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 َّ٘رط رقٌ٘ٝ األداء اى٘ظٞفٜ ىشبغيٜ اى٘ظبئف اىزْفٞزٝخ)فْٞخ(ٗ)ؽشفٞخ(
 األٗه : ٍؼيٍ٘بد ػبٍخ

 
 اىَذْٝخ  اىَْطقخ اىشؼجخ اإلداسح اىغٖبص

     
 

شرجخ ٍغَٚ اى٘ظٞفخ االعٌ سثبػٞب  ثذاٝخ اىخذٍخ ربسٝخ شغيٖب اىشقٌ اَى

      
 

 ّزٞغخ آخش رقشٝش أداء ؽظو ػيٞٔ آخش ثشّبٍظ رذسٝجٜ اىزخظض آخش ٍإٕو ػيَٜ 

  ربسٝخ اإلػذاد  اىزقذٝش   

  

 اىضبىش : ٍغَ٘ع اىذسعبد ٗاىزقذٝش  اىضبّٜ : ػْبطش اىزقٌ٘ٝ

 

 
 

 اىفئخ
 

 اىؼْظش 

 األػٚي اىؾذ 

 ىيذسعبد    

اىذسعخ  
 اىَؼطبح

 
 ة أ

   6 ٞت اىؼَواىقذسح ػيٚ  رط٘ٝش أعبى أ

   6 اىقذسح ػيٚ رذسٝت غٞشٓ ٍِ اىؼبٍيِٞ أ

اىقددددددذسح ػيددددددٚ رؾذٝدددددددذ  ٍزطيجددددددبد ئّغددددددبص اىؼَدددددددو  أ ة

 ػيىبىْؾ٘اىَطي٘ة
7 7  

  6 7 اىَٖبسح فٜ اىزْفٞز أ ة

  6 6 ٗاىجشّبٍظ اىضٍْٜ اىقذسح ػيىزؾذٝذخط٘اد اىؼَو أ ة

  7 6 اىَؾبفظخ ػيٚ أٗقبد اىؼَو أ ة
  5 5 اىغالٍخ اىَؼزَذح فٜ اىؼَو رطجٞق أعظ أ ة

٘اد ٗ ألعٖضحا اىَؼشفخثبىطشٝقخاىغيَٞخىؼَو ة أ   أ    4            4     ٍخَغزخذاى اَى
  4 4 اىَؼشفخ ثبألعظ ٗاىَفبٌٕٞ اىفْٞخ اىَزؼيقخ ثبىؼَو أ ة
  3 4 اىقذسح ػيٚ اىزغيت ػيٚ طؼ٘ثبد اىؼَو أ ة
  3 4 ىؼَواىَزبثؼخ ىَب ٝغزغذ فٜ ٍغبه ا أ ة
  3 4 اىقذسح ػيٚ ئقبٍخ ارظبالد ػَو فؼبىخ ٍغ اٟخشِٝ أ ة
  4 3 ئٍنبّٞخ رؾَو ٍغئ٘ىٞبد أػيٚ أ ة
  3 3 اىَؼشفخ ثْظٌ اىؼَو ٗئعشاءارٔ أ ة
  3 3 رقذٌٝ األفنبس ٗاىَقزشؽبد أ ة
  7  ئّغبص اىؼَو فٜ اى٘قذ اىَؾذد ة
  7  اىقذسح ػيٚ اىَشاعؼخ ٗاىزذقٞق ة

 
  77 77 اىَغَ٘ع  

  
  3 4 اىقذسح ػيٚ اىؾ٘اس ٗػشع اىشأٛ أ ة
  4 4 رقذٝش اىَغئ٘ىٞخ  ة أ

  4 4 ؽغِ اىزظشف  أ ة

  4 4 رقجو اىز٘عٖٞبد ٗاالعزؼذاد ىزْفٞزٕب أ ة
  4 3 االٕزَبً ثبىَظٖش  أ ة

  99 99 عاىَغَ٘       
    

  3 3 اىشؤعبء  أ ة
  3 3 اىضٍالء  أ ة
  3 3 اىَشاعؼِٞ أ ة

  9 9 اىَغَ٘ع 
 

  

 ٜ ـي َ٘ع اىـن غ اَى

ٞخ( ٖبئ  )اىذسعخ اْى

ـبد  ــ ــ ــ ــ دسعــ

ـبد ــ ــالـق ــ  اىؼـ

دسعبد اىظفبد 

ٞــخ ــخظــ ــش  اـى

دسعبد األداء 

ـٜـ ــف ــ ـٞ ــ ظـ  ا٘ى

 
 

   

 

شضٜ  غٞشٍ 

ِ (66)اقوٍ   

 ٍشضٜ

(66-69)  

