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 التقييمنموذج 
 

 /     /    تاريخ التعيين:                 __________اسم الموظف:_____________
 مسمى الوظيفي: ___________________ال               :______________________القسم / الدائرة

 

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز نقاط التقييم مجال التقييم

 جودة العمل المنجز
      إنجاز العمل المطلوبقة في دمدى ال

       القدرة على أداء العمل في مراكز مختلفة 

      القدرة على التنسيق مع األقسام األخرى

 
اإلنضباط و اإللتزام 

 أخالقيات العملب

      االلتزام بمواعيد الدوام الرسمي

      التعاون مع رئيسه وزمالئه لما هو في مصلحة العمل

      اإلدارية والعمل على تنفيذها     تاحترام القرارا

      االلتزام باألنظمة والتعليمات الداخلية

      االلتزام بقواعد السالمة العامة

المحافظة على أسرار العمل وعدم نقلها لمن ليس له 
 عالقة بها أو بالبلدية

 
    

 التطور في األداء

 أكبر تحمل مسؤوليةلالقابلية 
 

 
   

القدرة على تقديم االقتراحات واألفكار التي تساهم في 
   تطوير العمل

 
   

 مدى التطور الذاتي في مجال العمل
 

 
   

دارته لمصلحة العمل  القدرة على استغالل الوقت وا 
 

 
   

دقة المالحظات واكتشاف األخطاء والعمل على 
  معالجتها

 
   

 د لديه بكفاءةالقدرة على إدارة الموار 
 

 
   

 
 
 قدرة اإلشرافية والقياديةال

 العلم والمعرفة باألنظمة واإلجراءات وسياق عمل المؤسسة
 

 
   

 القدرة على التخطيط
 

 
   

 القدرة على تفويض الصالحيات
 

 
   

 القدرة على اتخاذ القرارات
 

 
   

 تدخل والتوجيه في الوقت المناسب القدرة على ال
 

 
   

 جموع الكليالم
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 قيم من قبل:
 :االسم

 التاريخ:     /      /
 :المسمى الوظيفي

 
 التوقيع:

 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات الموظف :
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 /          /التاريخ:                       توقيع الموظف:____________________                                                            

 توصيات المسؤول المباشر:
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 الحاجة التدريبية:

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 /          /التاريخ:                                                                              ________________التوقيع:

          

 بشريةالموارد ال شعبةالستعماالت 
 (2( ، ضعيف 1نقاط( ، )متوسط  3نقاط( ، )جيد  4نقاط( ، )جيد جدا  5)ممتاز 

 توزيع النقاط
 31=___________نقطة من            جودة العمل المنجز .2

 31أخالقيات العمل    =___________نقطة من اإلنضباط ب .1

 31=___________نقطة من             التطور في األداء  .3

  15 =___________نقطة منيادية زاإلشرافية      قدرة القال .4

 العالمة اإلجمالية
 مجموع النقاط =______________

 
 % 211( * 225%             أو        = )مجموع النقاط/ 211( * 01نسبة العالمات= )مجموع النقاط/ 

   
              %________________= 
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 ( ضعيف01( متوسط ، )أقل من 00 -01( جيد ، )00 -01( جيد جدا ، )00 – 01( ممتاز ، ) 211-01التقدير: )
 االسم:                                                                       المسمى الوظيفي:

 / التوقيع:                                                                     التاريخ:      /     
 )عند الضرورة(مدير المالحظات 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

        /          /التاريخ:       :                                     مديرالتوقيع 

 


