌد االلكترونً :   5

 /    مه :        /   لتارٌخ تس ..…………………………              المنصب اإلداري الحالً : 6

  مها سابماً فً التعلٌم العالًلالمناصب اإلدارٌة التً تس 7

 الدائرة المنصب اإلداري السابك 
  تارٌخه

  الى من

 أ
 
 

    

 ب
 
 

    

 ج
 
 

    

 
 

  تملئ من لبل المسؤول المباشر : %(30)والمٌادٌة المدرات اإلدارٌة  : األولالمحور 
 
 

 فمرات )المؤشرات (ال ت
الدرجة 
 المصوى

الدرجة  التوصٌف
 ضعٌف متوسط جٌد جٌد جداً  ممتاز المعطاة

1 
ٌمه على وفك المنظور ٌموم بتخطٌط العمل وتنظ

 االستراتٌجً
10       

2 
ٌسهم بفاعلٌة لتحمٌك األهداف التً تتضمنها 

 الجامعةرسالة 
10       

3 
فاءة وٌسعى الى ٌمود عملٌة التطوٌر والتحسٌن بك

بناء المدرات واألداء للشرائح الوظٌفٌة كافة فً 
 الجامعة

10       

4 
والشفافٌة فً التوظٌف فً المؤسسة  ٌحمك العدالة

فً الوسائل المسموعة  اإلعالنمن خالل  التعلٌمٌة
5       

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 م العلمًوٌجهاز اإلشراف والتم

 األداء تموٌملسم 

 20      /   20    للعام الدراسً المٌادات الجامعٌةالملف التموٌمً ألداء 
 وعمداء الكلٌات والمعاهد مساعدي رؤساء الجامعاتمالحظة : تشمل هذه االستمارة 



 
 

مولع االلكترونً والصحف والمرئٌة او عبر ال
 الٌومٌة 

       10 المنتظمة ٌحمك االجتماعات الدورٌة 5

6 
ٌعمل على توزٌع الصالحٌات والمهام والواجبات 

 بشكل ٌضمن تحمٌك العدالة
5       

7 
ٌتمتع بمدرات لٌادٌة و مهارٌة تتصف بالحداثة فً 

  صنع المرار
5       

8 
اإلعمال من خالل تواجده ٌشرف على تنفٌذ 

 المٌدانً
5       

9 
ك الشفافٌة لتحمٌك وٌحم على االدارةٌمتلن المدرة 

  وأهدافهاتطلعات الجامعة 
5       

10 
ٌعمل على تنفٌذ اإلجراءات المطلوبة على وفك 

 موانٌن الصادرة من الجهات العلٌاالمرارات وال
5       

       5 ٌتمتع بالكٌاسة فً إدارة المشاكل وإٌجاد الحلول 11

12 
لترشٌد اإلنفاق والحد  واإلجراءاتٌتبع الضوابط 

 من الهدر على وفك الصالحٌات الممنوحة
5       

13 
اعمال اللجان وٌحث اعضاء ٌعمل على متابعة 

 اللجان على انجاز اعمالها وفك المدة المانونٌة
5       

14 
مع  والتعاون فتح لنوات التواصل ٌعمل على

 الجامعات األخرى 
5       

15 
ٌشارن فً وضع الخطط ذات العاللة بالخدمات 

  هنٌة للجامعة والمجتمعالم
5       

16 
تفعٌل دور أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً اللجان 

 الدائمٌة والمؤلتة فً الجامعة والمجتمع
5       

 مجموع درجات محور المدرات اإلدارٌة والمٌادٌة
 

100  

 
 

 :  مساعد العلمًلل %(20) لجودةوالبرامج التعلٌمٌة والخطط التدرٌسٌة وضمان ا العلمً بحثدعم ال: أ  الثانًالمحور 
 

 الفمرات )المؤشرات ( ت
 

الدرجة 
 المصوى

 التوصٌف
الدرجة 
 المعطاة

1 
ٌعمل على تنفٌذ خطة البحث العلمً التً ألرتها 

، لتفعٌل العمل البحثً نحو التطوٌر  الجامعة
 وإٌجاد الحلول لمشكالت المجتمع وسوق العمل

40 

 رٌسٌٌن .سبة البحوث المنجزة / عدد التدن -
 نسبة لعدد البحوث المنفذة / المخططة. -
/ التطبٌمٌة والتجرٌبٌةنسبة البحوث العلمٌة   -

