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 يقذيح

 
 أطاللب اٌذ١ًٌ ٘زا ؼًّث إٌّٛف١خ عبِؼخ – ى١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝث اٌغٛدح ػّبْ ٚؽذح لبِذ

 فٟ اٌغٛدح ِفب١ُ٘ رطج١ك ٔؾٛ زٙبٚسإ٠ إٌّٛف١خ عبِؼخ – و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ سعبٌخ ِٓ

  االداس٠خ اٌؼ١ٍّخ

 رزجٕٟ ٚاػ١خ داس٠خا ل١بدح ٕ٘بن ٠ىْٛ اْ ٠غت "اٌغٙبص اإلداسٞ" ِؼ١بس ػٍٝ ٔظٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ

 سد ااٌمش ارخبر ٚ ٌزٌه اٌالصِخ اٌغ١بعبد ٚػغ ػٍٟ ٚلبدسح اٌز١ّض، اٌٟ اٌغؼٟ ٚ اٌزط٠ٛش فىش

 اٌّؼب١٠ش ِٓ ِغّٛػخ ٚػغ رُ ٌزٌه. اٌّئعغخ اداء ١خفبػٍ ٚ وفبءح ٠ؼّٓ ِالئُ صِٕٟ اؽبس فٟ

 ٘زٖ رؾذ٠ذ ٚرُ االداس٠خ اٌم١بدح رشل١خ أٚ رؼ١١ٓ ػٕذ ثٙب االعزؼبٔخ ٠زُ االداس٠خ اٌم١بداد الخز١بس

  ٚظ١فخ وً ِزطٍجبد ؽغت اٌّؼب١٠ش
 

 رؤية الوحدة:

كلٌة  اقتتصةاد  صةبحلت للوصةو  للوةودة المةامل  و بالكلٌة  بكفاءة األداء تطمح الوحدة لالرتقاء

من خال  مراتب  تطبٌة  معةاٌٌر الوةودة  فً مصاف الكلٌات المتمٌزة، المنوفٌ وامع  ب المنزلى

 .وصوق للتمٌز فً األداء والمخروات والخدمات

 رسالة الوحدة:

بما  المنوفٌ ب كلٌ  اقتتصاد المنزلىلتحسٌن كفاءة األداء ل ةالمستمر لتطوٌر والوودة اقلتزام با

اكتسةةاث ةقةة  الموتمةةر وايئةةاء  ٌيةة  التةةدرٌ  ، و   مةةر رسةةال  الكلٌةة  وا ةةدافنا المعلنةة ٌتفةة

والعاملٌن والطالث فٌما تقدمه الكلٌ  من خدمات تعلٌمٌ  وبحةٌة  وموتمعٌة  وفةً كفةاءة األداء، 

ئمان الوودة والتطوٌر المستمر لممرويات وبرامج التطوٌر بالكلٌ  طبقا لرسال  الكلٌ  كذلك 

، باقيتماد يلً كفاءات بمرٌ  األكادٌمٌ  القومٌ معاٌٌر الا الريٌسٌ ، والتً تتواف  مر وا دافن

ٌئةمن للكلٌة  تةدرة بمةا متمٌزة، وموارد مادٌ  كافٌ ، ونظم وآلٌات فايلة  لقٌةا  وتقٌةٌم األداء 

 تنافسٌ  يالٌ ، فٌما تقدمه من خدمات تعلٌمٌ ، وبحةٌ ، وموتمعٌ  متمٌزة.
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 يجية للوحدة:األهداف اإلسترات

 المسا م  فً إيداد دلٌ  الكلٌ  للحصو  يلى اقيتماد يلى المستوى القومً. .1

وئر النظم والمعاٌٌر والنماذج المختلف  التً تستخدم لتقٌٌم انمط  الكلٌ  المختلف ،  .2

 وتقٌٌم األداء األكادٌمً واإلداري بندف تقوٌم األداء وئمان الوودة فً الكلٌ .

