
ميثاق األداء للموظف ىلع الوظيفة األرشافية

أوالً: االهداف

: اجلدارات
ً
ثانيا

اجلهة:اسم املوظف:

االدارة/ القسم:املسىم الوظييف:

املدير )املقيم(: الرقم الوظييف:

انلاتج املستهدفالوزن النسيبمعيار القياساهلدفم
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جمموع الوزن النسيب

انلاتج املستهدفالوصف السلويك للجداراتالوزن النسيباجلدارةم

حس املسؤويلة1
يتحمل مسؤويلة أعماهل و قراراته، وال يلىق اللوم ىلع اآلخرين.  
يفهم دوره، و كيفية ارتباطه باألهداف العامة جلهة عمله.   
يفصح عن ما يواجهة من حتديات بشفافية.    

اتلعاون2

يشارك املعلومات بانفتاح وفق متطلبات العمل.    
يسىع اىل االستفادة من اراء األخرين من خارج ادارته، وتهيئة األخرين دلعم األعمال اليت يقوم بها من خالل 

بناء عالقات داعمة معهم.    

يستجيب لطلبات ادلعم و املساندة من الوحدات اتلنظيمية يف جهة عمله. 

اتلواصل3
يستخدم اتلواصل املكتوب الواضح والفعال.    
يستخدم اتلواصل الشفيه الواضح والفعال.    
ينصت لآلخرين بعناية.     

حتقيق انلتائج4
يستطيع القيام بمهام متعددة و حتديد أولوياتها  حسب اهميتها النسبية. 

يمكن االعتماد عليه ، وينفذ مهامه يف وقتها بمستوى اعل من اجلودة .  
مبادر ويعمل بدون توجيه من رئيسه عند تنفيذه ملهامه.   

يسىع إىل اتلعلم وتطوير نفسه باستمرار.    تطوير املوظفني5
يساعد األخرين ىلع تطوير انفسهم.    

االرتباط الوظييف6

دلية االستعداد ملواجهة حتديات العمل.    
ع إىل مستوى أىلع من اإلجناز واالبتاكر عند تنفيذ العمل. 

ُّ
يتطل

يلزتم بمواعيد العمل و يكون متواجدا عند احلاجة ايله.
يركز ىلع »خدمة العمالء« عند تنفيذ اعماهل.

القيادة7

مرن وقادر ىلع تنفيذ أعمال هامة ىف ظروف تنطوى ىلع قدر كبري من املخاطرة وعدم ايلقني.
يدعم و يشجع فريقه ىلع حتقيق اهدافه، حىت يف الظروف الصعبة.

يفكر بمنطقية و ابداع دون اتلأثر بتحزياته الشخصية.
يفوض الصالحيات و يتابع انلتائج.

يوفر ويدعم فرص تطوير املرؤوسني.
املجموع

اتلوقيع اتلاريخ: اسم املعد )املدير(

اتلوقيع اتلاريخ: اسم املوظف

اتلوقيع اتلاريخ: اسم املعتمد

اتلوقيع اتلاريخ: رئيس وحدة ادارة االداء



نموذج تقويم  األداء للموظف ىلع الوظيفة األرشافية 

أوالً: االهداف

: اجلدارات
ً
ثانيا

اجلهة:اسم املوظف:

االدارة/ القسم:املسىم الوظييف:

املدير )املقيم(: الرقم الوظييف:

 الوزنمعيار القياساهلدفم
النسيب

 انلاتج
املستهدف

 انلاتج
الفعيل

 الفرق بني
 اتلقديراتلقديرانلاجتني

املوزون
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جمموع اتلقدير املوزونجمموع الوزن النسيب

 انلاتجالوصف السلويك للجداراتالوزن النسيباجلدارةم
املستهدف

 انلاتج
الفعيل

 اتلقييم
انلهايئ

 اتلقدير
املوزون

حس املسؤويلة1
يتحمل مسؤويلة أعماهل و قراراته، وال يلىق اللوم ىلع اآلخرين.  
يفهم دوره، و كيفية ارتباطه باألهداف العامة جلهة عمله.   
يفصح عن ما يواجهة من حتديات بشفافية.    