 إجمالً البحوث.
او  نسبة البحوث التً تخدم سوق العمل  -

 /إجمالً البحوث ساهمت فً ابتكار حل لمشكلة
نسبة البحوث التً تعالج مشاكل   -

 المجتمع/إجمالً البحوث.
اذا كانت النسبة  لكل فمرة ( درجات3) مالحظة : تمنح

-% 65( درجة اذا كانت النسبة 2% ، و)100-80%
 %.64-%50درجة اذا كانت النسبة ( 1)% ، و79

 

2 
التنسٌك مع المطاع العام والخاص بهدف الحصول 

 لتموٌل البحث العلمً. إضافٌةعلى موارد مالٌة 
10 

البحث دعم المطاع العام فً  إلسهام( درجات 3)
 .فمط العلمً

 دعمالخاص فً  المطاع مساهمةنسبة  ( درجات7)
  البحث العلمً وتنفٌذ خطط

 

3 

 
 40 ٌفعل خطط الجودة وبرامج االعتماد األكادٌمً

( درجة لالشتران فً برنامج مؤسسً او برامجً 3)
 عالمً

( درجة لالشتران فً كل دورة تدرٌبٌة فً نظام 2)
 . األكادٌمًالجودة واالعتماد  إدارة

لمنظومة  المؤسسة التعلٌمٌة( درجات الستخدام 3)
 االنترانٌت فً المؤسسات التابعة لها.

منظومة  المؤسسة التعلٌمٌة( درجة الستخدام 3)

 



 
 

المحاضرات الفٌدٌوٌة فً المحاضرات والمؤتمرات 
 والندوات .

االتمتة فً  المؤسسة التعلٌمٌة( درجة الستخدام 1)
 د.متابعة الكتب الصادرة والوار

( درجة فً حالة ربط المكتبة المركزٌاً الكترونٌا مع 1)
المكتبات التابعة لكلٌات الجامعة والمكتبات الوطنٌة 

 ً  الكترونٌا

4 
 
 
 

ٌسهم فً تطوٌر البرامج التعلٌمٌة ذات العاللة 
بعملٌة التعلٌم والتعلم وفً تطوٌر طرائك التدرٌس 

 الجامعةوتنوٌعها فً 
10 

المؤسسة ج مستحدث فً ( درجات لكل برنام4)
و لكل طرٌمة مستحدثة فً الجامعة )استخدام  التعلٌمٌة

السبورة االلكترونٌة ، نشر محاضرات على مولع 
 ( الجامعة

 

دعم البحث العلمي والبرامج مجموع درجات محور 

 100 التعليميت والخطط التذريسيت وضمان الجودة
 

 
 

 : اإلداريلمساعد %( ل20) العامة واألنشطة نفاقواإل: دعم ضبط الموازنة  ب  المحور الثانً
 

الدرجة  الفمرات  ت
 المصوى

الدرجة  التوصٌف 
 المعطاة

الى دٌوان ٌمدم المٌزانٌة السنوٌة بشكل منتظم  1
 ارها الرلابة المالٌة وٌتم الر

  ترفك نسخة من المصادلة  15

  تؤٌد ذلن ندات التً ارفاق الس 15 ٌدفع بشكل منتظم المستحمات المالٌة للوزارة 2

3 
التنسٌك مع المطاع العام والخاص بهدف الحصول 

 على موارد مالٌة إضافٌة لتموٌل البحث العلمً
20 

( درجات إلسهام المطاع العام فً دعم البحث 3)
 العلمً فمط

( درجات نسبة مساهمة المطاع الخاص فً 7)
  دعم وتنفٌذ خطط البحث العلمً

 

ال االنفاق والحد من الهدر ٌعمل بشفافٌة فً مج 4
  من خالل وضع اآللٌات واالجراءات المختلفة

   توثٌك تلن اآللٌات 15

   توثٌك مصادر التموٌل التً تعتمدها الكلٌة 15 ٌسعى لتنوٌع مصادر التموٌل وزٌادة االٌرادات 5

ٌساهم بفاعلٌة فً تشكٌل اللجان والفرق لتنفٌذ  6
  عاالنشطة الموجهة لخدمة المجتم

  ٌتم التوثٌك بارفاق اوامر تشكٌل اللجان  20

دعم ضبط الموازنة واإلنفاق مجموع درجات محور 
 واألنشطة العامة

100  
 

 
 