التطوٌر المستمرة من خال  لوان الوحدة لئمان اقستمرارٌ  فً  متابع  وديم يملٌات .3

 التطوٌر ومواكب  المستوٌات المتالحق  للوودة.

 اكتساث ةق  الموتمر فً مخروات العملٌ  التعلٌمٌ  بالكلٌ . .4

التويٌ  بمفا ٌم وةقاف  الوودة والتأكٌد يلى حتمٌ  تطبٌ  مفا ٌم الوودة المامل  فً  .5

 واتسامنا العلمٌ  واإلدارٌ  المختلف . ومٌر انمط  الكلٌ 

 إيالء تٌم التمٌز والقدرة التنافسٌ  فً كاف  التخصصات التابع  للكلٌ . .6

ديم األنمط  الطالبٌ  والبحةٌ  والممارك  الموتمعٌ  مما ٌسا م فً تحقٌ  رئا ك   .7

 من الطالث والموتمر.

تحقٌ  المتطلبات والمعاٌٌر  تطوٌر النظم الداخلٌ  األكادٌمٌ  واإلدارٌ  بما ٌسا م فً .8

 األكادٌمٌ .

إزكاء مبدا الممارك  الموتمعٌ  لمؤسسات الموتمر المدنً والومعٌات المنتم  بالتعلٌم  .9

 للممارك  فً الرتاب  وديم مناخ الوودة.

إتام  يالتات تبادلٌ  مر  ٌيات ومنظمات ئمان الوودة واقيتماد يلى المستوى  .11

   يلى اقيتماد.اإلتلٌمً والدولً بندف الحصو
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       أًال: أىًيح تقييى اداء االفشاد انعايهين                              

     

 
ال ثذ ِٓ ٚعٛد ٔظبَ ِزىبًِ ٠ؼّٓ اداء ع١ٍّب ٠زؾمك ِٓ خالٌٗ ػذح ِؼب١٠ش ِٛػٛػ١خ ٠شؼش 

ش ال ػ١ٍّخ اداء ِٓ خالٌٙب اٌؼب١ٍِٓ ثبْ رم١١ُّٙ رم١١ّب ِٛػٛػ١ب ثؼ١ذا ػٓ اال٘ٛاء ٚرؼزج

اٌّشإع١١ٓ اؽذٜ اٌٛعبئً اٌزٝ رىشف ػٓ ِغزٜٛ اٌزٛافك ث١ٓ اٌٛظبئف ٌّب ٌٙب ِىٓ ا١ّ٘خ 

لظٜٛ ٠ّٚىٓ اْ رئدٜ ٔزبئظ ٘زا اٌزم١١ُ اٌٝ اػبدح إٌظش فٝ ع١بعبد اٌّئعغخ ٚثبٌزبٌٝ فبْ 

ح ٚاٌّٛعٙخ رم١١ُ اداء االفشاد ِٚزبثؼزُٙ فٝ ؽم١مخ االِش رم١١ّب ِٕبظش ٌؾظخ اٌزذس٠ت إٌّفز

ٌّخزٍف اٌّغز٠ٛبد اٌزٕظ١ّ١خ فٝ اٌى١ٍخ ِٚذٜ ٔغبؽٙب ٚاخفبلٙب فٝ طمً  ِٙبساد ٚر١ّٕخ 

ِٚؼشفخ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ِٚٓ صُ فبْ رطج١ك ٔظبَ اٌؾبفض فٝ االداء ٠ؼزجش ػبِال اعبع١ب فٝ 

  .رمذَ ٚرطٛس االداء

   

 ثانيا: عهنيح نظى تقييى االداء    

 

 
رم١١ُ اداء اٜ ػبًِ اٚ ِٛظف ؽزٝ ٠ؼشف ِغزٜٛ ادائٗ ِٚب ِزٛلغ ِٕٗ  ِٓ اٌؼشٚسٜ اػالْ

ٌذفغ وفبءرٗ ِٚذٜ ِب ؽممٗ ِٓ ٚسأٜ سئ١غٗ فٟ ػٍّٗ ٚٔمبؽ اٌؼؼف ٚاٌمٛح ٚرالشٝ ٔمبؽ 

 اٌؼؼف ِٚٓ اٌؼشٚسٜ ا٠ؼب االشبسح ثبألداء اٌغ١ذ ٚرؾف١ض طبؽجٗ ؽزٝ ٠ف١ذ ثٗ االخشْٚ. 