 عٞذ

(76-79)  

 عٞذ  عذا

(86-89)  

 ٍَزبص

(96-966)  
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 ٍيؾ٘ظبد ػبٍخ : اىشاثغ 

 

 

 ٍ٘اطِ ق٘ح ٍٗ٘اطِ ضؼف رشٙ إَٔٞخ ئضبفزٖب

ٖب    ا و ػٞي ٌٗى رشَز ٖب  َٞض ث ٝز  ٙ شبطبد أخش  ّ غبصاد ٗأ ٘ح : )ّئ ٘اطِ اىق ْبطش اىغبثقخٍ  (ىؼ

…….…………………………………………………………………

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

…… …….…………………………………………………………………
ْبك رنشاس  ىيؼْبطش اىغبثقخ( ……  ُٕ ٝ٘ن  ُ ُ أ ٔ ٗد َي ٚ ػ ٗرإصش ػي ٖب  ّ٘ات عيجٞخ ٝزظف ث ِ اىضؼف: ) ع ٘اط ٍ 

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

…… …….…………………………………………………………………

…… …….…………………………………………………………………

……  
 اىز٘عٖٞبد ٗاىز٘طٞبد اىؼبٍخ ىزط٘ٝش قذسارٔ :)ئُ ٗعذد(

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

…… ….……………………………………………………………………

…… …….…………………………………………………………………

 سأٛ ٍؼذ اىزقشٝش  ……
…….…………………………………………………………………

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

 االعٌ: اى٘ظٞفخ:

 اىز٘قٞغ: اىزبسٝخ :

 ٍيؾ٘ظبد ٍؼزَذ اىزقشٝش  
…….…………………………………………………………………

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

 االعٌ: اى٘ظٞفخ: ……

 اىز٘قٞغ: اىزبسٝخ :
 

 

 

  
  
  
 

  
ٞخ
ظ
خ
ش
 اى
د
فب
ظ
اى

 
 

  
   

ٍغ
د 
قب
ال
ىؼ
ا

 
 

 

اىزْفٞزٝخ ) فْٞخ (                                                                                                                                                                                   (13-11فئخ )ا( رخض اىَ٘ظفِٞ شبغيٜ اىَشارت )

 ٕـ (1426/  01ٗ ) ؽشفٞخ ( ) 

      ششح فَب دُٗ فئخ )ة( رخض اىَ٘ظفِٞ شبغيٜ اىَشارت اىؼب

 
                                       

 
 



 أّلاًً : تعارٓف 
 

 (دلنْع٘ الْظاٜف التيفٔذٓ٘ )فئ٘(ّ)ذزفٔ٘(:1
تشنل ٍذِ الْظاٜف ّاجبات ّأعنال فئ٘ متيْع٘ يف دلالت رلتلف٘ ٍّٕ أعنال تضَٔلٔ٘ تضاعد اجملنْعات العام٘ للْظاٜف يف حتقٔق 

 ٔ احلكْمٔددد٘ ّتشدددنل الْظددداٜف الددده ٓقدددْو ذدددابلٍْا نيعندددال اات سبٔعددد٘ فئددد٘ أّ أعندددال مضددداعدٗ لألعندددال          ٗلألجَدددش  ٘األٍدددداأل األصاصددد
 التدصصٔ٘ ّأعنال التصْٓز الفْتْبزايف ّالطباع٘ ّأعنال تشغٔل ّصٔاى٘ اآللت.

 
 ( اجلَاس: 2

 ه تطبق لٜر٘ تقْٓه األداٛ الْظٔفٕ.ٍْ اجلَ٘ احلكْمٔ٘ العام٘ صْاٛ كاىت ّسارٗ أّ مؤصض٘ عام٘ أّ مصلر٘ أّ ٍٔٝ٘ ال
 ( اإلدارٗ: 3

 ٍٕ الْذدٗ التيظٔنٔ٘ املدتص٘ نيذد أىشط٘ اجلَاس اات الطبٔع٘ املتحاىض٘ ّتتْىل القٔاو مبَاو ذلددٗ ضنً مَاو اجلَاس.
 

