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Kingdom of Saudi Arabia 
Royal Commission for Jubail and Yanbu 
Directorate General for Royal Commission at Yanbu 

 

 ـــعوديــةـاملنلكة العربيـــة الســــ

 وينبعئة امللكـــــــــية للجبيل ـاهلي

 اإلدارة العامة للهيئة امللكية ينبع

 

Faculty Members Performance Evaluation 

COLLEGES & INSTITUTES DIVISION 

Payroll No. يم األداء الوظيفى ألعضاء هيئة التدريسيتق رقه الراتب 

 قطاع الكليات واملعاهد
 

Detailed Evaluation Form A 

Department: :القسه College/Institute: :الكلية/ املعهد 

Name: :اإلسه 
Job Title: :مسنى الوظيفة 

Grade/step: 

Position:                     Leadership     □   قيادى 

 املرتبة / الدرجة

  Teaching Staff   □   عضو هيئة تدريساملنصب:                      

Evaluation Purpose: Annual   □       سنــوى      Re- Evaluation   □  يه  يإعادة تق  :التقييهالغرض من   

Previous Evaluation السابق التقييه Evaluation Period  التقييهفرتة 
Overall 
Rating 

 التقدير 
 العاو:

Date: :من إىل التاريخ 
From To 

 تقدير الدرجات
 

Marks rating 

3 – Meets normal job requirements 

 يلبي متطلبات العمل
4 – Above average in meeting job requirements 

 في تلبية متطلبات العملفوق المتوسط 
5 – Often exceeds normal job requirements 

 غالبا يفوق متطلبات العمل 
NA -  Not Applicable 

  الينطبق
1 – Fails to meet job requirements 

 متطلبات العمل اليلبى
2 – Some deficiencies; improvement needed 

  يوجد بعض القصور ويحتاج إلى تحسين
   

I. JOB KNOWLEDGE / TECHNICAL SKILLS                                1-  الفنية / املهارات ةاملعرفة الوظيفي  
Mark 
 الدرجة

a) Understands & performs assigned duties and job requirements  إليووينفذ الميام الموكمة  متطمبات العمل يفيم -أ  

b) Uses techniques, materials, equipment and/or tools effectively  ةيفعالبدوات األيستخدم التقنيات والمواد والمعدات و / أو  -ب  

c) Follows course plan and  procedures  يتبع خطة المنياج الدراسى واإلجراءات -ج  

d) Stays current with methodologies,  technology and job-related skills  يواكب التطورات المتعمقة بطرق وتقنيات وميارات العمل -د   

e) If in a workshop environment, works in a safe manner  معممية بالورش (الدروس ال خاص بمدرسينيعمل بطريقة آمنة ) -ـى  

Comment    مالحظات                                                                                                                  Average Rating:  التقييهمتوسط  

              

       

II. QUALITY / QUANTITY OF WORK                                          جودة وحجه إجناز األعنال         -2        
Mark 
 الدرجة

a) Observes Work Hours and uses them efficiently ويستفيد منو بكفاءةيحافظ عمى أوقات العمل  -أ  

b) Meets established productivity standards, and deadlines  ينجز األعمال وفقا لممعايير اإلنتاجية والمواعيد  -ب  

c) Makes himself available in offering effective support to the student  يتواجد لتقديم الدعم الفعال لمطالب -ج  

d) Student satisfaction (Average mark from students survey) متوسط الدرجة من نتجة إستبيان رأى الطالب( مدى رضا الطالب  -د (  

e) Use the latest technology/practices in teaching استخدام أحدث التقنيات / الممارسات في مجال التدريس -ىـ  

Comment    مالحظات                                                                                                                 Average Rating:  التقييهمتوسط  

 

 

III. INITIATIVE 3-                                                                                                                   روح املبادرة   
Mark 
 الدرجة

a) Takes effective action without being told اإلجراءات الفعالة من تمقاء نفسو يتخذ -أ  

b) Willingly undertakes new assignments  يتقبل طواعية التكميفات الجديدة -ب  

c) Analyzes problems and suggests effective solutions يحمل المشاكل ويقترح الحمول الفعالة -ج  

d) Actively participates in committees and activities of the department  بفاعمية  في لجان وأنشطة القسميشارك  -د  

Comment    مالحظات                                                                                                                   Average Rating:  التقييهمتوسط  
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IV. TEAMWORK                                                                                      العنل اجلناعى      -4   
Mark 
 الدرجة

a) Demonstrates trust and mutual respect, while working  in a team الفريق مع يظير الثقة واالحترام المتبادل، أثناء العمل  -أ  

b) Engages with others while working within the department  يشترك مع اآلخرين فى العمل داخل القسم -ب  

c) Respects others يحترم اآلخرين -ج  

d) Conveys work-related information and ideas to others ينقل المعمومات المتصمة بالعمل واألفكار إلى اآلخرين -د  

Comment    مالحظات                                                                                                                   Average Rating:  التقييهمتوسط  

 

  

V. INNOVATION / CHANGE    5 -                                                                                اإلبداعية وقابلية التغري  
Mark 
 الدرجة

a) Is receptive to new ideas يتقبل األفكار الجديدة -أ  

b) Identifies opportunities to improve work processes إجراءات العمليتعرف عمى فرص تحسين  -ب  

c) Contributes to research and/or scientific publication يساىم في البحوث و/ أو النشر العممي -ج  

d) Contributes through the uniqueness of his specialization يسيم من خالل مجال تخصصو الفريد -د  

Comment    مالحظات                                                                                                                   Average Rating:  التقييهمتوسط  

 

 

VI. LEADERSHIP    6-                                                                                                                       القيادة  
Mark 
 الدرجة

a) Sets work goals, establishes procedures for work accomplishment العمليحدد األىداف، واإلجراءات الالزمة إلنجاز  -أ  

b) Organizes time to coincide with the needs of the department ينظم الوقت ليتزامن مع احتياجات القسم -ب  

c) Develops strategies to achieve results and accomplish tasks نجاز الميام -ج   يطور االستراتيجيات الرامية إلى تحقيق النتائج وا 

d) Organizes work; coordinates activities with peers ينظم العمل وينسق األنشطة مع الزمالء -د  

Comment    مالحظات                                                                                                                   Average Rating:  التقييهمتوسط  

 

 

Comments:  املالحظات: 

Evaluator’s Comments & Recommendations: يهيمالحظات وتوصيات معد التق 

- - 

- - 

- - 

- - 

Position: :الوظيفة Name: :اإلسه 

Date: :التاريخ Signature: :التوقيع 

 

TO THE EMPLOYEE:  
You are required to sign on the line provided below to indicate 
ONLY that you have had opportunity to discuss this evaluation with 
your supervisor.  Your signature does not indicate that you agree 
with the evaluation.  Employees are encouraged to voice their 
comments in the space provided.  A further page may be attached 
for this purpose if required. 

  :إىل عضو هيئة التدريس

كانت لديك الفرصة لمناقشة ىذا التقييم مع  ويطمب منك التوقيع فى المكان أدناه لإلفادة فقط أن
في المساحة  عمى التقييم التعميقالمشرف. توقيعك ال يعنى موافقتك ىذا التقييم. ويتم إبداء 

 يجوز أن ترفق بيا صفحة إضافية ليذا الغرض، إذا لزم األمر. أدناه المتوفرة.

 
EMPLOYEE COMMENTS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

EMPLOYEE SIGNATURE: _________________________   DATE:  ______________________ 
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