 شٝ ٔمبؽ ػؼفٗ ٚاٌؼًّ ػٍٝ اطالؽٙب.اِب االداء اٌؼؼ١ف فال ثذ ا٠ؼب ِٓ رال

 

ِؼ٠ٕٛخ ( ِٚٓ ٚظبئفٙب اْ ا١ّ٘زٙب  أٙب رؼضص االداءاد اٌغ١ذح ٚرمٜٛ  -أٛاع اٌؾٛافض) ِبد٠خ 

ِٓ االداءاد اٌّزذ١ٔخ ِٚٓ شبٔٙب أٙب رؾفض اٌؼب١ٍِٓ ٚرؾضُٙ ػٍٝ االثذاع ٚاإلٔفبق ٚرغ٠ٛذ 

وٍّبد اٌضٕبء ٚاٌشٙبداد ٚخاللٗ اٌؾٛافض  االػّبي وّب ٌٍّىبفآد اٌؼ١ٕ١خ ٚاٌزٝ رّٕؼ ٌٍؼب١ٍِٓ

 اٌغٍج١خ )اٌؼمبة( اٌغضء اٌشادع اٌّبدٜ ٚالثذ ِٓ سثؾ اٌؾٛافض ثبألداء ؽزٝ ٔؼّٓ اداء ع١ذا.

 

 

 



 

6 

 

 

 

 ثالثا: كيفية تقييم االداء

 
 ٕ٘بن ِغّٛػزبْ ِٓ اٌطشق اٌزٝ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب رم١١ُ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ وبالرٝ:

 التقويمية التى تعتمد على االحكام او التقديرات الحكمية  المجموعة األولى: االنظمة
 

 انتقاسيش انذًسيح انشتع سنٌيح  -أ

رُ رظ١ُّ ّٔٛرط رمش٠ش دٚسٜ ٠زُ رٛص٠ؼٗ ػٍٝ ِذ٠شٜ االداساد ٚأ١ِٓ اٌى١ٍخ ِٚذ٠ش اٌشئْٛ ● 

 االداس٠خ ٚسإعبء االلغبَ االوبد١ّ٠خ ٌزم١١ُ اٌؼب١ٍِٓ رؾذ سئبعزُٙ.

ش ٚرؾ١ٍٍٙب ٚسفغ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ إلداسح اٌى١ٍخ الرخبر االعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ ٠زُ رغ١ّغ اٌزمبس٠● 

 اٌّطٍٛثخ.

٠زُ ادخبي ٔزبئظ اٌزمبس٠ش اٌغبثمخ ػٍٝ ِذاس اسثغ دٚساد ػٍٝ ثشٔبِظ ؽبعت اٌٝ ِٚٓ خالٌٙب ● 

 ٠زُ اٌؾظٛي ػٍٝ ِٕؾٕٝ سعُ ث١بٔٝ ٠ّضً ل١بط ِغزٜٛ اداء اٌؼبًِ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ.