 :لعمٌد %( ل25) : دعم ضبط الموازنة واإلنفاق واألنشطة العامة ج المحور الثانً
 

الدرجة  الفمرات  ت
 المصوى

الدرجة  التوصٌف 
 المعطاة

ة السنوٌة بشكل منتظم الى دٌوان ٌمدم المٌزانٌ 1
 الرلابة المالٌة وٌتم الرارها 

  ترفك نسخة من المصادلة  20

  ارفاق السندات التً تؤٌد ذلن  15 ٌدفع بشكل منتظم المستحمات المالٌة للوزارة 2

 
التنسٌك مع المطاع العام والخاص بهدف الحصول  3

 على موارد مالٌة إضافٌة لتموٌل البحث العلمً
15 

( درجات إلسهام المطاع العام فً دعم البحث 3)
 العلمً فمط

( درجات نسبة مساهمة المطاع الخاص فً 7)
  دعم وتنفٌذ خطط البحث العلمً

 

ٌعمل بشفافٌة فً مجال االنفاق والحد من الهدر  4
  من خالل وضع اآللٌات واالجراءات المختلفة

   توثٌك تلن اآللٌات 15

   توثٌك مصادر التموٌل التً تعتمدها الكلٌة 15 التموٌل وزٌادة االٌرادات ٌسعى لتنوٌع مصادر 5



 
 

ٌساهم بفاعلٌة فً تشكٌل اللجان والفرق لتنفٌذ  6
 االنشطة الموجهة لخدمة المجتمع 

  ٌتم التوثٌك بارفاق اوامر تشكٌل اللجان  20

دعم ضبط الموازنة واإلنفاق مجموع درجات محور 
 واألنشطة العامة

100  
 

 
 
  : مساعدٌن والعمٌدلل %(15) النشاط العلمً والبحثً: الثالث المحور  
 

 ت
 الفمرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 المصوى

 التوصٌف
الدرجة 
 المعطاة

1 
سات العلٌا وتمٌٌم االتدرٌس واإلشراف على الدر

 البحث العلمً
60 

  ( درجات لإلشراف على اطروحة الدكتوراه20)
  لى رسائل الماجستٌر( درجات لإلشراف ع15)
  ( درجات لكل مادة تدرس فً الدراسات العلٌا10)
  ( درجات لكل منالشة10)
 ( درجة لتمٌٌم االطروحة او رسالة7)
  ( درجة لكل تمٌٌم بحث5)

 

2 
الكتاب المؤلف او المترجم والبحوث الممبولة 

 للنشر عالمٌاً أو عربٌاً او محلٌاً خالل سنة التموٌم  
40 

فً مجلة  وال للنشرممبات لكل بحث منفرد ( درج20)
عالمٌة ذات معامل تاثٌر او للكتاب المنفرد المؤلف 

 ً  العلمً او المنهجً او المترجم المموم علمٌا
فً مجلة  ممبوال للنشر( درجات لكل بحث مشترن 15)

عالمٌة ذات معامل تاثٌر او للكتاب المشترن المؤلف 
ً العلمً او المنهجً او المترجم المم  وم علمٌا

فً مجلة  ممبوال للنشر( درجات لكل بحث منفرد 10)
محلٌة او عربٌة او درجات للكتاب المنفرد المؤلف او 

 المترجم
فً مجلة  ممبوال للنشر( درجات لكل بحث مشترن 8)

محلٌة او عربٌة او للكتاب المشترن المؤلف او 
 المترجم

 

  100  النشاط العلمً والبحثًمجموع درجات محور 

 
 

  :للمساعد العلمً  %(15)العلمٌة  نشطةاألدعم الرابع أ : المحور 
 

 ت
 الفمرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 المصوى

 التوصٌف
الدرجة 
 المعطاة

1 
ٌسهم بفاعلٌة فً المجلس العلمً واالداري فً 

 مركز التعلٌم المستمر 
20 

( درجات لكل حضور او مشاركة فً ندوة او ورشة 4)
ً مركز التعلٌم المستمر خالل سنة عمل خاصة تمام ف

 التموٌم
( لكل اجتماع خاص باعضاء المجلس العلمً 3)

 واالداري خالل سنة التموٌم 

 

 20 اإلسهامات فً برامج التأهٌل والتوظٌف  2

( درجات عن الامة معرض للتأهٌل 10تمنح )
 والتوظٌف فً الجامعة.

