
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف تقييم األداء الوظيفي للمعلم

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ ملفات ⇦ المدرسين ⇦ الفصل األول

الملف تقييم األداء الوظيفي للمعلم

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ ملفات ⇦ المدرسين ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب ملفات والمادة المدرسين في الفصل األول

دليل التخصصات للمعلمات  1

أفضل النصائح للمعلمين  2

استمارة طلب بطاقة معلم /موظف 3

مفكرة الواجبات المنزلية  4

اإلصدار األخير لدليل المعلم للتدريس الفعال 5
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المملكة العربیة السعودیة
وزارة التعلیم

اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة الریاض
الروابي

النسیم:المدینة

االبتدائیة الخامسة والسبعون بعد المائتان:المدرسة
275

المرحلة االبتدائیة:المرحلة

تقییم األداء الوظیفي لمعلم

رقم الھویةتاریخ التكلیف بالعمل الحاليتاریخ المباشرة التعلیمیةدرجة الموظفمستوى الموظفالمسمى الوظیفيتاریخ المیالداإلسم الرباعي
16/09/14251005198591 -- 710/30/2004الخامسمعلم01/07/1402 -- 04/24/1982اشواق نایف زید العتیبي

عالقتھا بالعملالمكانمدتھاتاریخھاآخر دورة تدریبیةالتخصصعام التخرجالمؤھل
ال100یومان08/02/1438 -- 11/08/2016تفعیل تطبیقات وبرامج تعلم اللغة االنجلیزیةإنجلیزي1424بكالوریوس جامعي

تاریخ اإلعتماد لألداء السابقاألداء السابق
 

المجموع الكليالعالقات مع:الصفات الشخصیةاألداء الوظیفي

67161295

األداء الوظیفي
الوصفالدرجةالنھایة العظمىتصنیف عناصر التقییم 

األداء الوظیفي

االلتزام باستخدام اللغة
66الفصحى

الحرص على تنظیم النشاط
55المدرسي وتقبلھ

54االھتمام بالنمو المعرفي
76المحافظة على أوقات الدوام
اإللمام باألسس التربویة في

77إعداد الدروس وتطبیقھا

التمكن من المادة العلمیة
77والقدرة على تحقیق أھدافھا

االھتمام بالتقویم المستمر
77ومراعاة الفروق الفردیة

توزیع المنھج ومالئمة ما نفذ
44منھ للزمن

استخدام السبورة والكتب
المدرسیة والوسائل التعلیمیة

األخرى
44

المھارة في عرض الدروس
55وإدارة الفصل

مستوى تحصیل الطالب
108العلمي

التطبیقات والواجبات
54المدرسیة والعنایة بتصحیحھا

 7267المجموع 

الصفات الشخصیة
الوصفالدرجةالنھایة العظمىتصنیف عناصر التقییم 

الصفات الشخصیة

السلوك العام ( القدوة الحسنة
(44

44تقدیر المسؤولیة
44تقبل التوجیھات
44حسن التصرف

 1616المجموع 

العالقات مع:
الوصفالدرجةالنھایة العظمىتصنیف عناصر التقییم 

العالقات مع:
44الرؤساء
44الزمالء

44الطالب وأولیاء األمور

 1212المجموع 

الملحوظات والتوجیھات
الوصفتصنییف عناصر التقییم 

الملحوظات والتوجیھاتالملحوظات والتوجیھات

 
 
غیر مرضي

 (أقل من 60)
مرضي

(60-69) 
جید

(70-79) 
جید جداً

(80-89) 
ممتاز

(90-100)

اسم معد التقریر :
ھیاء محمد

عبدهللا
الحضیف

التوقیع :

قائد مدرسةالوظیفة :

ملحوظات معتمد التقریر: ........... .............. ............... .......... 
........................ ..................................... ................

فاطمة أحمد عقیلاسم معتمد التقریر :
الحكمي

التوقیع :

مدیر مكتبالوظیفة :
التعلیم

../../..14ھـالتاریخ :

 
 