 ( الشعب٘ :4
 ل معٔي٘. )إٌ ّجدت(الشعب٘ أّ القضه ٍٕ اجلشٛ الصغري املتنٔش مً إدارٗ معٔي٘ ٓطه نعض املْظفني ّخيتص نيعنا

 
 ثاىٔاا: اإلرذادات

 ٓعبي ٍذا الينْاد مً قبل الزٜٔط املباذز للنْظف ّٓته اعتنادِ مً الزٜٔط األعلٙ  ذضب الصالذٔات احملددٗ . .1
 أدىاِ. ٓعد الزٜٔط املباذز التقزٓز نإعطاٛ الدرج٘ املياصب٘ لكل عيصز ّفقاا لتقدٓزِ ، نعد الزجْع ملصادر التقْٓه املتاذ٘ ّاملْضر٘ .2
ٓته تضحٔل الدرج٘ يف احلقل املدصص لذلك أماو كل عيصز مً عياصز التقْٓه ، مع مزاعاٗ أل تشٓد الدرج٘ املعطاٗ عً احلد األعلٙ  .3

 لدرجات التقْٓه احملددٗ لكل عيصز ، ّأٍنٔ٘ الزجْع إىل ذزح مفزدات العياصز ّأصط الترقق ميَا.
ات عياصز األداٛ الْظٔفٕ ّالصفات الشدصٔ٘ ّالعالقات اله ذصل علَٔا املْظف،ثه دلنْع الدرجات ّالتقدٓز ٓضحل نُ دلنْع درج .4

 جتنع للرصْل علٙ اجملنْع الكلٕ للدرجات)الدرج٘ اليَأٜ٘ ( ّٓؤذز علٙ التقدٓز اخلاص نَا يف احلقل الذٖ ٓلُٔ.
إٌ ّجدت( ٍّٕ عياصز تزجٔرٔ٘ تؤخذ نعني يف ذقل امللرْظات العام٘ حيدد معد التقزٓز مْاسً القْٗ ّمْاسً الطعف ذضب رأُٓ )  .5

 العتبار ألبزاض التنٔٔش نني احلاصلني علٙ درجات متضآّ٘.
ُ التقزٓز يف احلقل املدصص لذلك. .6 ٌ املعد عي ُ نشي ْضح رٓأ  ٌٓ ٙ معد التقزٓز أ  عل
 نعد اعتناد التقزٓز مً قبل الزٜٔط األعلٙ ٓته إسالع املْظف املعد عيُ التقزٓز علُٔ. .7

 
  : مصادر تقْٓه األداٛ الْظٔفٕ :ثالجاا 
 صحل تدًّٓ ملرْظات الزٜٔط املباذز. .2 ملف املْظف .                                                                      .1
 صحل  الدّاو الزمسٕ . .4 تقزٓز إزلاسات املْظف .                                                         .3
 ادر أخزٚ تضاعد يف دق٘ التقْٓه .أٖ مص .5

 
 

  رانعاا : اليتاٜخ املرتتب٘ علٙ تقدٓز الدرجات :
  (  عيد ذصْل املْظف علٙ تقدٓز ممتاس :  1

 مييح ىقطتاٌ عيد إجزاٛ املفاضل٘ للرتقٔ٘. - ٓته اليظز يف تزقٔتُ نعد إكنالُ للندٗ الالسم٘ للرتقٔ٘. -
 ذب٘ للرتقٔ٘.اليظز يف ميرُ العالّٗ اإلضافٔ٘ املصا -

 

إٓفددداِٛ نيذددددد ذدددزّل اإلٓفدددداد للدراصددد٘ نالددددداخل،     -

 النتعاث  للدراص٘ يف اخلارد ّاإلجاسٗ الدراصٔ٘.
  ( عيد ذصْل املْظف علٙ تقدٓز جٔد جداا:  2

 مييح ىقط٘ ّاذدٗ عيد إجزاٛ املفاضل٘ للرتقٔ٘.  - ٓته اليظز يف تزقٔتُ نعد إكنالُ للندٗ الالسم٘ للرتقٔ٘.  -

 ميرُ العالّٗ اإلضافٔ٘ املصاذب٘ للرتقٔ٘. اليظز يف -

 

إٓفددداِٛ نيذدددد ذدددزّل اإلٓفددداد للدراصددد٘ نالدددداخل،       -

 النتعاث  للدراص٘ يف اخلارد ّاإلجاسٗ الدراصٔ٘. 
  ( عيد ذصْل املْظف علٙ تقدٓز جٔد : 3

 ل٘ للرتقٔ٘.مييح ىصف ىقط٘ عيد إجزاٛ املفاض - ٓته اليظز يف تزقٔتُ نعد إكنالُ للندٗ الالسم٘ للرتقٔ٘. -

 إٓفاِٛ نيذد ذزّل اإلجاسٗ الدراصٔ٘. -
 

 

  ( عيد ذصْل املْظف علٙ تقدٓز مزضٕ :  4

  ٓته اليظز يف تزقٔتُ نعد إكنالُ للندٗ الالسم٘ للرتقٔ٘. -

 
  عيد ذصْل املْظف علٙ تقدٓز بري مزضٕ : (5

 رتتني متتالٔتني حيته ىقلُ لْظٔف٘ أخزٚ يف اجلَ٘.لف - يف املزٗ األّىل ل ٓته اليظز يف تزقٔتُ إاا كاٌ مضترقاا للرتقٔ٘. -

