
                                                                                                                                                                                                                   
 

         ____________________________________________________________  
 

  بیــــــــــــــــــــــان                                                                      

  ( القسم اال ول ) كفایة االداء  لشاغلي وظائف كبیر 

  م٢٠وحتى      /      /        ٢٠عن الفترة من      /      /    

  

  العامة لشئون العاملین  بیانات من واقع ملف الخدمة تمالء بمعرفة االدارة

  

  االدارة التي یعمل بھا :              االســـــــــــــــــــــــــــــــم  :    

  الجـــــــــــــــــــــــزاءات :           تاریـــــخ المیــــــــــالد  : 

  الدرجـــــــــــــــــــــــــــة  :  

  ـــــــرى : بیانــــات اخـــ          تاریخ شغل الوظیفة    : 

  المؤھــل العلــــــمي    :

  السنــــة التقـریــــریــــھ  :

  مرتبة التقریرین السابقین عن عام  (                   )  (                  )         

  التقریر النھائي    :        :  التقریر المبدائي 

  الرئیس المباشر   :         الرئیس المباشر    :

  االســـــــــــــــــم     :        ــــــــــم  :االســـــــــــ

  التوقیــــــــــــــع    :           التوقیـــــــــــــــــع  :

  الرئیس االعلى   :           الرئیس االعلى   :

  االســـــــــــــــــــم   :          االســــــــــــــــم    :

  ــع   :التوقیـــــــــــــ          التوقیــــــــــــع   : 

  ( القسم الثاني )  بیانات تمال بمعرفھ العامل نفسھ

                 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم / 

  االعمال البارزه التي قام بھا     / 

  خـــالل فتــــرة التقــــریــــــــــــر    / 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نواحي التقدیر المادیھ واالدبیھ لالعمال  الممتازه خالل فتره التقریر 

  .............. الخ ..  –عالوات تشجیعیھ   -خطابات شكر –مكافاه 

  راي الرئیس المباشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                              

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                                                   
 

         ____________________________________________________________  
 

  (  القسم الثالث )   قیاس كفایھ االداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عناصر التمیز او الضعف مستمده من ملف الخدمة  او     التقدیر     التقدیر      الدرجھ القصوى 

  السجالت أو األوراق الرسمیة أو أي مالحظات أخرى    النھائي                    المبدئي       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     

  الرئیس     الرئیس     عناصر التقویم 

  المباشر     المباشر      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اوال : اداء العمل مستوفاه وفقا للخطة المعتمدة 

  ١٥        كمیة العمل  

  ١٥      مستوى جودة واتقان العمل 

  ١٠        توقیتات العمل 

  ثانیا : القدرات االداریة والفنیة 

  ١٠    القدرة عى التخطیط والتنظیم  

  ١٠      القدرة على التوجیھ والمتابعة 

   ١٠    القدرة على تحمل المسؤبیة واتخاذ القرار 

  ١٠      القدرة على  المبادرة والتطویر 

  ثالثا :  المھارات االسلوكیة 

  ١٠        عالقات العمل  

  ١٠          االنضباط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )                                              (               )        مرتبة التقریر        (                      )  ١٠٠المجموع   (            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عمید الكلیة                          مدیر ادارة الكلیة 

                  

  أ.د/  یاسر مجدي حتاتة                                                                                                      



                                                                                                                                                                                                                   
 

         ____________________________________________________________  
 

  بیـــــــــــان                                                             

  ) المجموعة التخصصیة٥نموزج رقم (  

  ( القسم االول ) كفایة االداء  لشاغلي وظائف                                                       

  م٢٠وحتى      /      /      ٢٠عن الفترة من     /      /      

  بیانات من واقع ملف الخدمة تمالء بمعرفة االدارة العامة لشئون العاملین 

                                                الوظیفة :                 االسم :                                                                         

  الجزاءات : 

                                                                   المؤھل العلمي:                                                     تاریخ المیالد :

  بیانات اخرى: 

                                                               ظیفة :                                                             االدارة التي یعمل بھا :تاریخ شغل الو

