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

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

 

  

 

 ........................................................................... -: مالحظات اللجنة

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

 وزارة العدل 

 قطاع التطوير اإلداري واإلعالم

 طوير اإلداري والتخطيطالتإدارة 
 

 مدير اإلدارة اعتماد

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

 الموظف المتميز اإلدارة المتميزة لجنة اختيار اعتماد

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

 ةموافق عدم ةموافق

 ةموافق عدم ةموافق

 متميزالموظف الإستمارة ترشيح 
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 فمدير اإلدارة التابع لها الموظ جزء من قبلتعبئة هذا اليتم 

 م
المعيار 

 الرئيسي
 المعيار الفرعي

الحد 

 األعلى

 للدرجة

 مستوي الدرجات
الدرجة 

 المستحقة

 جيد 
جيد 

 جدا  
  ممتاز
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القيام 

بمهام 

العمل 

 األساسية

30 

أن يقوم بأداء االعمال المطلوبة منه  -1
على أكمل وجه، وبالسرعة والكفاءة 

 المطلوبة.
10 8 9 10  

المعرفةةةة بةةةاللواقو والقوانين المنظمةةةة  -2
للعمةةل فيمةةا يمل عملةةه وكةةرلةة  المعرفةةة 
الكاملة بالوصةةا الوظيفي المال بوظيفته 

 والمعرفة المهنية بطبيعة عمله. 

10 8 9 10  

اإللتزام بالدوام الرسمي وعدم إستمدام  -3
  10 9 8 10 رمل الدوام إال في أضيق الحدود.
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المبادرة 

 واإلبداع

30 

المبادرة في تقديم اقتراحات ودراسةةةةات  -1
  10 9 8 10 لتطوير العمل .

الرغبة في تطوير القدرات وإكتسةةةةةةةا   -2
  10 9 8 10 المزيد من المبرة والسرعة في اكتسابها.

البحث عن أسةةةةةةةالي  جديدة تهدا الى  -3
وتبسةةةيط إجراءات  تحسةةةين اءداء ونوعيته

 .العمل 
10 8 9 10  
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المهارات 

الفردية 

 الجماعيةو

40 
 

القةةةةدرة على تحمةةةةل المسةةةةةةةقوليةةةةات  -1
  5 4 3 5 وضغوطات العمل في جميع اءوقات.

اإلسةةةةةةةتعداد الكامل للتعاون مع الزم ء  -2
  5 4 3 5 والرؤساء والعمل بروح الفريق.

حترام وتعةةةاون مع التمتع بع قةةةة ود وإ-3
  5 4 3 5 الموظفين والرؤساء.

القدرة على تمطي العقبات والصةةةةعوبات -4
  5 4 3 5 في سبيل تحقيق نتاقج مميزة.والمشك ت 

االسةةةةتعداد للعمل مارع سةةةةاعات العمل  -5
  5 4 3 5 .الرسمي

المبادرة بالعمل دون انتظار التعليمات  -6
 .يوميةللقيام بالمهام واالعمال ال

 
5 3 4 5  

الموارد القةةةدرة على تنميةةةة وتةةةدريةةة   -7
فادة من  عه واالسةةةةةةةت لة م عام ية ال البشةةةةةةةر

 مبراتهم.
5 3 4 5  

  5 4 3 5 المحافظة على المال العام والممتلكات . -8

 100االجمالي 
 

متميزالموظف النموذج تقييم   وزارة العدل 

 قطاع التطوير اإلداري واإلعالم

  اإلداري والتخطيط طويرإدارة الت
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 ضمن البند الثاني من التقييم :    

 : المبادرة واإلبداع -

أساالي  العمل   ، الرجاء ذكر )األفكار ، اإلقتراحات ، الدراساات ، المبادرات

والتي ساااااااهمط في تطوير األداء واإلرتقاء بمسااااااتو  العمل التي تقدم بها 

 -الموظف وأدت إلى تبسيط اإلجراءات:
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