  
 

 

 

 ٕـ (1426/  02اىزْفٞزٝخ ) فْٞخ ( ٗ ) ؽشفٞخ ( ) 
                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 ٌ ىي٘ظبئف اىزْفٞزٝخ )فْٞخ( ٗ) ؽشفٞخ( ٗأعظ اىزؾقق ٍْٖبفشداد ػْبطش اىزق٘ٝششػ ٍ



 اىؼْظش اىششػ أعظ اىزؾقق ٍِ اىؼْظش

 اٟساء اىَطشٗؽخ ىزط٘ٝش  اىؼَو -

َّددددبرط اىؼَددددو اىَقزشؽددددخ ىزطدددد٘ٝش اىؼَددددو  -

 ٔٗرغٖٞو ئعشاءار

اىقدددذسح ػيدددٚ اثزندددبس طدددش  عذٝدددذح ردددإدٛ ئىدددٚ 

األداء  ٗرؾغددددِٞ ٍغددددز٘ٙ درجغددددٞظ اإلعددددشاءا

 ٗاىغشػخ فٜ ئّغبص األػَبه

اىقددددذسح ػيددددٚ  رطدددد٘ٝش أعددددبىٞت 

 اىؼَو

 ػَيٞبد اىزذسٝت اىزٜ قبً ثزْفٞزٕب  . -

 اىزط٘س فٜ أداء اىؼبٍيِٞ ّزٞغخ ىيزذسٝت -

ٍغددز٘ٙ أداء غٞددشٓ ٍددِ  شأُ ٝددزَنِ ٍددِ رطدد٘ٝ

 اىؼبٍيِٞ ػِ طشٝق اىزذسٝت .

اىقدددذسح ػيدددٚ ردددذسٝت غٞدددشٓ ٍدددِ 

 اىؼبٍيِٞ

اىؼَدددو فدددٜ ضددد٘ء اىَددد٘اسد اىزدددٜ ردددٌ ئّغدددبص  -

 رؾذٝذٕب.

رؾذٝذ اىَد٘اسد اىفْٞدخ ٗاىجشدشٝخ اىالصٍدخ إلّغدبص 

 اىؼَو ٗر٘ظٞفٖب ثشنو فبػو.

اىقذسح ػيٚ رؾذٝذ ٍزطيجبد ئّغبص 

 اىؼَو

 ّ٘ػٞخ اىؼَو اىَْغض.-

 .دئّغبصٓ ٗفق ٍب ؽذد ىٔ ٍِ ئعشاءا -

رْفٞددز اىؼَددو ثشددنو عدديٌٞ ٗفددق ٍددب ؽددذد ىددٔ ٍددِ 

  دئعشاءا

 سح فٜ اىزْفٞزاىَٖب

 َّبرط ٍِ اىؼَو. -

 رقبسٝش اإلّغبصاد.-

ػيددٚ  رؾذٝددذ خطدد٘اد اىؼَددو ٗاىجشّددبٍظ اىضٍْددٜ

ّؾ٘  ٝشاػٜ أٗى٘ٝخ اىزْفٞز ثَب َٝنِ ٍدِ رؾقٞدق 

 األٕذاف ثنفبءح ٗفبػيٞخ .  

اىقذسح ػيٚ رؾذٝذ خط٘اد اىؼَدو 

 ٗاىجشّبٍظ اىضٍْٜ

االىزضاً ثبىؾض٘س ٗاالّظشاف فٜ اىَ٘اػٞذ  -

ح .اىَؾذد  

اىزقٞددذ ثددبىفزشح اىَخظظددخ ىغددبػبد اىؼَددو ٗ  -

 اعزضَبسٕب فٜ ئّغبص ٍٖبً اىؼَو .

االىزضاً ٗاالّضجبط ثَ٘اػٞذ اىؼَدو اىَؾدذدح فدٜ 

اىؾض٘س ٗاالّظشاف ٗػذً ٍغبدسح ٍقش اىؼَو 

 دُٗ ئرُ ٍغجق .

 اىَؾبفظخ ػيٚ أٗقبد اىؼَو

ٍذٙ اىزقٞذ ثبىزؼيَٞبد ٗاألخز ث٘عبئو  -

 اىغالٍخ .

٘د ٍشبمو ٗئطبثبد ٍِ عشاء ػذً ٍذٙ ٗع -

 ارجبع أعظ اىغالٍخ .