 ٌب انًقاسنح انضًخيح استخذاو اسه -ب

ٚفٝ ٘زا إٌظبَ ٠طٍت ِٓ اٌّذ٠ش٠ٓ أٚ اٌّششف١ٓ ِمبسٔخ أداء اٌفشد ِغ اداء ا٢خش٠ٓ اٌز٠ٓ 

٠ئدْٚ ٔفظ اٌؼًّ ؽ١ش ٠شرت اٌّذ٠ش أٚ اٌّششف االفشاد رظبػذ٠ب ِٓ االدٔٝ فٝ ادائٗ اٌٝ 

خؼؼْٛ ٌٍزم١١ُ ار ٠م١ُ االػٍٝ أداء أٚ رٕبص١ٌب أٚ ٠مَٛ ثّمبسٔخ ػًّ فشد ِغ ع١ّغ األفشاد اٌز٠ٓ ٠

( ٚ٘ىزا ٌزؾذ٠ذ ِٓ ٘ٛ االفؼً ٚثؼذ رٌه ٠غشٜ 4( ِٚغ )3( ِٚٓ صُ ِغ )2( ِغ )1اٌفشد )

 .رشر١ت اٌألفشاد

 طشيقح االحكاو انًطهقح  -ج

ٚفٝ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠مَٛ اٌّذ٠ش٠ٓ ثم١بط ِغزٜٛ أداء األفشاد اػزّبدا ػٍٝ ِؼب١٠ش األداء 

ٕ٘بن ِمبسٔخ ث١ٓ األفشاد ثً اْ اٌّششف١ٓ ٠مِْٛٛ ثزشر١ت  اٌّٛػٛػخ ٌىً ٚظ١فخ ٌزا فبٔٗ ١ٌغذ

 األفشاد ػٍٝ ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌّؾذٚدح فٝ لٛائُ اٌزم١١ُ.
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 االنظمة المعتمدة على السلوكيات و السمات: المجموعة الثانية

٠ؼزّذ ٘زا إٌظبَ فٝ اٌزم١١ُ ػٍٝ خظبئض نظاو تقييى االداء يعتًذاً عهَ انسًاخ :  ♣

 ِٚٓ ؽشق ٘زا إٌظبَ : رئصش ثشىً وج١ش ػٍٝ ادائُٙ اٌٛظ١فٝ  االفشاد ٚاٌزٝ

 طشيقح انتشتية : –أ   

٠مَٛ ِذ٠شٜ االداساد ٚسإعبء  ثزشر١ت األفشاد ؽغت وفبءرُٙ ِٚٓ خالي ِمبسٔخ وً فشد ُِٕٙ 

 ثضِالئٗ، ٠ٚفؼً اعزخذاَ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٕذِب ٠ىْٛ ػذد األفشاد اٌّطٍٛة رم٠ُٛ أدائُٙ ل١ًٍ.

 انتقٌيى عهَ اساط اننتائح : -ب

رمَٛ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ أعبط ِب أؽشصٖ اٌّٛظف ِٓ ٔزبئظ وؤعبط ٌزم٠ُٛ أدائٗ ؽ١ش ٠شزشن فٟ 

٘زٖ إٌزبئظ اٌشئ١ظ ِٚشإٚع١ٗ، ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ رخٍك ٔٛػب ِٓ اٌزؼبْٚ فٟ األداء ٚاٌّشبسوخ فٟ 

غؼٍُٙ أوضش اعزغبثخ ٌؼ١ٍّخ اٌّغئ١ٌٛخ فزش١غ سٚػ اٌطّؤ١ٕٔخ ٚاألِبْ فٟ ٔفٛط اٌؼب١ٍِٓ ٚر

 اٌزم٠ُٛ .

٠ؼزّذ ٘زٖ إٌظبَ ػٍٝ عٍٛو١بد اٌّٛظف ِضً )االٔزظبَ فٝ : نظاو قياط انسهٌكياخ♣ 

 :اػ١ذ اٌؼًّ( ِٚٓ ؽشق ٘زا إٌظبَاٌؼًّ ٚاٌزؼبْٚ ِغ االخش٠ٓ ٚاالٌزضاَ ثّٛ

 طشيقح قياط انتذسج انسهٌكَ: -أ

ف١ٗ ثبعزخذاَ ١ِضاْ ِزذسط عٍٛوٝ ِٓ ٠مَٛ ِذ٠شٜ االداساد ٚسإعبء  ثزم٠ُٛ أداء ِٛظ

 ٚرز١ّض ٘زٖ اٌطش٠مـــخ ثبٌغٌٙٛخ ٚاٌجغبؽــخ.”. غ١ش ِشػٝ“اٌـٝ ” ِّزبص“

 طشيقح يشاقثح االداء انسهٌكي : –ب 

فٝ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠مَٛ ِذ٠شٜ االداساد ٚاأللغبَ اٌؼ١ٍّخ ثّالؽظخ اٌغٍٛو١بد اٌّزىشسح ٌٍّٛظف 

