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منوذج تقومي األداء الوظيفي
.أولا :معلومات عامة

املدينة

القسم/اإلدارة/املشروع

مسمى الوظيفة

السم رابعيا

آخر مؤهل علمي

اتريخ شغلها

الرقم الوظيفي

آخر برانمج تدرييب

التخصص

بداية اخلدمة

نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه
التقدير

اثنيا :عناصر التقومي
العنصر

األداء الوظيفي

القدرة على اختاذ القرار املناسب
املهارة يف املتابعة والتوجيه
املهارة يف التنسيق وتوزيع العمل
القدرة على التخطيط
القدرة على تقييم وتطوير األداء
احملافظة على أوقات العمل
املعرفة بنظم العمل وإجراءاته
القدرة على التغلب على صعوابت العمل
إمكانية حتمل مسئوليات أعلى
املتابعة ملا يستجد يف جمال العمل
متابعة سري األعمال والرد عليها يف الوقت احملدد
املشاركة الفعالة يف الجتماعات
املهارة يف إعداد التقارير
تقدمي األفكار واملقرتحات
اجملموع

الصفات الشخصية

القدرة على احلوار وعرض الرأي
تقدير املسئولية
حسن األخالق والسلوك والتعامل بني الزمالء
تقبل التوجيهات والستعداد لتنفيذها
الهتمام ابملظهر

احلد األعلى
للدرجات
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
72
4
4
4
4
3

اجملموع

العالقات مع

الرؤساء
الزمالء
املرؤوسني

الدرجة
املعطاة

اتريخ اإلعداد

اثلثا :جمموع الدرجات والتقدير
درجات األداء
الوظـيـفــي

ممتاز
()100-90

درجات الصفات
صـيـة
اـل ـش ـخ ـ

جيد جدا
()89-80

درجــات
العــالقــات

مرضي
()69-60

جيد
()79-70

اجملموع ال ـكـلي
(الدرجة النهائية)

غري مرضي
(اقل من)60

رابعا :ملحوظات عامة
مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أمهية إضافتها
مواطن القوة( :إجنازات /نشاطات أخرى يتميز هبا ومل تشتمل عليها العناصر
السابقة)

مواطن الضعف ( :جوانب سلبية يتصف هبا وتؤثر على عمله دون أن يكون هناك تكرار
للعناصر السابقة)

التوجيهات والتوصيات العامة لتطوير قدراته (:إن وجدت)

19
3
3
3

اجملموع

9

رأي معد التقرير
السم:
التوقيع:

الوظيفة:
التاريخ :

ملحوظات معتمد التقرير

اجملموع الكلي
السم:
التوقيع:
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أولا :اإلرشادات
 .1يعبأ هذا النموذج من قبل الرئيس املباشر للموظف ويتم اعتماده من الرئيس األعلى حسب الصالحيات احملددة.
 .2يعد الرئيس املباشر التقرير إبعطاء الدرجة املناسبة لكل عنصر وفق ا لتقديره  ،بعد الرجوع ملصادر التقومي املتاحة واملوضحة أدانه.
 .3يتم تسجيل الدرجة يف احلقل املخصص لذلك أمام كل عنصر من عناصر التقومي ،مع مراعاة أل تزيد الدرجة املعطاة عن احلد األعلى
لدرجات التقومي احملددة لكل عنصر ،وأمهية الرجوع إىل شرح مفردات العناصر وأسس التحقق منها.
 .4جمموع الدرجات والتقدير يسجل به جمموع درجات عناصر األداء الوظيفي والصفات الشخصية والعالقات اليت حصل عليها املوظف،مث
جتمع للحصول على اجملموع الكلي للدرجات (الدرجة النهائية) ويؤشر على التقدير اخلاص هبا يف احلقل الذي يليه.
 .5يف حقل امللحوظات العامة حيدد معد التقرير مواطن القوة ومواطن الضعف حسب رأيه (إن وجدت) وهي عناصر ترجيحية تؤخذ بعني
العتبار ألغراض التمييز بني احلاصلني على درجات متساوية.
 .6على معد التقرير أن يوضح رأيه بشأن املعد عنه التقرير يف احلقل املخصص لذلك.
 .7بعد اعتماد التقرير من قبل الرئيس األعلى يتم إطالع املوظف املعد عنه التقرير عليه.
اثني ا  :مصادر تقومي األداء الوظيفي:
 .1ملف املوظف
 .3تقرير إجنازات املوظف
 .5أي مصادر أخرى تساعد يف دقة التقومي
اثلث ا  :النتائج املرتتبة على تقدير الدرجات:
 )1عند حصول املوظف على تقدير ممتاز:
 يتم النظر يف ترقيته بعد إكماله للمدة الالزمة للرتقية. النظر يف منحه العالوة اإلضافية املصاحبة للرتقية. )2عند حصول املوظف على تقدير جيد جدا:
-