اىؾشص ػيٚ أٍ٘س اىغالٍخ ٗاى٘قبٝخ ثارجبع 

 اىطش  اىَإدٝخ ئىٚ رغْت ؽ٘ادس اىؼَو.

رطجٞق أعظ اىغالٍخ اىَؼزَذح فٜ 

 اىؼَو

رشغٞو االعٖضح ٗفق اىطشٝقخ اىظؾٞؾخ  -

 ٗاىغيَٞخ.

اعزخذاً اىَ٘اد ثشنو آٍِ -  

٘ادس عشاء ٍذٙ ٗع٘د االػطبه ٗاىؾ -

 اىزشغٞو ٗاالعزخذاً.

اىَؼشفددخ ثددبىطش  اىَزجؼددخ ٗاىغدديَٞخ فددٜ رشددغٞو 

األعٖددضح ثشددنو طددؾٞؼ ٗاعددزخذاً اىَدد٘اد ٗفددق 

 أػيٚ ٍغز٘ٝبد اىغالٍخ

اىَؼشفددخ ثبىطشٝقددخ اىغدديَٞخ ىؼَددو 

 األعٖضح ٗاىَ٘اد اىَغزخذٍخ

ئّغبص اىؼَو ٗفق األط٘ه اىَْٖٞدخ اىَزؼدبسف  -

 ػيٖٞب .

عبعٞخ فدٜ ٍغدبه رخظظدٔ ئىَبٍٔ ثبىَؼبسف األ

أٗ اىزخظظدددبد األخدددشٙ راد اىؼالقدددخ عددد٘اء 

ٔ مبّذ ّظشٝخ أٗ ػَيٞدخ ثَدب  َيد َبسعدخ ػ  ٍِ د  ٍٔ د َْن ٝ

ة . ط٘ي ٘ اَى ْؾ ٚ اى  ػي

اىَؼشفخ ثبألعدظ ٗاىَفدبٌٕٞ اىفْٞدخ 

 اىَزؼيقخ ثبىؼَو

 

 

 ٌ ىي٘ظبئف اىزْفٞزٝخ )فْٞخ( ٗ) ؽشفٞخ( ٗأعظ اىزؾقق ٍْٖبششػ ٍفشداد ػْبطش اىزق٘ٝ

زؾقق ٍِ اىؼْظشأعظ اى  اىؼْظش اىششػ 

َّدددبرط ٍدددِ اىَشدددبمو اىزدددٜ ٗاعٖدددذ اإلداسح  -

 ٗاألعبىٞت ٗاىطش  اىَزخزح ىَؼبىغزٖب .

قدددذسح اىَ٘ظدددف ػيدددٚ ٍؼبىغدددخ ٍشدددبمو اىؼَدددو 

 اىٍٞ٘ٞخ ٗاىطبسئخ ثشنو عيٌٞ ٍٗ٘ض٘ػٜ.

اىزغيددددددت ػيددددددٚ  اىقددددددذسح ػيددددددٚ

 طؼ٘ثبد اىؼَو

 رؼبٍئ ٍغ األفنبس اىغذٝذح . -

ٗاىجشاٍظ اىزذسٝجٞخ  د  ثبىْذٗاؽَبعٔ ىالىزؾب -

 فٜ ٍغبه ػَئ .

اىؾشص ػيٚ ٍزبثؼخ ٍب ٝؾذس ٍِ ٍزغٞشاد فٜ 

ٍغبه اىؼَو ٍٗؾبٗىخ اإلىَبً ثٔ ٗر٘ظٞفٔ ىخذٍخ 

 اىؼَو .

اىَزبثؼدددخ ىَدددب ٝغدددزغذ فدددٜ ٍغدددبه 

 اىؼَو

اىزؼبُٗ ٗاىزفبػو ثشنو ئٝغبثٜ ٍغ اٟخشِٝ  -

. 

ّ٘ػٞخ اىؼالقبد اىزٜ رشثطٔ ثبٟخشِٝ  -

 بعٖب ػيٚ األداء .ٗاّؼن

ٗع٘د اىؼالقبد اإلٝغبثٞخ ٗاىفبػيخ ٍغ اٟخشِٝ 

 ٗاىقذسح ػيٚ رط٘ٝؼٖب ىخذٍخ اىؼَو .

اىقذسح ػيٚ ئقبٍخ  ارظبالد ػَو 

 فؼبىخ ٍغ اٟخشِٝ

 مفبءرٔ فَٞب ٝ٘مو ئىٞٔ ٍِ ٍٖبً ئضبفٞخ . -

 ئّغبصارٔ فٜ ٍغبه ػَئ. -

 

ئٍنبّٞخ رنيٞف اىَ٘ظف ثأػَبه ٍٖٗبً رزطيت 

رف٘  ٍب رزطيجٔ ٗظٞفزٔ  دٗ ٍٖبسا قذساد

 اىؾبىٞخ ٗمزىل ٍغز٘ٙ اىظؼ٘ثخ ٗاىَغئ٘ىٞخ .