   الدورات التدریبیة

  خالل السنة التقریریة                               

  )  (                  )           مرتبة التقریرین السابقین عن عام  (        

  

  (  القسم الثاني ) بیانات تمال بمعرفھ العامل نفسھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  االعمال البارزة خالل فترة  التقریر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  نواحي التقدیر المادیھ واالدبیھ لالعمال  الممتازه خالل فتره التقریر 

  ................ الخ   –عالوات تشجیعیھ   -خطابات شكر –مكافاه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  (  القسم الثالث )   قیاس كفایھ االداء                                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

  

  عناصر التمیز او الضعف مستمده من ملف الخدمة  او              التقدیر  التقدیر                    الدرجھ القصوى 

  السجالت أو األوراق الرسمیة أو أي مالحظات أخرى       النھائي                 المبدئي                     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         

  الرئیس     الرئیس                       عناصر التقویم 

  المباشر     المباشر                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ



                                                                                                                                                                                                                   
 

         ____________________________________________________________  
 

  قا للخطة المعتمدة اوال : اداء العمل مستوفاه وف

  ٢٠                              كمیة العمل  

  ٢٠      مستوى جودة واتقان العمل 

  ثانیا : القدرات االداریة والفنیة 

     ١٠      القدرة على تنظیم  العمل  

  ١٠      القدرة على التوجیھ والمتابعة 

                      ١٠    القدرة على تحمل المسؤبیة 

 ١٠    یة المعلومات والمھاراتالقدرة على  تنم 

  ثالثا :  المھارات االسلوكیة 

  ١٠        عالقات العمل  

  ١٠          االنضباط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(               )                                      )                                        ١٠٠المجموع   (                                          

  مرتبة التقریر        (                      ) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  عمید الكلیة                           مدیر ادارة الكلیة                      رئیس القسم 

  أ.د/ یاسر مجدي حتاتة                            



                                                                                                                                                                                                                   
 

         ____________________________________________________________  
 

  بیـــــــــــان                                            

  ) المجموعة المكتبیة / الفنیة٨نموزج رقم (                                             

  ظائف ( القسم االول ) كفایة االداء  لشاغلي و                                                  

  م٢٠وحتى      /      /      ٢٠عن الفترة من     /      /      

  بیانات من واقع ملف الخدمة تمالء بمعرفة االدارة العامة لشئون العاملین 

                                                        الوظیفة :                                                                                       االسم :  

  الجزاءات : 

                                                         المؤھل العلمي :                                          تاریخ المیالد :  

  بیانات اخرى: 

                                                 االدارة التي یعمل بھا :                                    تاریخ شغل الوظیفة :  

   الدورات التدریبیة

  خالل السنة التقریریة                   

  مرتبة التقریرین السابقین عن عام  (                   )  (                  )

  

  بیانات تمال بمعرفھ العامل نفسھ(  القسم الثاني ) 

  سم / اال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االعمال البارزة  التي قام بھا خالل فترة  التقریر

  ................ الخ )  –عالوات تشجیعیھ   -خطابات شكر –اه مكاف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                                                   
 

         ____________________________________________________________  
 

  (  القسم الثالث )   قیاس كفایھ االداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عناصر التمیز                            التقدیر                     التقدیر                          الدرجھ القصوى 

  او الضعف مستمده من ملف الخدمة  او 

السجالت أو                           النھائي                    المبدئي                          

  األوراق الرسمیة أو أي مالحظات أخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     

  الرئیس     الرئیس                       عناصر التقویم 

  المباشر     المباشر                       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اوال : اداء العمل مستوفاه 

  ٢٠                            وسرعة االداء  كمیة العمل  

  ٢٥                           درجة  اتقان العمل 

  ثانیا : القدرات االداریة والفنیة 

  ١٠      لقدرة على التوجیھ والمتابعة 

   التصرف و تحمل المسؤبیة   واتخاذ القرار  القدرة عل

                        ١٠  القدرة على تقلیل التوقف  نسبة االعطال 

 ١٠    على ادوات ومعدات العمل  القدرة على  الحفاظ 

  ثالثا :  المھارات االسلوكیة 

  ١٠        عالقات العمل  

  ١٥          االنضباط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)                                              (               )                                                    مرتبة  ١٠٠المجموع   ( 