 ٌغٍٛن اٌفؼٍٝ .ػٍٝ فزشاد ِزجب٠ٕخ ، ؽ١ش ٠زُ ل١بط ا

 طشيقح  انتعايم يع انًٌاقف انحشخح : –ج 

رؼزّذ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ اٌغٍٛو١بد االعبع١خ اٌزٝ رغبػذ فٝ االداء اٌفؼبي ٚرغغ١ً ٘زٖ اٌّٛالف 

 . ثٛاعطخ اٌشئ١ظ اٌّجبشش ثبٌغٍت اٚ اال٠غبة
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ٚلبدسح ػٍٝ اٌم١بط ِٓ اعً رم١١ُ ٔبعؼ ألداء االفشاد ٠غت ػٍٝ اٌشإعبء ارجبع اعب١ٌت فبػٍخ 

 اٌظؾ١ؼ ِٚٓ اٌّئششاد اٌزٝ ٠ّىٓ ارجبػٙب فٝ ٘زا اٌزم١١ُ االرٝ :

 يإششاخ قياط يذٍ كفاءج انًٌظف فَ اداء يياو انعًم : ♣
٠زُ ل١بط وفبءح اٌّٛظف ثٛاعطخ ِب ٠غّٝ ثبٌزمابس٠ش اٌذٚس٠اخ ٚرىاْٛ ٘ازٖ اٌزمابس٠ش ِف١اذح 

ئْٛ اٌؼااب١ٍِٓ ٚاٌزٕظاا١ُ ٚاٌزاااذس٠ت ٌىااً ِاآ اٌااشئ١ظ اٌّجبشااش ٚاداسح اٌى١ٍااخ ٚاداساد شاا

 ثبالػبفٗ اٌٝ اٌّٛظف اٌزٜ ٠زُ رم١١ّٗ ، ٚرىْٛ إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ :

 داء اٌّٛظف اٌفؼٍٝ = االداء اٌّطٍٛة ِٕٗا●

 االداء اٌّطٍٛة ِٕٗ >اداء اٌّٛظف اٌفؼٍٝ ●

 االداء اٌّطٍٛة ِٕٗ <داء اٌّٛظف اٌفؼٍٝ ا●

 يإششاخ قياط االنضثاط انٌظيفَ :  ♣
 َ ٘زا اٌّئشش فٝ ل١بط ِذٜ أؼجبؽ اٌّٛظف ِٓ خالي ٔزبئظ اٌّؼب١٠ش ا٢ر١خ :٠غزخذ

 ِؼذي اٌزضاِٗ ثزؼ١ٍّبد االداسح  ●

 ِؼذي رؤخشٖ ػٓ اٌؼًّ  ●

 ِؼذي غ١بثٗ ●

 ِؼذي االخطبء  ●

ِٚاآ خااالي ٘اازٖ اٌّئشااشاد ٠اازُ رىااش٠ُ اٌّٛظااف اٌاازٜ ٠زغااُ ادائااٗ ثبال٠غبث١ااخ ، ِٚؼبٌغااخ 

 ائٗ الً ِٓ اٌّطٍٛة ِٕٗ .اٌمظٛس ِٓ اٌّٛظف اٌزٜ اد

 

 

 

 

 

 

 

 

ساتعا : االسانية انفعانح فَ تقييى 

 االداء
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 رغ١١ش اٌخطخ االعزشار١غ١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌٍى١ٍخ. ●