 ئٍنبّٞخ رؾَو ٍغئ٘ىٞبد أػيٚ 

ئّغبص اىؼَو ٗفق اىق٘اػذ اىْظبٍٞخ  - اىَؼشفدددددخ ثبألّظَدددددخ ٗاىيددددد٘ائؼ ٗاإلعدددددشاءاد   اىَؼشفخ ثْظٌ اىؼَو ٗئعشاءارٔ

 اىزْفٞزٝخ)فْٞخ(ٗ)ؽشفٞخ(
 ٕـ(03/1426)

 



 ٗاإلعشائٞخ  اىَؼَ٘ه ثٖب.

ؽغٌ اىَخبىفبد اىْظبٍٞخ ٗاإلعشائٞخ .  -  

ٍزبثؼددددخ ٍزغٞشارٖددددب  اىخبطددددخ ثبىؼَددددو ٍٗددددذٙ

  ٗاإلىَبً ثٖب .

 اٟساء  اىَطشٗؽخ ىزط٘ٝش اىؼَو .  -

 َّبرط ٍِ االقزشاؽبد  .  -

 

ػيٚ طشػ األفنبس ٗاىَقزشؽبد اىزٜ  ىؾشصا

اثزنبس طش  عذٝذح رإدٛ ئىٚ ٗ رخذً اىؼَو،

رجغٞظ اإلعشاءاد ٗرؾغِٞ ٍغز٘ٙ األداء 

 األػَبه . ٗاىغشػخ فٜ ئّغبص 

  رقذٌٝ األفنبس ٗاىَقزشؽبد 

 

 

 ػذً رأخٞش األػَبه . -

 ئّغبصٕب ثبىغشػخ اىَطي٘ثخ . -

ئّٖبء األػَبه اىَ٘ميخ ىٔ ٗفق ٍب ؽذد ىٖب ٍِ 

 ٗقذ .

 ئّغبص اىؼَو فٜ اى٘قذ اىَؾذد

 عالٍخ اىؼَو ٍِ األخطبء-

 ئّغبصٓ ٗفق اىزؼيَٞبد  -

صٓ ٍشاعؼخ اىؼَو ثشنو ّٖبئٜ ىيزأمذ ٍِ ئّغب

 ٗفق اىزؼيَٞبد اىَؾذدح ٗخي٘ٓ ٍِ األخطبء.

 اىقذسح ػيٚ اىَشاعؼخ ٗاىزذقٞق

 اىؾشص ػيٚ ٍؼشفخ ٍب ٝغزغذ ٍِ أفنبس .-

اىؼَو ٗفدق اؽدذس األفندبس ٗاىَغدزغذاد اىزدٜ  -

 رط٘س األداء .

اىزفبػددو ٍددغ ٍددب ٝغددزغذ ٍددِ أفنددبس ئٝغبثٞددخ رشفددغ 

 ٍِ ٍغز٘ٙ األداء ٗاىْظش فٜ ئٍنبّٞخ األخز ثٖب 

 األفنبس اىغذٝذح رقجو

 

 

 

 

 ٌ ىي٘ظبئف اىزْفٞزٝخ )فْٞخ( ٗ) ؽشفٞخ( ٗأعظ اىزؾقق ٍْٖبششػ ٍفشداد ػْبطش اىزق٘ٝ

 اىؼْظش اىششػ أعظ اىزؾقق ٍِ اىؼْظش

ؽَبعٔ ٗعذٝزٔ فٜ رأدٝخ ٍب ٝ٘مو ىٔ ٍدِ ٍٖدبً  -

 . ثإَٔٞخ رىل  ٗشؼ٘سٓ

اىزدٜ ٝزؼبٍدو عٖدضح ٗاىَد٘اد األ ٚاىَؾبفظخ ػي -

   ٍؼٖب.

و ثغذٝددخ ٍددغ ٍغددئ٘ىٞبد ػَيددٔ ٗٗاعجبرددٔ اىزؼبٍدد

 ىددددٔ ٍددددِ ٍٖددددبً ٍددددب ٝ٘مددددوٗؽَبعددددٔ فددددٜ أداء 

 .،ٗاىشؼ٘س ثإَٔٞخ اىؼَو اىزٛ ٝقً٘ ثٔ

 رقذٝش اىَغئ٘ىٞخ 

ٍشددبٕذاد ٍددِ اىزؼبٍددو فددٜ اىَ٘اقددف اىَخزيفددخ  -

 ٍغ اىشؤعبء  ، اىضٍالء ، اىَشؤٗعِٞ .

