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 طرابلس جامعة موظفيجودة أداء عمل تقييم  استبيان

 (اإلداريني - األخوة )أعضاء هيئة التدريس

نأمل منكم . لذا والتطوير جامعة طرابلس بقصد التجويد موظفيعمل أداء جودة آرائكم عن  استقراء ةاالستبان من هذههدف ن

 وترجيعه إلينا.ته التكرم بتعبئ

 

  اإلدارة /الكلية  (العلمي القسم) التخصص مجال

  العلمي املؤهل  الصفة

  الوظيفية  الدرجة  العلمية الدرجة

  الدراس ي العام  الخبرة سنوات عدد

 داريةاألنشطة واملهام اإل 

افق العنصر ت افق إلى حد ما أو  ال أو

    القدرة علي تطوير أساليب العمل. 1

    القدرة  على  تدريب غيره.  2

    تحديد متطلبات انجاز العمل.القدرة  على  3

    املهارة على التنفيذ. 4

    القدرة على تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمني. 5

    الرسمية. املحافظة على أوقات العمل 6

    القدرة على التغلب على صعوبات العمل. 7

    املعرفة باألسس واملفاهيم الفنية املتعلقة بالعمل. 8

    املعرقة بنظم العمل واجراءاته. 9

    املتابعة ملا يستجد في مجال العمل. 10

    املشاركة الفعالة في االجتماعات.  11

    عمل فعالة مع االخرين. اتصاالتالقدرة على إقامة  12

    إمكانية تحمل مسؤوليات أعلى. 13

    القدرة على تقديم األفكار واملقترحات. 14

    .الوقت املحددفي داء العمل باملستوى املطلوب وأالجدية في  15

    القدرة علي استيعاب مهام الوظيفة. 16

    القدرة علي املراجعة والتدقيق. 17

    املقدرة علي التعلم واالستيعاب والتطوير. 18
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 والعالقة مع الزمالء الصفات الشخصية 

افق العنصر ت افق إلى حد ما أو  ال أو

    الرأي.القدرة على الحوار وعرض  1

    .حسن التصرفو  تقدير املسؤولية 2

    لتنفيذها.تقبل التوجيهات واالستعداد  3

    االهتمام باملظهر. 4

    .طيبة مع زمالء العمل جتماعيةايتمتع بعالقات  5

    .ملهنة والسلوك القويم مع الزمالءآداب ا احترام 6

    .السرية والخصوصية 7

    املرونة في التعامل. 8

    .يتقبل النقد ويعمل به 9

    .قادر على التنسيق ألداء العمل ) قائد ملجموعة ( 10

 

 التقييم العام 

 ؟ كجودة أداء عمل موظفيبصفة عامة كيف تقييم رضاك عن 
  ممتاز

 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

     

 

 

 ةاالستبان الم تدرج في هذبالخصوص  ى خر أمالحظات 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 نشكركم 
ً
 على حسن تعاونكم معاناسلفا