 رط٠ٛش اداء اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ.  ●

 رٛص٠غ اٌؾٛافض اٌزشغ١ؼ١خ ٚاالعزضٕبئ١خ ثشىً ػبدي ●

 سفغ اٌذٚافغ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ. ●

 

 انحٌافض انتَ تصشف نهعايهين تانكهيح :

 
بفآد االِزؾبٔبد : ٠زُ طشف ِىبفآد ٌغ١ّغ اٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٚاٌز٠ٓ ِى ♣

اوزٛثش( ٚرمذس ل١ّخ  -ِب٠ٛ  -اشزشوٛا ثبٌم١بَ ثؤػّبي االِزؾبٔبد االعبع١خ ) دٚس ٠ٕب٠ش

 : اٌّىبفؤح ثٕبءاً ػٍٝ اٌّؼبدٌخ اٌؾغبث١خ االر١خ

 ٠َٛ. 116 * %3 *االعش االعبعٝ 

ٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ػٍٝ ل١ّخ االعش االػبفٝ ثؾ١ش ال ٠مً رٛاعذ االعش االػبفٝ : ٠ؾظً ا ●

 أ٠بَ ِٓ اٌؼًّ اٌفؼٍٝ .  11اٌّٛظف ػٓ 

اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ : ٠ؾظً اٌؼب١ٍِٓ ثجؼغ االداساد ثبٌى١ٍخ ػٍٝ ِىبفؤح ِٓ طٕذٚق   ●

 اٌخذِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرٌه ِمبثً اػّبي اػبف١خ ٠زُ رى١ٍفُٙ ثٙب .   

 اٌطبثغ اٌخبص :ِىبفآد اٌٛؽذاد راد  ●

رظشف ِىبفآد وً صالصخ أشٙش رمذس ؽغت عبػبد اٌؼًّ ٌٍّٛظف١ٓ ٚاٌؼّبي اٌمبئ١ّٓ 

ثبألػّبي فٝ اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص فٝ غ١ش أٚلبد اٌؼًّ اٌشع١ّخ اٌٝ عبٔت 

 ػٍُّٙ االطٍٝ  .

 ِىبفآد ػٓ أػّبي راد عٙٛد غ١ش ػبد٠خ ٌشئْٛ اٌطالة: ●

داسح شئْٛ ؽالة ػٓ اٌم١بَ ثؤػّبي اػبف١خ راد عٙٛد ٠زُ طشف ِىبفؤح ٌٍؼب١ٍِٓ ثب  

ؽٍت اٌغ١ذ ِذ٠ش االداسح ِٚٛافمخ اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس / ٚو١ً  ػبد٠خ ٚرٌه ؽغتغ١ش 

 اٌى١ٍخ.ة ٚاٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطال

 ِىبفآد ٌٍؼب١ٍِٓ ػٓ سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ . ●

ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِىبفؤح ع٠ٕٛخ ثم١ّخ شٙش ِمبثً أثؾبس اٌذساعبد ٠ؾظً اٌؼب١ٍِٓ 

 اٌؼ١ٍب.

 ِىبفآد إلػذاد ا١ٌّضا١ٔخ .  ●

خامساً : االستفادة من نتائج تقييم االداء 

 الوظيفى
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٠زُ طشف ِىبفؤح ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌؾغبثبد ػٓ اٌم١بَ ثؤػذاد ا١ٌّضا١ٔخ ٚرزشاٚػ ل١ّزٙب ِب ث١ٓ 

 شٙش اٌٝ شٙش٠ٓ .

 ِىبفآد ٌٍزذس٠ت اٌظ١فٝ . ●

خ اٌشجبة اٌز٠ٓ اشزشوٛا فٝ اٌزذس٠ت اٌظ١فٝ ٌٍطالة ٠زُ طشف ِىبفؤح ٌٍؼب١ٍِٓ ثشػب٠

 ثّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ثم١ّخ شٙش ِٓ اٌشارت االعبعٝ .

