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التاريخ/ :
صفحة4/1 :

منوذج تقومي األداء الوظيفي لشاغلي
الوظائف التنفيذية (مهندسني)

/

.

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

اثني ا :عناصر التقومي
العنصر

األداء الوظيفي

القدرة على تطوير أساليب العمل
القدرة على تدريب غريه من العاملني
القدرة على حتديد متطلبات إجناز العمل على النحو املطلوب
املهارة يف التنفيذ
القدرة على حتديد خطوات العمل والربانمج الزمين
احملافظة على أوقات العمل
تطبيق أسس السالمة املعتمدة يف العمل
املعرفة ابلطريقة السليمة لعمل األجهزة واملواد املستخدمة
املعرفة ابألسس واملفاهيم الفنية املتعلقة ابلعمل
القدرة على التغلب على صعوابت العمل
املتابعة ملا يستجد يف جمال العمل
القدرة على إقامة اتصالت عمل فعالة مع اآلخرين
إمكانية حتمل مسئوليات أعلى
املعرفة بنظم العمل وإجراءاته
تقدمي األفكار واملقرتحات
اجملموع

الصفات الشخصية

القدرة على احلوار وعرض الرأي
تقدير املسئولية
حسن األخال ق والسلو والتعامل بني الزمالء
تقبل التوجيهات والستعداد لتنفيذها
الهتمام ابملظهر

العالقات مع

الرؤساء
الزمالء
املرؤوسني

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

الدرجة
املعطاة

اثلث ا :جمموع الدرجات والتقدير
درجات األداء
الوظـيـفــي

ممتاز
()100-90

جيد جدا
()89-80

مرضي
()69-60

جيد
()79-70

غري مرضي
(اقل من)60

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 هنا تكرار
للعناصر السابقة)

التوجيهات والتوصيات العامة لتطوير قدراته (:إن وجدت)

19
3
3
3

اجملموع

درجات الصفات
الـشـخـصـيــة

درجــات العــالقــات

اجملموع الكــلي
(الدرجة النهائية)

رابع ا :ملحوظات عامة

4
4
4
4
3
اجملموع

اتريخ اإلعداد

9

رأي معد التقرير

الوظيفة:
التاريخ :

السم:
التوقيع:

ملحوظات معتمد التقرير

اجملموع الكلي
الوظيفة:

السم:
التوقيع:

التاريخ :
11
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التاريخ/ :
صفحة4/2 :

منوذج تقومي األداء الوظيفي لشاغلي
الوظائف التنفيذية (مهندسني)

/

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
اثلثا  :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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منوذج تقومي األداء الوظيفي لشاغلي
الوظائف التنفيذية (مهندسني)

التاريخ/ :
صفحة4/3 :

/

شرح مفردات عناصر التقومي وأسس التحقق منها
العنصر

الشرح

أسس التحقق من العنصر

القدرة على تطوير أساليب القدرة على ابتكار طر ق جديدة تؤدي إىل تبسيط اإلجراءات  -اآلراء املطروحة لتطوير العمل
 مناذج العمل املقرتحة لتطوير العمل وتسهيل إجراءاتهوحتسني مستوى األداء والسرعة يف إجناز األعمال
العمل
القدرة على تدريب غريه من أن يتمكن من تطوير مستوى أداء غريه من العاملني عن طريق  -عمليات التدريب اليت قام بتنفيذها
 التطور يف أداء العاملني نتيجة للتدريبالتدريب
العاملني
القدرة على حتديد متطلبات حتديد املوارد الفنية والبشرية الالزمة إلجناز العمل وتوظيفها
بشكل فاعل
إجناز العمل

 -إجناز العمل يف ضوء املوارد اليت مت حتديدها

املهارة يف التنفيذ

تنفيذ العمل بشكل سليم وفق ما حدد له من إجراءات

نوعية العمل املنجز -إجنازه وفق ما حدد له من إجراءات

القدرة على حتديد خطوات
العمل والربانمج الزمين

حتديد خطوات العمل والربانمج الزمين على حنو يراعي أولوية
التنفيذ مبا ميكن من حتقيق األهداف بكفاءة وفاعلية

 مناذج من العمل-تقارير اإلجنازات

احملافظة على أوقات العمل

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

 -اللتزام ابحلضور والنصراف يف املواعيد احملددة

تطبيق أسس السالمة املعتمدة
يف العمل

احلرص على أمور السالمة والوقاية إبتباع الطر ق املؤدية إىل
جتنب حوادث العمل

 مدى التقيد ابلتعليمات واألخذ بوسائل السالمة مدى وجود مشاكل وإصاابت من جراء عدم اتباع أسسالسالمة

املعرفة ابلطريقة السليمة لعمل
األجهزة واملواد املستخدمة

املعرفة ابلطر ق املتبعة والسليمة يف تشغيل األجهزة بشكل
صحيح واستخدام املواد وفق أعلى مستوايت السالمة

 تشغيل الجهزة وفق الطريقة الصحيحة والسليمة استخدام املواد بشكل آمن -مدى وجود العطال واحلوادث جراء التشغيل والستخدام

املعرفة ابألسس واملفاهيم الفنية
املتعلقة ابلعمل

إملامه ابملعارف األساسية يف جمال ختصصه أو التخصصات
األخرى ذات العالقة سواء كانت نظرية أو عملية مبا ميكنه من
ممارسة عمله على النحو املطلوب

 -إجناز العمل وفق األصول املهنية املتعارف عليها

القدرة على التغلب على
صعوابت العمل

قدرة املوظف على معاجلة مشاكل العمل اليومية والطارئة
بشكل سليم وموضوعي.

