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 نموذج تقييم األداء الوظيفي للقيادات األكاديمية )عميد الكلية/وكيل الكلية/رئيس قسم(
 عامة بيانات:  والا

 
 مدة شغل الوظيفة تاريخ شغلها مسمى الوظيفة بالكاملاالسم 

 ------------------ --------------- ---------------- -------------------------أ.د/ 
 

 )تمأل بمعرفة اإلدارة( : مجموع الدرجات والتقدير ثالثا  ييم: عناصر التق ثانيا

 

 
 

األعلى للدرجات الحد العنصر  

الدرجة  
 المعطاة

  7 القدرة على اتخاذ القرار المناسب

  7 المتابعة والتوجيهالمهارة في  

  7 المهارة في  التنسيق وتوزيع العمل

  6 القدرة على التخطيط

  6 القدرة على تقييم وتطوير األداء

  6 المحافظة على أوقات العمل

  6 المعرفة  بنظم العمل وإجراءاته

  5 وظيفةالمعرفة بأهداف ومهام ال

  5 القدرة على التغلب على صعوبات العمل

  4 إمكانية تحمل مسئوليات أعلى

  4 المتابعة لما يستجد في مجال العمل

  3 االجتماعات القدرة على إدارة

  3 عرض الموضوعات  الشفافية فى

  3 تقديم األفكار والمقترحات

 
 المجموع 

 المجموع
72  

  

  4 تقدير المسئولية  

  3 القدرة على الحوار وعرض الرأي

  3   حسن التصرف

  3 تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها

  3 االهتمام بالمظهر 

 
 16 المجموع  

 

    

  3 هيئة التدريس

  3 الهيئة المعاونة

  3 الزمالء فى إدارة الكلية

  3 اإلداريون و الموظفون

  12 المجموع
 

  
ـلي  المجموع الـك

 )الدرجة النهائية(

ـات  ــ ــ ــ ــ درجــ

ـات ــ ــالـق ــ  الـع

الصفات   درجات

ـة ــخصـــي ــش  اـل

درجات األداء 

ــي ــف ــ ـي ــ  الوظـ
 

 

   

 
 غير مرضي
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(60-69)  

 جيد
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 : ملحوظات عامة رابعا 

 

 
 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

 مواطن القوة : )إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بها ولم تشتمل عليها  العناصر السابقة(

…….…………………………………………………………………
…… …….…………………………………………………………………
…… …….…………………………………………………………………
…… …….………………………………………………………………… 

 ) جوانب سلبية يتصف بها وتؤثر على عمله دون أن يكون هناك تكرار  للعناصر السابقة(  مواطن الضعف:
…….…………………………………………………………………
…… …….…………………………………………………………………

…… …….…………………………………………………………………
…… …….………………………………………………………………… 

 
 التوجيهات والتوصيات العامة لتطوير قدراته :)إن وجدت(

…….…………………………………………………………………
…… …….…………………………………………………………………
…… …….…………………………………………………………………
…… …….………………………………………………………………… 
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 : إرشادات عامة 

 تقييم األداء يتم بصفة سنوية.  .1

 يتم تقييم أداء رؤساء األقسام من جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريون بالقسم. .2

والهيئة المعاونة يتم تقييم أداء عميد الكلية ووكالء الكلية من جميع أعضاء هيئة التدريس  .3
 .واإلداريون بالكلية

 التقييم لمدير وحدة الجودة لتفريغ النتائج وتسليمها لمكتب عميد الكلية. استماراتم تسل .4

 يتم عرض نتائج التقييم في مجلس الكلية في نهاية العام الدراسي. .5
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 القيادات االداريهنموذج تقييم أداء 
 

 األداء الوظيفي
 .جودة العمل المنجز بدون أخطاء  وبصورة متكاملة ودقيقة 
 

 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 
 كمية العمل المنجز 

 

 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 
 المعرفة بالوظيفة ومتطلباتها

 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 
 شخصية الموظف

 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 
 
 

  الكليةإهتمام الموظف بوظيفته وتعاونه مع زمالءه وتطبيقه لسياسات 
 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 

الموظـــــف :....................................................إســـــم   

تاريخ التعيين :       /      /الوظيفة : .................................  

 االداره : ...................................القسم : ..................................
......................................................التصنـــــيف :...........  

................التقييم : فترة التجربة ...................... األداء السنوي .........  

..........................................................أخرى  : :.................  

 

 الفترة التي غطاها التقييم
............... إلى : ............................................: .............من   

 

http://www.buc.edu.eg/


                                                                                                       
 

School of Oral & Dental Medicine, Badr University in Cairo 

Web Site: www.buc.edu.eg 

 بيئة الوظيفهمظهر الموظف بما يتوافق مع 
 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 

 .وتسيير عمله دون إشراف دائم ومباشرإتخاذ القرارات  القدرة على
 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 

  روح المبادرة
 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 

 لمهام مستقبلية المهارات القيادية واإلشرافية
 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 

 اإللتزام بمواعيد الحضور واإلنصراف
 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 
 التقييم الكامل

 ردئ  مقبول  جيد    جيد جدا  ممتاز 
 ...............................................................................:  مالحظات

 ___/____/________    المشرف المباشر        ___________________
 التاريخ     الوظيفة    التوقيع 

 

 

 
 ___/____/________    المدير العام            ___________________

 التاريخ     الوظيفة    التوقيع
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 التزكية /في حق الموظف إتخاذ القرار

 بناءا على التقييم أعاله :
 ال   نعم :  الموظف مؤهل للوظيفه االداريه  -

 %75   %100 : بنسبة المئوية مقدارها -
     
    50%   25% 

 

 الوظيفة _________________ ، الدرجة _______ 
 تعليقات الموظف: .......................................................................

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

........................................................................................... 
___________________ ________/____/___  _________________ 

 التاريخ   الوظيفة   توقيع الموظف
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