يتم النظر يف ترقيته بعد إكماله للمدة الالزمة للرتقية
النظر يف منحه العالوة اإلضافية املصاحبة للرتقية

 )3عند حصول املوظف على تقدير جيد :
 يتم النظر يف ترقيته بعد إكماله للمدة الالزمة للرتقية )4عند حصول املوظف على تقدير مرضي:
 يتم النظر يف ترقيته بعد إكماله للمدة الالزمة للرتقية. )5عند حصول املوظف على تقدير غري مرضي:
 -يف املرة األوىل ل يتم النظر يف ترقيته إذا كان مستحق ا للرتقية
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 .2سجل تدوين ملحوظات الرئيس املباشر
 .4سجل الدوام الرمسي

-

مينح نقطتان عند إجراء املفاضلة للرتقية

-

مينح نقطة واحدة عند إجراء املفاضلة للرتقية

-

-

مينح نصف نقطة عند إجراء املفاضلة للرتقية

لفرتتني متتاليتني يتم فصله
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شرح مفردات عناصر التقومي وأسس التحقق منها
العنصر

الشرح

القـ ـ ـ ـ ــدرة علـ ـ ـ ـ ــى اختـ ـ ـ ـ ــاذ القـ ـ ـ ـ ـرار الق ــدرة عل ــى اخت ــاذ الق ـرار املالئ ــم وف ــق م ــا يتطلب ــه املوق ــف املب ـ
على احلقائق واملعطيات ذات العالقة
املناسب
املهارة يف املتابعة و التوجيه

اإلشـ راف علــى أداء املــوظفني خــالل قيــامهم مداء مهــام عملهــم
وإرشادهم ألفضل الطرق

أسس التحقق من العنصر
 إدراك نوع القرار الذي يتطلبه املوقف النتائج اليت ظهرت بناءا على هذه القرارات احلرص الدائم على تزويد املوظفني ابملعلومات الــيت تســاعدهمعلى إجناز أعماهلم على النحو املطلوب
 -مراجعة إجنازات املوظفني

امله ـ ـ ـ ــارة يف التنس ـ ـ ـ ــيق وتوزي ـ ـ ـ ــع ترتيـ ــب العمـ ــل يف اإلدارة بشـ ــكل مـ ــدرو ومـ ــنظم وفـ ــق خطـ ــة
معينــة وتوزيعــه وجدولتــه وفقــا ملهــارات وقــدرات العــاملني وأمهيتــه
العمل
وكذلك التنسيق مع اإلدارات واجلهات ذات العالقة مبا يتفق مبــا
خيدم سري العمل

 سجل توزيع املعامالت على املرؤوسني مستوى التنسيق بينه و بني اإلدارات ذات العالقة.-سرعة إجناز املعامالت