 ثؼذ اىْظش فٜ اىزؼبٍو ٍغ ٍخزيف األٍ٘س.  -

ردضاُ ٍدغ اىَ٘اقدف اىَخزيفدخ ) اىزؼبٍو ثؾنَخ ٗا

اىؾشعددخ ( ٗثؼددذ اىْظددش  –اىَفبعئددخ  –اىطبسئددخ 

 ىذٝٔ .

 ؽغِ اىزظشف

 االعزغبثخ ىيز٘عٖٞبد ٗاىَجبدسح ئىٚ رْفٞزٕب . -

َّددبرط ٍَددب طددذس ىددٔ ٍددِ ر٘عٖٞددبد ٍٗددب ّفددزٓ  -

 ٍْٖب .

األخز ثز٘عٖٞبد سؤعبئٔ ٗاىؾشص ػيدٚ اىؼَدو 

 ٗفقبً ىٖب ٗاىزؼبٍو ٍؼٖب ثاٝغبثٞخ .

و اىز٘عٖٞدددددبد  ٗاالعدددددزؼذاد رقجددددد

 ىزْفٞزٕب

اىؼْبٝددخ ثددبىظٖ٘س ثددبىَظٖش اىؾغددِ ٍددِ ؽٞددش  -

 اىشنو .

 اىؾشص ػيٚ اىْظبفخ ) اىؼْبٝخ اىشخظٞخ(. -

 .رشرٞت ّٗظبفخ اىَنزت -

 

االٕزَددبً ثبىيجددبط ٍددِ ؽٞددش اىشددنو ٗاىْظبفددخ ) 

اىؼْبٝددددخ اىشخظددددٞخ ( ثَددددب ٝزفددددق ٍددددغ اىؼددددبداد 

 بفخ اىَنزت.، ٗاالٕزَبً ثزشرٞت ّٗظٗاىزقبىٞذ 

 االٕزَبً ثبىَظٖش

 ٗع٘د اىؼالقخ اإلٝغبثٞخ اىزٜ رخذً اىؼَو. -

 االؽزشاً اىَزجبده . -

اىقدددذسح ػيدددٚ ئقبٍدددخ ػالقدددبد ئٝغبثٞدددخ ىَظددديؾخ 

اىؼَدو ٍدغ اىشؤعددبء ٗردزىٞو ٍؼ٘قددبد اىؼَدو فددٜ 

 اإلداسح .

 اىؼالقبد ٍغ اىشؤعبء

 ٗع٘د اىؼالقبد اإلٝغبثٞخ اىزٜ رخذً اىؼَو . -
 ُ اىَغزَش  ٗ االؽزشاً اىَزجبده .اىزؼبٗ -
 

 

اىقدددذسح ػيدددٚ ئقبٍدددخ ػالقدددبد ئٝغبثٞدددخ ىَظددديؾخ 

، ٗاالعددددزفبدح ٍددددِ رجددددبده اىؼَددددو ٍددددغ صٍالئددددٔ 

 اىخجشاد ٗاىزغبسة.

  اىؼالقبد ٍغ اىضٍالء 

قيددخ اىزددزٍش ٗاىشددنبٗٛ ثْٞددٔ ٗثددِٞ اىَددشاعؼِٞ  -

 ٗاىغَؼخ اىطٞجخ  .

 اىزؼبٍو اإلٝغبثٜ ٍؼٌٖ . -

 

ػالقدددبد ئٝغبثٞدددخ ىَظددديؾخ  اىقدددذسح ػيدددٚ ئقبٍدددخ

 اىؼَو ٍغ اىَشاعؼِٞ .

 اىؼالقبد ٍغ اىَشاعؼِٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىزْفٞزٝخ)فْٞخ(ٗ)ؽشفٞخ(
 ٕـ(04/1426)

 

 اىزْفٞزٝخ)فْٞخ(ٗ)ؽشفٞخ(

 ٕـ(05/1426)

 



 

 

 

 

 

 اىَشَ٘ىُ٘ ثٖزا اىَْ٘رط
 

اىزددٜ رزضددَِ ٗاعجددبد ٗأػَددبه ) فْٞددخ ( فددٜ ٝطجددق ٕددزا اىَْدد٘رط ػيددٚ اىَدد٘ظفِٞ شددبغيٜ اى٘ظددبئف اىزْفٞزٝددخ 

اىؾنٍ٘ٞدخ ؽغدت اىفئدبد اىَ٘ضدؾخ فدٜ اىجٞدبُ  اىَغبالد اىَخزيفخ ٍِ اىَشرجخ اىضبىضخ ػششح فَبدُٗ فدٜ األعٖدضح