 ِىبفآد عشد اٌّىزجبد . ●

٠ؾظً اٌّٛظفْٛ ثبٌّىزجبد ػٍٝ ِىبفؤح رزشاٚػ ل١ّزٙب ِب ث١ٓ شٙش اٌٝ شٙش ٚ ٔظف  

 ِٓ اٌشارت االعبعٝ ِمبثً اػّبي اٌغشد.

 اٌزٕغ١ك االٌىزشٚٔٝ .ِىبفآد ٌٍم١بَ ثؤػّبي  ●

٠ؾظً اٌؼبٍِْٛ اٌّىٍفْٛ ثبػذاد اٌزٕغ١ك االٌىزشٚٔٝ ٌطالة ٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ػٍٝ ِىبفؤح 

ال رض٠ذ ػٓ ٔظف شٙش  ِٓ اٌشارت االعبعٝ ٚرٌه ؽغت ِٛافمخ اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس/ 

 ِذ٠ش شجىخ اٌّؼٍِٛبد ثبٌى١ٍخ ِٚٛافمخ اداسح اٌغبِؼخ.

 

 ًٌظف انًثانَ يعاييش ًآنياخ اختياس ان ♣
رٙذف ػ١ٍّخ اخز١بس اٌّٛظف اٌّضبٌٝ اٌٝ رشغ١غ اٌّٛظف١ٓ ثبٌى١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش ادائُٙ ثّب 

 ٠ؾمك اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌض٠بدح وفبءح ٚفبػ١ٍخ اٌى١ٍخ .

 ِؼب١٠ش اخز١بس اٌّٛظف اٌّضبٌٝ 

 اٌّٛاطفبد اٌزٝ ٠غت اْ ٠زّزغ ثٙب اٌّٛظف اٌّضبٌٝ :

 االداء انٌظيفَ  - أ

 .ٍٝ ارخبر اٌمشاس إٌّبعتاٌمذسح ػٌذ٠ٗ ♦ 

 .اٌّٙبسح فٟ  اٌّزبثؼخ ٚاٌزٛع١ٌٗذ٠ٗ  ♦ 

  .بٌّٙبسح فٟ  اٌزٕغ١ك ٚرٛص٠غ اٌؼ٠ًّزّزغ ث ♦

  .اٌمذسح ػٍٝ اٌزخط١ؾٌذ٠ٗ  ♦

  .اٌمذسح ػٍٝ رم١١ُ ٚرط٠ٛش األداءٌذ٠ٗ  ♦ 

  .ؾبفع ػٍٝ أٚلبد اٌؼ٠ًّ ♦

 .اٌّؼشفخ  ثٕظُ اٌؼًّ ٚاعشاءارٗ ♦

 .بَ اٌٛظ١فخاٌّؼشفخ ثؤ٘ذاف ِٚٙ ♦

 .اٌمذسح ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ طؼٛثبد اٌؼًّ ♦

 .رؾًّ ِغئ١ٌٛبد أػٍٝ ّٗى٠ٕ ♦

 ٠زبثغ ِب ٠غزغذ ِٓ اػّبي. ♦

 اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٝ االعزّبػبد. ♦

 ٌذ٠ٗ اٌّٙبسح فٝ اػذاد اٌزمبس٠ش. ♦

 ٠غبُ٘ فٝ رمذ٠ُ االفىبس ٚاٌّمزشؽبد. ♦
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 انصفاخ انشخصيح –ب 

