
:  الوظيفت
 هٍ يجًىػت يٍ انىاجببث وانًسئىنُبث انخٍ ححذدهب انسهطت انًخخظت وحخطهب 

 2016 نسُت 81فًٍُ َمىو بهب يؤهالث واشخشاطبث يؼُُت وفمب ألحكبو انمبَىٌ سلى 

 . 2017والئحخت انخُفُزَت انظبدسة فً يبَى 

: وصف الوظيفت
وهى انبُبٌ انزٌ َؼشف انىظُفت وانزٌ َظهش ػىايم انخمسُى انذاخهت فٍ حكىَُهب 

وَبشص يذي طؼىبت واجببحهب ويسئىنُبحهب وانحذ األدًَ يٍ يطبنب انخأهُم انالصيت 

. نشغههب 

: الوجووعت الٌوعيت
وهً ششَحت يٍ األجش نهب سبظ يبنٍ طبمب نجذول انًشحببث ، وحُظى انذسجت جًُغ 

. انىظبئف انخٍ حخفك فٍ دسجت طؼىبت واجببحهب واٌ اخخهفج فٍ َىع أػًبنهب

: وتستخذم الوجووعاث الٌوعيت في 

. ححذَذ يجبالث انخبشة انُىػُت انًخخهفت  (1

 .إنحبق انىظبئف ببنًجًىػت انُىػُت انخٍ حُخًٍ إنُهب (2

 .ححذَذ بذاَت وظبئف انًجًىػبث انُىػُت (3

تقوين األداء للعاهليي  

َؼذ حمىَى االداء جضٍء الَخجضء يٍ االجشاءاث انىظُفُت وانخً ػهً اسبسهب 

َخى انىلىف ػهً طبُؼت االدواس وانًهبو انًُىطت نهًىظف ويؼشفت جىاَب 

. انضؼف وانمىة نخفبدَهب وانؼًم ػهً ححسُُهب

 ػهً  2016 نسُت 81 يٍ لبَىٌ 25وحُض انًبدة 

حضغ انسهطت انًخخظت َظبيبً نخمىَى االداء َكفم حمىَى انًىظف بًب َخفك يغ 

. طبُؼت َشبطهب وأهذافهب وَىػُت وظبئفهب 

وَكىٌ حمىَى اداء انًىظف ػٍ سُت يبنُت ػهً يشحٍُ ػهً االلم لبم وضغ 

انخمشَش انُهبئًء 

 16ص  : 14 ص 2016 نسُت 81أَظش لبَىٌ انخذيت انًذَُت  (انخ  ) 

ًَبرج نخمىَى االداء نهذسجبث انىظُفُت  ٍ 

 



 

 
 

 
 

 

            
                     

( 3)نموذج رقم                                                                            جامعة الفيوم     
 كلية اآلثـار       

 شئون عاملين ـ كادر عام    
 

بيـــــاى  

كفايت األداء لشاغلي وظائف  (القسن األول  )

   201 6/9/ 30 وحتى الفترة  201 9 / 1 / 1عي الفترة هي 

: بيانات من واقع ملف الخدمة تمالً بمعرفة اإلدارة العامة لشئون العاملين
:--------- اإلدارة التي يعمل بها:---------------------- --االســــم

: ----------------- الجــــــزاءات:---------------- تاريخ الميالد
:--------------------- الدرجة

:--------------------- بيااات  أرر :-------------  تاريخ شغل الوظيفة
:------------------------------------------- المؤهل العـــلمي

: -------------------- --------------------- الوظيفة
: مرتبة التقريرين السابقين
 (            )     (          )                                               عن عـام   

:------------- التقرير الاهـائي:-------------------       التقرير المبدئي

:------------- الرئيس المباشر:-------------------       الرئيس المباشر

:------------- االســـــم:-------------------       االســـــم

:-------------- التوقيــــع:-------------------       التوقيــــع

:------------- الرئيس األعلى:-------------------        الرئيس األعلى

:------------- االســـــم:-------------------       االســـــم

 :-------------التوقيــــع:-------------------        التوقيــــع



 

 (القسم الثاني )
 

                                                بيانات تمالً بمعرفة العامل نفسه /  مـــــــــــــــاالس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

---------------------- :---------------------------------------األعمال البارزة التً قام بها 
 -----------------------------:------------------------------------------خالل فترة التقرٌر

ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: نواحً التقرٌر المادٌة واألدبٌة لألعمال الممتازة خالل فترة التقرٌر

 (الخ .....................مكافأة ـ خطابات شكر ـ عالوات تشجٌعٌة ـ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأي الرئٌس المباشر 
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األداءقياس كفاية  (القسم الثالث  )
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو الضعف عناصر التمٌز        التقرٌر     التــقرٌر                                الدرجة القصوي    

مستمدة 

 من ملف الخدمة أو السجالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 النهائً   المـبدئً     
أو األوراق الرسمٌـة أو أي       الرئٌس  الرئٌس       

 0الحظات أخري      مالمباشر        األعلى                                               
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: أداء العمل مستوفاة وفقا للخطة المعتمدة: أوال
 15ـ كمٌة العمل       

 15ـ مستوى جودة وإٌقاف العمل    
 10  ـ توقٌتات العمل    

ة القدرات اإلدارية والفني: ثانيا 
 10ـ القدرة على التخطٌط والتنظٌم    

 10ـ القدرة على التوجٌه العام    
 10ـ القدرة على تحمل المسئولٌة    

 10           ـ القدرة على تنمٌة المعلومات والمهارات 
المهارات السلوكية : ثالثا

 10  ـ عالقات العمل    
 10ـ االنضباط      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(                        )             المجموع                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (                )     مرتبة تقرير الكفاية                               

يعتمد،،،، 
 السلطة المختصة



 

الوجووعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                  التخصصيت 

( 5)نموذج رقم                                                                                                             جامعة الفيوم     
 كلية اآلثـار       

 شئون عاملين ـ كادر عام

بيـــــاى  

كفايت األداء لشاغلي وظائف  (القسن األول  )

   201 6/9/ 30 وحتى الفترة  201 9 / 1 / 1عي الفترة هي 

: بيانات من واقع ملف الخدمة تمالً بمعرفة اإلدارة العامة لشئون العاملين
: ---------- الجزاءات: --------------- الوظيفة:------------------ االسم

:-------- بيااات  أرر :------------ المؤهل العلمي:------------- تاريخ الميالد
------                الدورات التدريبية:-------- اإلدارة التي يعمل بها:--------- تاريخ شغل الوظيفة
    (            )     (          )عن عـام   مرتبة التقريرين السابقين   

ـــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيانات تمالً بمعرفة العامل نفسه  (القسم الثاني )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األعمال البارزة أالل فترة التقرير 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اواحي التقدير المادية واألدبية لألعمال الممتازة أالل فترة التقرير 
 (الخ .....................مكافأة ـ خطابات شكر ـ عالوات تشجٌعٌة ـ )

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األداءقياس كفاية  (القسم الثالث  )

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو الضعف عناصر التمٌز        التقرٌر     التــقرٌر                                        الدرجة القصوي    

مستمدة 

 من ملف الخدمة أو السجالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 النهائً   المـبدئً     
أو األوراق الرسمٌـة أو أي       الرئٌس  الرئٌس       

 0الحظات أخري      مالمباشر        األعلى                                                      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: أداء العمل مستوفاة وفقا للخطة المعتمدة: أوال
 15ـ كمٌة العمل       

 15ـ مستوى جودة وإٌقاف العمل    
 10  ـ توقٌتات العمل    

ة القدرات اإلدارية والفني: ثانيا 
 10ـ القدرة على التخطٌط والتنظٌم    

 10           ـ القدرة على التوجٌه العام   
 10ـ القدرة على تحمل المسئولٌة    

 10           ـ القدرة على تنمٌة المعلومات والمهارات 
المهارات السلوكية : ثالثا

 10  ـ عالقات العمل    
 10ـ االنضباط      

(             )                                                            المجموع                           
    (       )        مرتبة تقرير الكفاية                               

 
السلطة المختصة                                      يعتمد،،،،



 
 

                      الوجووعت التخصصيت 

( 6)نموذج رقم                                                                                                             جامعة الفيوم     
 كلية اآلثـار       

 شئون عاملين ـ كادر عام

بيـــــاى  

كفايت األداء لشاغلي وظائف  (القسن األول  )