  التقریر        (                      ) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  عمید الكلیة                  مدیر ادارة الكلیة                      رئیس القسم 

  

  یاسر مجدي حتاتةأ.د/                      

  

  

  

  

                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                   
 

         ____________________________________________________________  
 

  بیـــــــــــان                                                                                    

  عاونة) مجموعة  الخدمات الم١٠نموزج رقم ( 

  ( القسم االول ) كفایة االداء  لشاغلي وظائف

  م٢٠وحتى      /      /      ٢٠عن الفترة من     /      /      

  بیانات من واقع ملف الخدمة تمالء بمعرفة االدارة العامة لشئون العاملین 

                   الوظیفة :                     االسم :                                                                     

  الجزاءات : 

بیانات                                   المؤھل العلمي:                                        تاریخ المیالد :  

  اخرى: 

                                ي یعمل بھا :االدارة الت                                                        تاریخ شغل الوظیفة :

   الدورات التدریبیة

  خالل السنة التقریریة                     

  مرتبة التقریرین السابقین عن عام  (                   )  (                  )

  

  بیانات تمال بمعرفھ العامل نفسھ(  القسم الثاني ) 

  فترة  التقریر االعمال البارزة  التي قام بھا خالل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نواحي التقدیر المادیھ واالدبیھ لالعمال  الممتازه خالل فتره التقریر 

  ................ الخ )  –عالوات تشجیعیھ   -خطابات شكر –مكافاه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                                                   
 

         ____________________________________________________________  
 

  (  القسم الثالث )   قیاس كفایھ االداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عناصر التمیز                            التقدیر                     التقدیر                          الدرجھ القصوى 

  او الضعف مستمده من ملف الخدمة  او 

السجالت أو                           النھائي                    المبدئي                          

  األوراق الرسمیة أو أي مالحظات أخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     

  الرئیس     الرئیس                       عناصر التقویم 

  المباشر     المباشر                       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ٢٥                              كمیة العمل  

  ٢٠                           درجة  اتقان العمل 

  ١٥    القدرة على  الحفاظ على ادوات ومعدات العمل 

  ١٥        عالقات العمل  

  ٢٥          االنضباط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

)                                               (               )                                            ١٠٠ع   ( المجمو                                         

  مرتبة التقریر        (                      ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  عمید الكلیة                  مدیر ادارة الكلیة                      رئیس القسم 

  

  أ.د/ یاسر مجدي حتاتة                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                                                   
 

         ____________________________________________________________  
 

  تقریر صالحیھ للعاملین المتعاقدین بالجامعھ

  - م لكال من الساده حاملي :٢٠٠٨] لسنھ ١٥في ضوء الكتاب الدوري رقم [

  محو االمیھ ]–االعدادیھ  –فوق المتوسطھ –[المؤھالت العلیا 

      م٢٠م الي      /        /         ٢٠عن المده   /       /        

  الي    سنھ التعاقد :   من           االسم: 

  لتدریبھ الحاصل علیھا : الدورات ا          المؤھل :      

  الجزاءات :           جھھ العمل: 

  عناصر التقریر                                                                                          

  التقدیر   النھایھ العظمي   عناصر التقریر   مواد التقریر   م 

  كمیھ العمل -  العمل واالنتاج    ١

  اء العمل ودرجھ كفائتھ مستوي اد-

١٥   

١٥   

  

القدره علي التصرف وتحمل -  القدرات    ٢

  المسئولیھ 

المحافظھ علي ادوات العمل وتقلیل -

  الفاقد 

٢٠  

٢٠  

  

  االنضباط -  المعاملھ    ٣

  الرؤساء ] –عالقات العمل [الزمالء -

١٥  

١٥   

  

     ١٠٠  االجمالي                              

  

  

  یعتمد                                                                                                      

  عمید الكلیھ     

                                            

   أ.د/ یاسر مجدي حتاتة                                                                                                                           