 شع اٌشأٞ اٌمذسح ػٍٝ اٌؾٛاس ٚػٌذ٠ٗ ♦ 

 رمذ٠ش اٌّغئ١ٌٛخ♦ 

 ؽغٓ اٌزظشف ♦

 ٌزٕف١ز٘ب ِٓ سإعبإٖ ٌٚذ٠ٗ االعزؼذاد زمجً اٌزٛع١ٙبد٠ ♦

 اال٘زّبَ ثبٌّظٙش ♦

 انعالقاخ يع االخشين -ج 

 ه ػاللبد ؽ١جخ ِغ صِالئٗ ثبٌؼًّ ٚسإعبئٗ ٍّز٠ ♦

 ِغ صِالئٗ الٔغبص اٌؼًّ ثطش٠مخ طؾ١ؾخ زؼب٠ْٚ ♦

 د االعزّبػ١خ ثبٌغبِؼخفٝ االٔشطخ ٚإٌّبعجب نشبس٠ ♦

 ٠غ١ذ اٌؼًّ فٝ ِغّٛػبد ثطش٠مخ ِٕظّخ ♦

 آليات اختيار الموظف المثالى : ♣

٠ُشعً ّٔٛرط رشش١ؼ اٌّٛظف اٌّضبٌٝ ِٓ لجً ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ اٌٝ ع١ّغ ♦ 

 الغبَ ٚاداساد اٌى١ٍخ ٌزشش١ؼ اٌّٛظف١ٓ اٌّضب١ٌٓ .

ب١٠ش اٌّٛػؾخ ثبٌّٕٛرط ثّؼشفخ سإعبء ٠ُششؼ ِٛظف ِٓ وً اداسح اٚ لغُ ؽجمب ٌٍّؼ♦ 

 االلغبَ اٚ ِذ٠شٜ االداساد.

ٌغٕخ الخز١بس اٌّٛظف اٌّضبٌٝ رؼُ وً ِٓ اٌغ١ذ أ١ِٓ اٌى١ٍخ ٚػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ  رُشىً ♦

 ِٓ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح .

رمَٛ اٌٍغٕخ اٌّشىٍخ ثفؾض اعزّبساد ع١ّغ اٌّششؾ١ٓ ٚٚػغ اٌزشر١ت إٌٙبئٝ ٚاخز١بس ♦ 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ . اٌغ١ذ االعزبر

 اٌزفٛق ٚاٌزمذ٠ش . اػالْ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ فٝ ؽفً♦ 
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 استًاسج تششيح يٌظف يثاني

نشكركم لحسن مساعدتكم في تكريم المتميزين من موظفينا عن طريق ملئ تلك االستمارة 
وتسليمها لوحدة ضمان الجودة واالعتماد علما بان هذه المعلومات ستحظى بالسرية التامة 

قبلنا. شاكرين لكم حسن تعاونكم.من   

 االسم:

 االدارة أو القسم:

تاريخ التعيين:   

 5 4 3 1 1 انًعاييش و

      انقذسج عهَ اتخار انقشاس انًناسةنذيو  1

1 
انًياسج في  انًتاتعح ًانتٌخيونذيو   

     

      انًياسج في  انتنسيق ًتٌصيع انعًميتًتع ت  3

      انقذسج عهَ انتخطيظنذيو  4

      انقذسج عهَ تقييى ًتطٌيش األداءنذيو  5

      عهَ أًقاخ انعًم حافعي 6

      انًعشفح  تنظى انعًم ًئخشاءاتو 1

      انًعشفح تأىذاف ًيياو انٌظيفح 8

      تقديم األفكار والمقترحاتيساهم فى  9

االستعذاد  ين سؤساؤه ًنذيو تقثم انتٌخيياخي 11
 نتنفيزىا

     

      االىتًاو تانًظيش 11

عالقاخ طيثح يع صيالئو تانعًم  كهًتي 11
 ًسؤسائو

     

تعاًنو يع صيالئو النداص انعًم تطشيقح  13
 حصحيح

     

      يديذ انعًم في يدًٌعاخ تطشيقح ينظًح 14
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      يًتهك يياساخ عانيح نالتصال تاآلخشين 15

      انًياسج في  ئعذاد انتقاسيش نذيو  16

      يهتضو تًٌاعيذ انحضٌس ًاالنصشاف 11