   201 6/9/ 30 وحتى الفترة  201 9 / 1 / 1عي الفترة هي 

: بيانات من واقع ملف الخدمة تمالً بمعرفة اإلدارة العامة لشئون العاملين
: ---------- الجزاءات: --------------- الوظيفة:------------------ االسم

:-------- بيااات  أرر :------------ المؤهل العلمي:------------- تاريخ الميالد
------                   الدورات التدريبية:-------- اإلدارة التي يعمل بها:--------- تاريخ شغل الوظيفة

    (            )     (          )عن عـام   مرتبة التقريرين السابقين   
ـــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيانات تمالً بمعرفة العامل نفسه  (القسم الثاني )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األعمال البارزة أالل فترة التقرير 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اواحي التقدير المادية واألدبية لألعمال الممتازة أالل فترة التقرير 
 (الخ .....................مكافأة ـ خطابات شكر ـ عالوات تشجٌعٌة ـ )

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األداءقياس كفاية  (القسم الثالث  )

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو الضعف عناصر التمٌز        التقرٌر     التــقرٌر                                        الدرجة القصوي    

مستمدة 

 من ملف الخدمة أو السجالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 النهائً   المـبدئً     
أو األوراق الرسمٌـة أو أي       الرئٌس  الرئٌس       

 0الحظات أخري      مالمباشر        األعلى                                                      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: أداء العمل مستوفاة وفقا للخطة المعتمدة: أوال
 15ـ كمٌة العمل       

 15ـ مستوى جودة وإٌقاف العمل    
 10  ـ توقٌتات العمل    

ة القدرات اإلدارية والفني: ثانيا 
 10    تنظٌم العمل     ـ القدرة على 

 10             والمتابعة      ـ القدرة على التوجٌه 
 10ـ القدرة على تحمل المسئولٌة    

 10           ـ القدرة على تنمٌة المعلومات والمهارات 
المهارات السلوكية : ثالثا

 10  ـ عالقات العمل    
 10ـ االنضباط      

          
   (             )        مرتبة تقرير الكفاية                               

 
السلطة المختصة                                      يعتمد،،،،



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                  الفٌيت /الوكتبيت/ الوجووعت

( 8)                                                                                                            نموذج رقم جامعة الفيوم      
 كلية اآلثـار       

      الموارد البشرية 

بيـــــاى  

كفايت األداء لشاغلي وظائف  (القسن األول  )

   201 6/9/ 30 وحتى الفترة  201 9 / 1 / 1عي الفترة هي 

: بيانات من واقع ملف الخدمة تمالً بمعرفة اإلدارة العامة لشئون العاملين
: ---------- الجزاءات: --------------- الوظيفة:------------------ االسم

:-------- بيااات  أرر :------------ المؤهل العلمي:------------- تاريخ الميالد
------                الدورات التدريبية:-------- اإلدارة التي يعمل بها:--------- تاريخ شغل الوظيفة

    (            )     (          )عن عـام   مرتبة التقريرين السابقين   
ـــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (القسم الثاني )
بيانات تمالً بمعرفة العامل /                                                                      االســــــــــــــــــم

نفسه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األعمال البارزة أالل فترة التقرير 
 (الخ .....................مكافأة ـ خطابات شكر ـ عالوات تشجٌعٌة ـ )

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األداءقياس كفاية  (القسم الثالث  )

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو الضعف عناصر التمٌز        التقرٌر     التــقرٌر                                        الدرجة القصوي    

مستمدة 

من ملف الخدمة أو السجالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                النهائً   المـبدئً     
أو األوراق الرسمٌـة أو أي       الرئٌس  الرئٌس       عناصر التقوٌم            فنٌة مكتبٌة             

 0الحظات أخري      مالمباشر        األعلى                                                      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: أداء العمل مستوفاة: أوال
      20     وسرعة االداءـ كمٌة العمل

      20          العمل    درجة إتقانـ 
ة القدرات اإلدارية والفني: ثانيا 

      20             والمتابعة      ـ القدرة على التوجٌه 
  التصرف وتحمل المسئولٌةـ القدرة على 

      10                      واتخاذ القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
      10           ـ القدرة على تنمٌة المعلومات والمهارات 

المهارات السلوكية : ثالثا
      10  ـ عالقات العمل    

      10ـ االنضباط      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 )                (                      المجموع                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (                   )      مرتبة تقرير الكفاية                               
السلطة المختصة                                      يعتمد،،،،



