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 جامعة املستقبل
املدير تبمك  

إدارة املوارد البشرية   
 
 
 

 منوذج تقويم أداء موظف 
 ربع سنوي☐                    نصف سنوي☐                سنوي☐

 ة  / أوال: معلومات املوظف 
 .....................................  الوظيفة:..................................... الرقم الوظيفي:  . ................................................اسم املوظفة: 

 .....................................  الرئيس املباشر: ..................................... لتعيني:ا   تاريخ ....................................  القسم:/اإلدارة
 . ه 1441/    /    : ه ، وحىت  1441/    /    التقويم: خالل الفرتة من تاريخ:    ثانيا: عناصر   

 عناصر التقويم  م. 
 

 احلد األعلى للدرجة 
 

 الدرجة املستحقة 
  Punctuality 10                                                          املحافظة ىلع أوقات العمل  .1 

  Compliance with regulations       10ميالعمل التنظيالتقيد بالتعليمات وضوابط   .2
              التنظيمية جراءاِتظمة و اإلتحمل املسؤولية وااللتزام باألن  .3

  Adherence to responsibility and procedure                                               10  

  Attention to appearance   10                                                  االهتمام باملظهر  .4
  Overcoming of work obstacles         10 القدرة ىلع التغلب ىلع صعوبات العمل  .5
  Acceptance of head's instructions     10      املباشر تقبل التوجيهات من الرئيس   .6
  Relationship with heads           5                                        العالقة مع الرؤساء  .7
    عينالعالقة مع الزمالء واملراج  .8

 Relationship with colleagues and supervisors   10  

 قالقدرة ىلع تنظيم العمل واملراجعة والتدقي  .9
Ability to organize, review and audit work                                                    

10  

  Fulfilling tasks on time       10  إنجاز العمل يف الوقت املحدد والحس باملسؤولية  .10
  املهارة يف تنفيذ العمل وتقديم مبادرات، وأفكار جديدة  .11

Skill in carrying out work and presenting initiatives and new 
ideas   

5  

 اجملموع 

 
100    

 ممتاز  درجات األداء الوظيفي
100 – 90 

 
 
 
 

 جيد جدا 
89 - 80 
 

 جيد 
79 - 70 

 مرضي 
69 - 60 
 

 غري مرضي 
59 - 50 
      النتيجة 

 اجملموع الكلي
" أعلى   رجة د   95 يستحق املوظف الرتقية إذا حصل على"   

 ر 
 
 (                                                                                                )   ( كتابة                       ا ) قم

 

 مالحظات :
.......................................................................................................................................................................................

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

 .................................................. وقيع املوظف:ت

 : ) إن وجدت (رمرئيات الرئيس املباش
.......................................................................................................................................................................................

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

 ه1441/   /    التاريخ: ........................................ التوقيع: ................................................................ لرئيس املباشر:ا

 ............................................. :املرفقات ........................................ :رقمال   ..................................................... تاريخ:ال
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