( درجات عن كل برنامج توظٌفً او تدرٌبً 5تمنح )
 ع المطاع الخاص م

 

 20 اإلسهامات فً الشؤون العلمٌة  3

( درجة اذا كانت نسبة أنجاز الخطة العلمٌة 20تمنح )
-% 60( درجة اذا كانت النسبة 15% ، و)100-80%
 %،59-%50( درجات اذا كانت النسبة 10% ، و)79
 %50( درجات اذا كانت النسبة ألل من 5و)

 

4 
اد والتربوي ٌسهم بفاعلٌة فً برامج االرش

 ومتابعتها.
20 

( درجات لكل ندوة او ورشة عمل خاصة فً 4تمنح )
 برامج االرشاد االكادٌمً والتربوي خالل سنة التموٌم.

( درجات لكل اجتماع خاص باللجان المركزٌة خالل 3)
 سنة التموٌم 

 20 مذكرات التفاهم والٌة التعاون 5
 ( درجات لكل مذكرة تفاهم10تمنح )

 ( درجات لكل الٌة تعاون5) تمنح



 
 

   100 العلمٌةمجموع درجات محور دعم أنشطة 

 
  : للمساعد اإلداري %(15) دعم أنشطة شؤون الطلبةالرابع ب : المحور 

 

 ت
 الفمرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 المصوى

 التوصٌف
الدرجة 
 المعطاة

1 
المشاركة فً المنهاج السنوي للنشاطات الطالبٌة 

 ةخارج الجامع
25 

( درجات للمشاركة فً نشاط رٌاضً او فنً او 5تمنح )
  كشفً او ثمافً خارجً

 

2 
)منهاج  استضافة الجامعة للنشاطات الطالبٌة

 المنافسة بٌن الجامعات( 
25 

( درجات لكل استضافة لبطولة رٌاضٌة فردٌة 5تمنح )
  او فرلٌة
( درجات لكل استضافة لنشاط فنً او كشفً او 5تمنح )
  ثمافً

3 
تنفٌذ المنهاج السنوي للنشاطات الطالبٌة داخل 

 الجامعة
25 

( درجات لتنفٌذ بطولة رٌاضٌة فردٌة او فرلٌة 5تمنح )
 داخلً .
 ( درجات لتنفٌذ نشاط فنً او كشف5ًتمنح )

 25 مستوى البنً التحتٌة لممارسة النشاطات الطالبٌة  4
ة ( درجات لبناء أو استحداث منشاة رٌاض10ٌتمنح )
 جدٌدة.
  ( درجات لتأهٌل كل منشاة رٌاضٌة او فنٌة5تمنح )

  100 شؤون الطلبةمجموع درجات محور دعم أنشطة 

 
  : للعمٌد %(20) دعم أنشطة شؤون الطلبة:  ج الرابعالمحور 

 

 ت
 الفمرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 المصوى

 التوصٌف
الدرجة 
 المعطاة

1 
لتربوي ٌسهم بفاعلٌة فً برامج االرشاد وا

 ومتابعتها
20 

( لكل ندوة او ورشة عمل خاصة فً برامج االرشاد 4)
 االكادٌمً والتربوي خالل سنة التموٌم

( لكل اجتماع خاص باللجان المركزٌة خالل سنة 3)
 وٌم التم

 

 20 المشاركة فً المنهاج السنوي للنشاطات الطالبٌة  2
و ( درجات للمشاركة فً نشاط رٌاضً او فنً ا5تمنح )

 كشفً او ثمافً 
 

 20 للنشاطات الطالبٌة الكلٌةاستضافة  3

( درجات لكل استضافة لبطولة رٌاضٌة فردٌة 5تمنح )
  او فرلٌة
( درجات لكل استضافة لنشاط فنً او كشفً او 5تمنح )
 ثمافً 

 
4 

تنفٌذ المنهاج السنوي للنشاطات الطالبٌة داخل 
 كلٌةال

20 
ٌاضٌة فردٌة او فرلٌة ( درجات لتنفٌذ بطولة ر5تمنح )
  داخلً
 ( درجات لتنفٌذ نشاط فنً او كشف5ًتمنح )