اتلعاون2

يشارك املعلومات بانفتاح وفق متطلبات العمل.
يسىع اىل االستفادة من اراء األخرين من خارج ادارته، وتهيئة األخرين دلعم األعمال اليت يقوم بها 

من خالل بناء عالقات داعمة معهم.    

يستجيب لطلبات ادلعم و املساندة من الوحدات اتلنظيمية يف جهة عمله. 

اتلواصل3
يستخدم اتلواصل املكتوب الواضح والفعال.    
يستخدم اتلواصل الشفيه الواضح والفعال.    
ينصت لآلخرين بعناية.     

حتقيق انلتائج4
يستطيع القيام بمهام متعددة و حتديد أولوياتها  حسب اهميتها النسبية. 

يمكن االعتماد عليه ، وينفذ مهامه يف وقتها بمستوى اعل من اجلودة .  
مبادر ويعمل بدون توجيه من رئيسه عند تنفيذه ملهامه.   

يسىع إىل اتلعلم وتطوير نفسه باستمرار.    تطوير املوظفني5
يساعد األخرين ىلع تطوير انفسهم.    

االرتباط الوظييف6

دلية االستعداد ملواجهة حتديات العمل.    
ع إىل مستوى أىلع من اإلجناز واالبتاكر عند تنفيذ العمل. 

ُّ
يتطل

يلزتم بمواعيد العمل و يكون متواجدا عند احلاجة ايله.
يركز ىلع »خدمة العمالء« عند تنفيذ اعماهل.

القيادة7

مرن وقادر ىلع تنفيذ أعمال هامة ىف ظروف تنطوى ىلع قدر كبري من املخاطرة وعدم ايلقني.
يدعم و يشجع فريقه ىلع حتقيق اهدافه، حىت يف الظروف الصعبة.

يفكر بمنطقية و ابداع دون اتلأثر بتحزياته الشخصية.
يفوض الصالحيات و يتابع انلتائج.

يوفر ويدعم فرص تطوير املرؤوسني.

امجايل اتلقدير املوزوناملجموع

الصفحة 1 من 2



يف حال احلصول ىلع تقدير ممتاز أو غري مريض جيب ذكر املربرات وارفاق الوثائق ادلاعمة 

اتلقدير العام

اتلقديرانلتيجة

املربرات

نقاط القوة

انلقاط اليت حيتاج إىل تطوير

الصفحة 2 من 2

اتلوقيع اتلاريخ: اسم املعد )املدير(

اتلوقيع اتلاريخ: اسم املوظف

اتلوقيع اتلاريخ: اسم املعتمد

اتلوقيع اتلاريخ: رئيس وحدة ادارة االداء

مقياس اتلقدير العام

وصف اتلقدير اتلقدير اتلصنيف

حقق  لك أهدافه وختطى املستهدفات املحددة باملستوى املطلوب.
ممتاز 5

إظهار اكفة اجلدارات يف مستويات أىلع من تلك املطلوبة للوظيفة.

حقق  لك أهدافة باملستوى املطلوب. جيدجداً 4
إظهار اجلدارات يف مستويات تتوافق بدرجة كبرية مع املستويات املطلوبة للوظيفة

حقق معظم أهدافه باملستوى املطلوب
جيد 3

إظهار اجلدارات يف مستويات قريبة من  املستويات املطلوبة للوظيفة

األداء اقل من اتلوقعات، و حقق بعضا من اهدافه باملستوى املطلوب.
مريض 2

اجلدارات املطلوبة للوظيفة ال تتسم باثلبات الاكيف

األداء أقل من اتلوقعات بشلك دائم، ولم حيقق معظم أهدافه و لم يصل يف أي منها اىل املستوى املطلوب.
غري مريض 1

عدم إظهار مستوى مقبول من اجلدارات املطلوبة للوظيفة.

بيانات تسجيل نتائج تقويم االداء يف انلظام

رقم الوثيقة االلكرتونية

اتلوقيع اتلاريخ: اسم املوظف

املوظف املختص

اخلتم الرسيم جلهة املوظف
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