نموذج تقييم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف االشرافية لعام 2102
( رئيس شعبة  ،رئيس القسم  ،مساعد المدير  ،مدير الدائرة  ،مدير الوحدة )
جامعة البلقاء التطبييقية
أوالً  :معلومات عامة
االسم رباعيا
الرقم الوظيفي
الدرجة الوظيفية
نتيجة آخر تقييم أداء حصل عليه الموظف

المسمى الوظيفي
مكان العمل
تاريخ التقييم

رابعاً  :مالحظات عامة

ثانيا ً  :عناصر التقييم
العناصر

درجة

األداء الوظيفي
 -1المعرفة بأهداف ومهام الدائرة .
 – 2المعرفة بنظم العمل وتنظيم اجراءاته .
 – 3القدرة على إدارة العمل بفاعلية وتطوير أساليبه .
 – 4التخطيط وتنظيم العمل اليومي .
 – 5القدرة على التكيف في العمل االداري وتحمل الضغوطات .
 – 6القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات وتوزيع العمل بعدالة .
 – 7االستعداد والقدرة على تطوير العمل واالبداع .
 – 8القدرة على الحوار وعرض الرأي وتوصيل المعلومات .
 – 9االلتزام بأخالقيات العمل واتباع التسلسل االداري .
 – 11عقد اجتماعات دورية للموظفين لمعرفة احتياجاتهم وإيضاح المطلوب
إنجازه منهم .
 – 11المهارة والدقة في تنفيذ العمل .
 – 12درجة االلتزام بالدوام الرسمي .
 – 13درجة االهتمام بالموظفين والتعامل معهم اجتماعيا ً .
 – 14الحرص على تنمية قدرات الموظفين بما يتالئم مع طبيعة العمل .
 – 15مدى المحافظة على المال العام .
 – 16تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها .
عالقة الموظف مع االخرين
 – 1مع رؤسائه .
 – 2مع زمالئه .
 – 3مدى التزام الموظف بروح الفريق .
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