 20 مستوى البنً التحتٌة لممارسة النشاطات الطالبٌة  5
( درجات لبناء أو استحداث منشاة رٌاضٌة 10تمنح )
 جدٌدة

 ( درجات لتأهٌل كل منشاة رٌاضٌة او فنٌة 5تمنح )

  100 طلبةشؤون المجموع درجات محور دعم أنشطة 

 
 تملئ من لبل المسؤول المباشر :%(10) ومجاالت استثمارها الشخصٌة المهارات:  خامسالالمحور 

 

 ت
 الفمرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 المصوى

الدرجة  التوصٌف
 ضعٌف متوسط جٌد جٌد جداً  ممتاز المعطاة

1 
إدارة الحوار وإلناع  ٌمتلن مهارات التواصل )

 ( للمشكالتالحلول اآلخرٌن  وإٌجاد 
25       

2 
ٌستطٌع تحلٌل المعطٌات واستثمار النتائج من خالل 

 إجراءات مختلفة
25       

3 
ٌمتلن مهارة تكنولوجٌا المعلومات وٌوظفها فً 

 مجال عمله
25       



 
 

4 
ٌعمل على تحمٌك النتائج ضمن السمف الزمنً 

الرسمٌة من خالل  اإلدارٌةاسالت المحدد للمر
    االتصال والتشاور

25       

مجموع درجات محور المهارات الشخصٌة ومجاالت 
 استثمارها

100  

 
  :للمساعد العلمً  %(10) البرنامج الحكومً السادس أ :المحور 

 

 ت
 الفمرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 المصوى

 التوصٌف
الدرجة 
 المعطاة

1 
هدف األول )دخول الجامعات العرالٌة نسبة تنفٌذ ال

 فً التصنٌفات العالمٌة(
40 

-%80( درجة اذا كانت نسبة أنجاز الخطة 40تمنح )
% ، 79-% 60( درجة اذا كانت النسبة 30% ، و)100

 %،59-%40( درجة اذا كانت النسبة 20و)
( درجات 5%، و )39-%20( درجة اذا كانت النسبة 10و)

 %.20 اذا كانت النسبة ألل من
 

 
2 

نسبة تنفٌذ الهدف الثانً )توأمة حمٌمٌة للجامعات 
 العرالٌة مع الجامعات العالمٌة(

30 

-%80( درجة اذا كانت نسبة أنجاز الخطة 30تمنح )
% ، 79-% 60( درجة اذا كانت النسبة 25% ، و)100

 %،59-%40( درجة اذا كانت النسبة 20و)
( درجات 5) %، و39-%20( درجة اذا كانت النسبة 10و)

 %20اذا كانت النسبة ألل من 

3 
نسبة تنفٌذ الهدف الثالث )خفض الترهل وأشاعة 
األجواء األكادٌمٌة واألبحاث والحٌاة الجامعٌة ورفع 

 المستوٌات العلمٌة(
30 

-%80( درجة اذا كانت نسبة أنجاز الخطة 30تمنح )
% ، 79-% 60( درجة اذا كانت النسبة 25% ، و)100

 %،59-%40ة اذا كانت النسبة ( درج20و)
( درجات 5%، و )39-%20( درجة اذا كانت النسبة 10و)

 %20اذا كانت النسبة ألل من 

  100 البرنامج الحكومًمجموع درجات محور 

 
 

  : اإلداريللمساعد  %(10) البرنامج الحكومً : ب سادسالالمحور 
 

 ت
 الفمرات )المؤشرات (

 
الدرجة 
 المصوى

 التوصٌف
جة الدر

 المعطاة

1 
الهدف الثالث )خفض الترهل وأشاعة نسبة تنفٌذ 

األجواء األكادٌمٌة واألبحاث والحٌاة الجامعٌة ورفع 
 المستوٌات العلمٌة(

50 

-%80( درجة اذا كانت نسبة أنجاز الخطة 50تمنح )
% ، 79-% 60( درجة اذا كانت النسبة 40% ، و)100

 %،59-%40( درجة اذا كانت النسبة 30و)
( 10%، و )39-%20( درجة اذا كانت النسبة 20)و

 %20درجات اذا كانت النسبة ألل من 
 

 

