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 )     (العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية : أداء العمل الحالي : أوالً 

 .معرفة الجوانب الفنٌة فً العمل .1

 .معرفة األنظمة واللوائح والتعلٌمات المتعلقة بالعمل  .2

. مستوى أداء العمل الحالً وجودته .3

)    ( العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية :التخطيط للعمل :                                              ثانياً 

 .تبصر أهداف الجامعة وسٌاستها وفلسفتها .1

 .تجدٌد أهداف الجهة التً ٌرأسها .2

 .وضع الخطط وبرامج العمل .3

 .إعداد مشروع الموازنة .4

)    ( العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية : حل المشكالت واتخاذ القرار :                                              ثالثاً 

 .القدرة على تحدٌد المشكالت وتحلٌلها .1

 .دراسة ما ٌعرض علٌه من قضاٌا وإبداء الرأي فٌها .2

. سالمة القرارات التً ٌتخذها .3

)     ( العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية : القيادة والتوجية :                                               رابعاً 

 .اإلشراف والتنسٌق بٌن الجهات المرتبطة به .1

 .تقٌٌم أداء المرؤوسٌن بموضوعٌة .2

 .توجٌه المرؤوسٌن وإرشادهم .3

 .تنمٌة وتطوٌر المرؤوسٌن .4

. تحفٌز المرؤوسٌن ومعالجة مشكالتهم .5

)     ( العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية : التعاون والعمل الجماعي :                                                خامساً 

 .المشاركة فً أعمال اللجان .1

 .المشاركة فً االجتماعات  .2

. التعاون والتنسٌق مع الزمالء .3

)     ( العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية : االتصال والتعامل مع اآلخرين :                                               سادساً 

 .مهارة المحادثة واإلصغاء .1

 .جمع وتحلٌل المعلومات .2

 .كتابة المذكرات وإعداد التقارٌر .3

 .حسن التعامل مع اآلخرٌن .4

)     ( العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية : السلوك :                                              سابعاً 

 . االلتزام بالقوانٌن واألنظمة واألعراف الجامعٌة .1

 .السلوك الحمٌد فً إ طار أخالقٌات العمل .2

 .المحافظة على سمعة الجامعة .3

 .القدرة على تحمل ضغوط العمل .4

)   ( العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية : اإلبداع واالبتكار :                                             ثامناً 

 .تقدٌم االقتراحات لتطوٌر العمل فً موقع عمله  .1

 .تقدٌم االقتراحات لتعدٌل األنظمة والسٌاسات فً الجامعة .2

 . القدرة على مواجهة الظروف المستجدة .3

 القدرة على معالجة القضاٌا االستثنائٌة .4

)     ( العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية : تطور الذات :                                             تاسعاً 

 .مواكبة المستجدات فً مجال العمل .1

 .تنمٌة المعلومات فً مجال التخصص .2



 (دائرة الموارد البشرية ) الجامعة األردنية  

: .............................................. (أربع مقاطع)اسم 

 

 

: ................................... رقم وظيفي

: ................................... مكان العمل: ....................................................... الوظيفة  

: ..................... تاريخ الحصول عليها: ......................................... الفئة الحالية / الدرجة   

 

 

 

QF-HRD-19.01.1.2 2 )العليا القيادات فئة ) موظفي ثقييم نموذج 

 

 

 المشاركة فً ندوات وبرامج تدرٌبٌة فً مجال تخصصه .3

)     ( العالمة المستحقة       (%10 )النسبة المئوية : الصالحيات والمسؤوليات :                                             عاشراً 

 .القدرة على ممارسة ما ٌخول له من صالحٌات .1

 . االلتزام والقدرة على تحمل المسؤولٌة .2

. القدرة على تحمل مسؤولٌات أعلى .3

 

 

 جٌد جدا          (89-80)  ممتاز      (90-100)

 ضعٌف         (60أقل من ) متوسط         (69-60) جٌد               (70-79)

 

 "        "ورقماً      "            "          كتابة : التقدير العام 

التوصٌة 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

....................................................................................... 

: وظٌفته : اسم الرئٌس المباشر 

: التوقٌع : التارٌخ   
مالحظات الرئيس المباشر 

 

 

    االحتياجات التدريبية للموظف

 

 

 
 

: بدائرة الموارد البشرٌة          / خاص

: التوقٌع والتارٌخ  :                  الموظف   تم تعبئة التقرٌر من خالل 

 

 