القـ ـ ـ ــدرة علـ ـ ـ ــى تقيـ ـ ـ ــيم وتطـ ـ ـ ــوير تقييم أداء اإلدارة ملهامها املناطة هبا على حنو موضوعي والتعرف
عل ــى مس ــتوى إس ــهام العنص ــر البش ــري والفـ ـ يف ذل ــك ،واخت ــاذ
األداء
الرتتيبات الالزمة لرفع مستوى األداء

 معرفته بنقاط القوة والضعف يف إدارتهاخلطط املعدة للتغلب على املعوقات اليت تواجه العمل تقـ ـ ــديرات أداء املـ ـ ــوظفني واسـ ـ ــتخدامه للوسـ ـ ــائل املسـ ـ ــاعدةلتقييم األداء مثل سجل املعلومات عن املوظف

القدرة على التخطيط

القــدرة علــى وضــع التصــور املســتقبلي لـ دارة مــن يــع اجلوانــب
وفقا لألهداف

 -مناذج من اخلطط املعدة إلجناز املهام لسنة أو اكثر

احملافظة على أوقات العمل

اللتزام والنضباط مبواعيد العمل احملددة يف احلضور والنصـراف
وعدم مغادرة مقر العمل دون إذن مسبق

 اللتزام ابحلضور والنصراف يف املواعيد احملددة التقيد ابلفرتة املخصصة لساعات العمــل واســتثمارها يف إجنــازمهام العمل

املعرفة بنظم العمل وإجراءاته

املعرف ــة ابألنظمـ ــة واللـ ـوائح واإلجـ ـراءات اخلاص ــة ابلعمـ ــل ومـ ــدى
متابعة متغرياهتا واإلملام هبا .

 إجناز العمل وفق القواعد النظامية واإلجرائية املعمول هبا -حجم املخالفات النظامية واإلجرائية .

القـ ـ ـ ــدرة علـ ـ ـ ــى التغلـ ـ ـ ــب علـ ـ ـ ــى ق ـ ــدرة املوظ ـ ــف عل ـ ــى معاجل ـ ــة مش ـ ــاكل العم ـ ــل اليومي ـ ــة والطارئ ـ ــة
بشكل سليم وموضوعي
صعوابت العمل.
إمكانية حتمل مسئوليات أعلى

إمكانية تكليف املوظف معمال ومهام تفوق ما يقوم به يف
وظيفته احلالية يف مستوى الصعوبة واملسئولية

 منــاذج مــن املشــاكل الــيت واجهــت اإلدارة واألســاليب والطــرقاملتخذة ملعاجلتها
 كفاءته فيما يوكل إليه من مهام إضافية النتائج املتحققة للوحدة اليت يشرف عليها -متيزه يف أداء املهام اإلشرافية

املتابعـ ـ ــة ملـ ـ ــا يسـ ـ ــتجد يف جمـ ـ ــال احلرص على متابعة ما حيدث من متغريات يف جمال التخصص  -السعي لزايدة معارفه العلمية
 قراءته يف الدورايت والتقارير املتعلقة بعملهوحماولة اإلملام به وتطويره خلدمة العمل
العمل
 محاسه ورغبته ابللتحاق ابلربامج التدريبية يف جمال عملهمتابع ـ ـ ــة س ـ ـ ــري األعم ـ ـ ــال وال ـ ـ ــرد أن يكون مبادرا مبتابعة األعمال املوكله إلية وإبالغ رئيسه  -على علم مبوقف العمل املوكل اليه وإجنازه يف الوقت احملدد
 يبلغ رئيسه يف حالة وجود صعوابت إلجناز العملابملستجداد أول فأول
عليها يف الوقت احملدد
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املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة الفعال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف املســامهة اإلبابيــة يف ملــو املوضــوعات الــيت تطــرح يف مــداولت
الجتماع وتوجيهها حنو هدف الجتماع
الجتماعات
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 أسلوبه يف املناقشة خالل الجتماعات املقرتحات واألفكار اليت يطرحها -تقبل آراء اآلخرين ومناقشتها