2 

نسبة تنفٌذ الهدف الخامس )األستثمار فً توسٌع 
الحكومبة ورفع مستوٌاتها العلمٌة  الكلٌات

واألكادٌمٌة من لبل المطاع الخاص العرالً 
 واألجنبً(

50 

-%80ة ( درجة اذا كانت نسبة أنجاز الخط50تمنح )
% ، 79-% 60( درجة اذا كانت النسبة 40% ، و)100

 %،59-%40( درجة اذا كانت النسبة 30و)
( 10%، و )39-%20( درجة اذا كانت النسبة 20و)

 %20درجات اذا كانت النسبة ألل من 
 

  100 البرنامج الحكومًمجموع درجات محور 

 
 بل صاحب العاللة المشمول بالتمٌٌم تملىء من ل ( -مضافة  –الشكر والتمدٌر ) درجات لوة 

 الفمرات ت
الدرجة 
 المصوى

 الدرجة المعطاة التوصٌف

 9 كتب الشكر والتمدٌر 1

( درجات لكل كتاب 3تمنح )

 وتمنحشكرمن وزٌراو بدرجته، 
( درجتان لكل كتاب شكر من 2)

 وكٌل او بدرجته

 

 الدرجة كتابة الدرجة رلما  مجموع درجات التكرٌم



 
 

  

 
 
 
 : لعموبات ومواطن الضعف )تخصم الدرجات (ا

 

 الفمرات ت
الدرجة 
 المصوى

 الدرجة التً تخصم التوصٌف

 العموبات 1

الدرجة غٌر 
 محددة

بحسب عدد 
 العموبات

 تخصم الدرجة حسب نوع العموبة

 

 ( درجات3تخصم ) عموبة لفت نظر

 ( درجات5تخصم ) عموبة اإلنذار

 درجات (7صم )تخ عموبة لطع الراتب

 درجة (9تخصم ) عموبة التوبٌخ

 درجة (11تخصم ) عموبة انماص الراتب

 ( درجة15تخصم ) عموبة تنزٌل الدرجة

   -50 مجموع الدرجات التً تخصم

الدرجة 
 ً  رلما

الدرجة 
 كتابة

  

 
 

 : النتائج النهائٌة للتمٌٌم
 
الدرجة الحاصل  المحاور ت

 حور علٌها من الم
 الدرجة حسب الوزن وزن المحور

  %30  المدرات اإلدارٌة والمٌادٌة 1

دعم البحث العلمً والبرامج التعلٌمٌة أ. 2
/  والخطط التدرٌسٌة وضمان الجودة

 للمساعد العلمً
دعم ضبط الموزانت واالنفاق واالنشطت ب.

 العامت / للمساعذ االداري
دعم ضبط الموزانت واالنفاق واالنشطت ج.

 للعميذ العامت /

  
20% 

 
 
 
20% 

 
25% 

 

  %15  النشاط العلمً والبحثً 3

 دعم االنشطة العلمٌة / للمساعد العلمًأ. 4
ة / للمساعد طلبدعم انشطة شؤون الب.

 االداري
 / للعمٌد  ةطلبدعم انشطة شؤون ال ج.

 15% 
15% 

 
 
20% 

 

  %10  المهارات الشخصٌة ومجاالت استثمارها 5

 / للمساعد العلمً مج الحكومًالبرناأ. 6
 ب.البرنامج الحكومً / للمساعد االداري

 10% 
10% 

 

  %100 مجموع المحاور                        

  
  الدرجات المضافة

 9  

  -50  خصم درجات العموبات 

 
 مجموع الدرجات النهائٌة للتمٌٌم 

 الدرجة كتابة الدرجة رلما

  

 



 
 
 

 مٌٌم التمدٌر النهائً للت
 

 امتٌاز
 فاكثر 90

 جٌد جدا 
80-89 

 جٌد 
70-79 

 ضعٌف 
 70الل من 

 

 

 رأي المسؤول األعلى

 
........................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................... 

 

 

 

 ممدار التحسن الذي طرا منذ أخر تمٌٌم

  متوسط  جٌد  جٌد جدا

 امعٌة مدرات والمهارات العلمٌة للمٌادات الجالتوصٌات العامة لتطوٌر ال

 
.................................................................................................................................................................. 

 
........................................................................................................................................................ 
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