 مناذج من املشاكل اليت واجهت اإلدارة واألساليب والطر قاملتخذة ملعاجلتها.

املتابعة ملا يستجد يف جمال
العمل

احلرص على متابعة ما حيدث من متغريات يف جمال العمل
وحماولة اإلملام به وتوظيفه خلدمة العمل

 تعامله مع األفكار اجلديدة. -محاسه لاللتحا ق ابلندوات والربامج التدريبية يف جمال عمله.

القدرة على إقامة اتصالت
عمل فعالة مع اآلخرين

وجود العالقات اإلجيابية والفاعلة مع اآلخرين والقدرة على
تطويعها خلدمة العمل

 التعاون والتفاعل بشكل إجيايب مع اآلخرين -نوعية العالقات اليت تربطه ابآلخرين وانعكاسها على األداء

إمكانية حتمل مسئوليات أعلى

إمكانية تكليف املوظف أبعمال ومهام تتطلب قدرات
ومهارات تفو ق ما تتطلبه وظيفته احلالية وكذلك مستوى
الصعوبة واملسئولية

 كفاءته فيما يوكل إليه من مهام إضافية -إجنازاته يف جمال عمله

املعرفة بنظم العمل وإجراءاته

املعرفة ابألنظمة واللوائح واإلجراءات اخلاصة ابلعمل ومدى
متابعة متغرياهتا واإلملام هبا

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

تقدمي األفكار واملقرتحات

احلرص على طرح األفكار واملقرتحات اليت ختدم العمل ،وابتكار  -اآلراء املطروحة لتطوير العمل
 مناذج من القرتاحاتطر ق جديدة تؤدي إىل تبسيط اإلجراءات وحتسني مستوى
األداء والسرعة يف إجناز األعمال

إجناز العمل يف الوقت احملدد
18.10.2015

إهناء األعمال املوكلة له وفق ما حدد هلا من وقت

 التقيد ابلفرتة املخصصة لساعات العمل و استثمارها يفإجناز مهام العمل .
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منوذج تقومي األداء الوظيفي لشاغلي
الوظائف التنفيذية (مهندسني)

التاريخ/ :
صفحة4/4 :

/

 إجنازها ابلسرعة املطلوبة.القدرة على املراجعة والتدقيق

مراجعة العمل بشكل هنائي للتأكد من إجنازه وفق التعليمات
احملددة وخلوه من األخطاء

 سالمة العمل من األخطاء -إجنازه وفق التعليمات

تقبل األفكار اجلديدة

التفاعل مع ما يستجد من أفكار إجيابية ترفع من مستوى
األداء والنظر يف إمكانية األخذ هبا

 احلرص على معرفة ما يستجد من أفكار -العمل وفق احدث األفكار واملستجدات اليت تطور األداء

تقدير املسئولية

التعامل جبدية مع مسـئوليات عملـه وواجباتـه ومحاسـه يف أداء مـا  -محاسه وجديته يف أتدية ما يوكل له من مهام وشعوره أبمهية
ذلك
يوكل له من مهام ،والشعور أبمهية العمل الذي يقوم به
 -احملافظة علي األجهزة واملواد اليت يتعامل معها

حس ـ ـ ـ ــن األخ ـ ـ ـ ــال ق والس ـ ـ ـ ــلو
والتعامل بني الزمالء

التعامل حبكمـة واتـزان مـع املواقـف املختلفـة (الطارئـة – املفاجئـة  -مشاهدات من التعامل يف املواقف املختلفة مع الرؤساء،
الزمالء  ،املرؤوسني
– احلرجة) وبعد النظر لديه
 -بعد النظر يف التعامل مع خمتلف األمور

تقب ــل التوجيه ــات والس ــتعداد األخذ بتوجيهات رؤسائه واحلرص على العمل وفقـا هلـا والتعامـل  -الستجابة للتوجيهات واملبادرة إىل تنفيذها
 مناذج مما صدر له من توجيهات وما نفذه منهامعها إبجيابية
لتنفيذها
الهتمام ابملظهر

الهتمام ابللباس من حيث الشكل والنظافة (العناية الشخصية)  -العناية ابلظهور ابملظهر احلسن من حيث الشكل
مب ــا يتفـ ــق مـ ــع العـ ــادات والتقالي ــد  ،والهتمـ ــام برتتيـ ــب ونظافـ ــة  -احلرص على النظافة (العناية الشخصية)
املكتب
 -ترتيب ونظافة املكتب

العالقات مع الرؤساء

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

العالقات مع املرؤوسني

القدرة على إقامة عالقات إجيابية ملصلحة العمل مع املرؤوسني

العالقات مع الزمالء

القــدرة علــى إقامــة عالقــات إجيابيــة ملصــلحة العمــل مــع زمالئــه - ،وجود العالقات اإلجيابية اليت ختدم العمل
والستفادة من تبادل اخلربات والتجارب
 -التعاون املستمر و الحرتام املتبادل
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 قلة التذمر والشكاوي بينه وبني املوظفني -التعامل اإلجيايب والحرتام املتبادل

Rev 00

QF-HR-026-8-2