املهارة يف إعداد التقارير

إعداد التقارير وفق الطرق السليمة أسلوابا وكتابة متضمنة  -مناذج مما أعده من تقارير
األحداث والشواهد املؤدية إىل اختاذ القرار املناسب دون وجود  -مدى سالمة هذه التقارير واحتوائها على املعلومات املطلوبة
ثغرات وجوانب غري مستوفاة

تقدمي األفكار واملقرتحات

احلرص على طرح األفكار واملقرتحات اليت ختدم العمل،و  -اآلراء املطروحة لتطوير العمل
ابتكار طرق جديدة تؤدي إىل تبسيط اإلجراءات وحتسني  -مناذج عمل اقرتحت لتطوير العمل وتسهيل إجراءاته
مستوى األداء والسرعة يف إجناز األعمال

الق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى احل ـ ـ ـوار وع ـ ـ ــرض القــدرة علــى عــرض األفكــار واملقرتحــات وتبســيط عمليــة إيصــاهلا
ملتلقيه ـ ــا بش ـ ــكل م ـ ــنظم وواض ـ ــح  ،والتعام ـ ــل م ـ ــع آراء اآلخ ـ ـرين
الرأي
هادي.
مسلوب ْ

تقدير املسئولية

عرض األفكار واملقرتحات وربطها ابلشواهد املؤيدة -املشاركة اإلبابية يف الندوات والجتماعات

التعامل جبدية مع مســئوليات عملــه وواجباتــه ومحاســه يف أداء مــا  -محاسه وجديته يف أتدية ما يوكل له مــن مهــام وشــعوره ممهيــة
ذلك
يوكل له من مهام ،والشعور ممهية العمل الذي يقوم به
 -احملافظة علي األجهزة واملواد اليت يتعامل معها

حسـ ـ ـ ـ ــن األخـ ـ ـ ـ ــالق والسـ ـ ـ ـ ــلوك التعامل ملكمة واتزان مع املواقف املختلفــة ( الطارئــة – املفاجئــة
– احلرجة ) وبعد النظر لديه
والتعامل بني الزمالء

 مشـ ــاهدات مـ ــن التعامـ ــل يف املواقـ ــف املختلفـ ــة مـ ــع الرؤسـ ــاء،الزمالء  ،املرؤوسني
 -بعد النظر يف التعامل مع خمتلف األمور

تقبـ ــل التوجيهـ ــات والسـ ــتعداد األخذ بتوجيهات رؤسائه واحلرص على العمل وفق ا هلــا والتعامــل
معها إببابية .
لتنفيذها

 الستجابة للتوجيهات واملبادرة إىل تنفيذها مناذج مما صدر له من توجيهات وما نفذه منها العناية ابلظهور ابملظهر احلسن من حيو الشكل احلرص على النظافة ( العناية الشخصية) -ترتيب ونظافة املكتب

الهتمام ابملظهر

الهتمام ابللبا من حيو الشكل والنظافة ( العناية الشخصية
) مب ــا يتف ــق م ــع الع ــادات والتقالي ــد  ،والهتم ــام برتتي ــب ونظاف ــة
املكتب

العالقات مع الرؤساء

القــدرة علــى إقامــة عالقــات إبابيــة ملصــلحة العمــل مــع الرؤســاء  -وجود العالقة اإلبابية اليت ختدم العمل
 الحرتام املتبادلوتذليل معوقات العمل يف اإلدارة

العالقات مع املرؤوسني

القدرة على إقامة عالقات إبابية ملصلحة العمل مع املرؤوسني

 قلة التذمر والشكاوي بينه وبني املوظفني -التعامل اإلبايب والحرتام املتبادل

العالقات مع الزمالء

القــدرة علــى إقامــة عالقــات إبابيــة ملصــلحة العمــل مــع زمالئــه،
والستفادة من تبادل اخلربات والتجارب

 وجود العالقات اإلبابية اليت ختدم العمل -التعاون املستمر و الحرتام املتبادل
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