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 أداء استثنائي في جميع مجاالت المسؤولية. تم تحقيق األهداف المخطط لها أعلى
بكثير من المعايير المعمول بها وتم تحقيق اإلنجازات في مجاالت غير متوقعة.ا

تم استيفاء المسؤولية.  المعمول بها في معظم مجاالت  المعايير  باستمرار   يتجاوز 
جميع المتطلبات وتم تحقيق األهداف فوق المعايير المعمول بها.ا

 تم استيفاء جميع متطلبات الوظيفة وتم تحقيق األهداف المخططة ضمن المعايير
الموضوعة. لم تكن هناك مجاالت حاسمة حيث كانت اإلنجازات أقل من المخطط لها.ا

يتم تحقيق جميع لم  التوقعات.  يلبي  الحرجة ال  المجاالت  أكثر من  أو  واحد   ألداء في 
المسؤوليات ببعض  الوفاء  يتم  ولم  الموضوعة  المعايير  ضمن  المخططة   األهداف 

بالكامل. بحاجة إلى تحسين فوري.ا

الوفاء يتم  لم  مقبول.  غير  األداء  الوظيفة.  متطلبات  من  األدنى  الحد  يلبي   ال 
أال يستمر الموظف غير مؤهل ويجب  أهداف مهمة.  تحقيق  يتم  ولم   بالمسؤوليات 

في العمل في هذا المنصب.ا



الدرجةالمعايير العامة: التقييم الوزن %

القسم - 1

ضعيف - 1 مقبول - 2 جيد - 3 جيد جدًا- 4 ممتاز - 5 تقييم:

 اإلنتاجية:  افتراض / اعتبار أداء الموظف كنسبة من المدخالت الى المخرجات
خالل فترة زمنية معينة.ا

ويكون المحدد  الوقت  في  للعمل  الحضور  بالمواعيد:   وااللتزام   الحضور 
 متاح للعمل على النحو المطلوب للوفاء بمسؤوليات الوظيفة. ينسق الغياب

المسبق مع المشرف إلبقاء العمل على المسار الصحيح.ا

شفويا الصحيحة  واألفكار  المعلومات  فعال  بشكل  ينقل  االتصال:   مهارات 
وخطيا. يستمع بعناية ويسعى للحصول على توضيحات لضمان الفهم.ا

يقدم الواجبات.  أداء  عند  الشخصية  المسؤولية  يوضح  االلتزام:   /  المبادرة 
 المساعدة لدعم أهداف القسم. يؤدي بأقل قدر من اإلشراف. يلبي توقعات

العمل للوظيفة بمعايير عالية.ا

 جودة العمل / كميته: اكمال المهام  بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب.
 يعالج عدت مسؤوليات بطريقة فعالة. الوصول إلى أهداف واحتياجات القسم

من خالل تقديم الخدمات وتلبية توقعات العمل.ا

 مهارات التعامل مع اآلخرين: يتعامل بشكل إيجابي وفعال مع زمالء العمل
 والعمالء اآلخرين. إظهار االحترام والحفاظ على عالقات إيجابية مع فريق اإلدارة

والموظفين.ا

يحافظ على عالقات عمل متناغمة وفعالة مع  العمل الجماعي والتعاون: 
 زمالء العمل. مشاركة المعلومات والموارد مع اآلخرين لتعزيز عالقات العمل

اإليجابية والتعاونية.ا
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خطط التطوير الوظيفي

مالحظات المقيم    

هل توصي بإعادة التعاقد مع هذا الموظف
(هذا الجزء يخص الموظف بعقد محدد المدة)
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