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                      الوجووعت الحرفيت

( 9)نموذج رقم                                                                                                                 جامعة الفيوم     
 كلية اآلثـار       

      الموارد البشرية 

بيـــــاى  

كفايت األداء لشاغلي وظائف  (القسن األول  )

   201 6/9/ 30 وحتى الفترة  201 9 / 1 / 1عي الفترة هي 

 

: بيانات من واقع ملف الخدمة تمالً بمعرفة اإلدارة العامة لشئون العاملين
: ---------- الجزاءات: --------------- الوظيفة:------------------ االسم

:-------- بيااات  أرر :------------ المؤهل العلمي:------------- تاريخ الميالد
------                  الدورات التدريبية:-------- اإلدارة التي يعمل بها:--------- تاريخ شغل الوظيفة

    (            )     (          )عن عـام   مرتبة التقريرين السابقين   
ـــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيانات تمالً بمعرفة العامل نفسه  (القسم الثاني )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األعمال البارزة أالل فترة التقرير 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اواحي التقدير المادية واألدبية لألعمال الممتازة أالل فترة التقرير 
 (الخ .....................مكافأة ـ خطابات شكر ـ عالوات تشجٌعٌة ـ )

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األداءقياس كفاية  (القسم الثالث  )

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو الضعف عناصر التمٌز        التقرٌر     التــقرٌر                                        الدرجة القصوي    

مستمدة 

 من ملف الخدمة أو السجالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 النهائً   المـبدئً     
أو األوراق الرسمٌـة أو       الرئٌس  الرئٌس       عناصر التقوٌم                                        

أي 
 0الحظات أخري      مالمباشر        األعلى                                                      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
: أداء العمل مستوفاة وفقا للخطة المعتمدة: أوال

 20ـ كمٌة العمل       
 20               درجات إتقان العملـ 

 10   تقلٌل الفاقد ونسبة األعطال     ـ القدرة على 
 15             المحافظة على أدوات العمل      ـ 
 15    عالقات العمل                      ـ 

 20ـ االنضباط      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(            )                                                المجموع                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (          )                                مرتبة تقرير الكفاية                          
السلطة المختصة                                      يعتمد،،،،



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                      هجووعت الخذهاث الوعوًت

( 10)نموذج رقم                                                                                                             جامعة الفيوم     
 كلية اآلثـار       

 شئون عاملين ـ كادر عام

بيـــــاى  

كفايت األداء لشاغلي وظائف  (القسن األول  )

   201 6/9/ 30 وحتى الفترة  201 9 / 1 / 1عي الفترة هي 

 

: بيانات من واقع ملف الخدمة تمالً بمعرفة اإلدارة العامة لشئون العاملين
: ---------- الجزاءات: --------------- الوظيفة:------------------ االسم

:-------- بيااات  أرر :------------ المؤهل العلمي:------------- تاريخ الميالد
------                  الدورات التدريبية:-------- اإلدارة التي يعمل بها:--------- تاريخ شغل الوظيفة

    (            )     (          )عن عـام   مرتبة التقريرين السابقين   
ـــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيانات تمالً بمعرفة العامل نفسه  (القسم الثاني )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األعمال البارزة أالل فترة التقرير 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اواحي التقدير المادية واألدبية لألعمال الممتازة أالل فترة التقرير 
 (الخ .....................مكافأة ـ خطابات شكر ـ عالوات تشجٌعٌة ـ )

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األداءقياس كفاية  (القسم الثالث  )

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو الضعف عناصر التمٌز        التقرٌر     التــقرٌر                                        الدرجة القصوي    

مستمدة 

 من ملف الخدمة أو السجالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               النهائً   المـبدئً     
أو األوراق الرسمٌـة أو       الرئٌس  الرئٌس       عناصر التقوٌم                                        

أي 
 0الحظات أخري      مالمباشر        األعلى                                                      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
: أداء العمل مستوفاة وفقا للخطة المعتمدة: أوال

 25ـ كمٌة العمل       
 20               درجات إتقان العملـ 
 15             المحافظة على أدوات العمل      ـ 
 15    عالقات العمل                      ـ 

 25ـ االنضباط      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(          )                                         المجموع                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (          )                                مرتبة تقرير الكفاية                          
 السلطة المختصة                                      يعتمد،،،،

 