 .اىَشفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 األداء الوظيفيتقويم فئات الوظائف اليت يطبق على شاغلها منوذج 

 اخلاص بشاغلي الوظائف التنفيذية )فنية( و)حرفية(

 اجملموعة العامة اجملموعة النوعية جمموعة الفئات

بددددداىٕ ّظددددداٜف مضددددداذٕ األراضدددددٕ ّالطدددددز  ّامل   

 ّظاٜف املضح اجلْٖ

 ّظاٜف املضح اجلْٔدٓضٕ

 ّظاٜف الزصه الكارتْبزايف

 ّظاٜف رصه اخلزاٜط

 ّظاٜف الزصه املعنارٖ

 ّظاٜف فئٕ الدٓكْر

 ّظاٜف مزاقيب اإلىشاٛات

 ّظاٜف مزاقيب الطز 

 الْظاٜف الفئ٘ ّالفئ٘ املضاعدٗ الْظاٜف اهليدصٔ٘ املضاعدٗ

 ٕـ(06/1426) اىزْفٞزٝخ)فْٞخ(ٗ)ؽشفٞخ(

 



 ّظاٜف املضح البرزٖ

 ْٔجلٔا املضاعدّٗظاٜف اجل

 ّظاٜف اجلْٔفٔشٓاٛ املضاعدٗ

 ّظاٜف اهلٔدرّلْجٔا املضاعدٗ

 ّظاٜف فئٕ الشراع٘

 ّظاٜف مضاعدٖ الطب البٔطزٖ

 ّظاٜف ذلطزٖ املدتربات

 ّظاٜف فئٕ املدتربات

  ّظاٜف الفئ٘ املضاعدٗ

 ّظاٜف التصْٓز الفْتْبزايف

 ّظاٜف التصْٓز اجلياٜٕ

 ّظاٜف التصْٓز اجلْٖ

 ف التصْٓز التلفشْٓىٕ ّالضٔيناّٜٕظاٜ

 ّظاٜف فئٕ حتقٔق الشدصٔ٘

 ّظاٜف فئٕ الطباع٘

  ّظاٜف التصْٓز ّالطباع٘

 ّظاٜف فئٕ املصْبات ّالدمغ٘

 ّظاٜف فئٕ املْاصفات ّاملقآٔط ّاملعآزٗ

 ّظاٜف فئٕ األصلر٘ ّالذخريٗ

 ّظاٜف فئٕ اآلثار

 

 

  الْظاٜف الفئ٘ املتيْع٘

ٕـ(07/1426ْٞخ(ٗ)ؽشفٞخ()اىزْفٞزٝخ )ف   



 

 األداء الوظيفيتقويم فئات الوظائف اليت يطبق على شاغلها منوذج 

 اخلاص بشاغلي الوظائف التنفيذية )فنية( و)حرفية(

 اجملموعة العامة اجملموعة النوعية جمموعة الفئات

 ّظاٜف فئٕ الصْت

 ّظاٜف فئٕ اإلضاٛٗ

 ّظاٜف فئٕ التربٓد ّالتكٔٔف

 ٕ الفرص اجلّْٖظاٜف فئ

 ّظاٜف الفئني املتيْع٘

 ّظاٜف فئٕ املْىتاد

)تدددددددانع( الْظدددددددداٜف الفئدددددددد٘  

 املتيْع٘

)تددددانع( الْظدددداٜف الفئدددد٘ ّالفئدددد٘    

 املضاعدٗ

 ّظاٜف فئٕ تشغٔل اآللت

 ّظاٜف فئٕ صٔاى٘  اآللت

 ّظاٜف مفتشٕ صٔاى٘  اآللت

 ّظاٜف تشغٔل األجَشٗ املكتبٔ٘

 ّظاٜف املصغزات الفٔلنٔ٘

 ّظاٜف التصالت الضلكٔ٘ ّالالصلكٔ٘

 ّظاٜف ٍيدص٘ املالذ٘

 ّظاٜف احلاصب

 ّظاٜف تزقٔه ّمعاجل٘ الْثاٜق

 ّظاٜف اخلط ّالزصه ّتصنٔه الطْانع

 ّظاٜف عاسيف املْصٔقٙ

 ّظاٜف البرزٓ٘ ّاملْاىٕ

 ّظاٜف الطرياٌ املدىٕ

 ّظاٜف األرصاد ّمحآ٘ البٔٝ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّظددددددداٜف تشدددددددغٔل ّصددددددددٔاى٘   

 اآللت

 

ٕـ(08/1426اىزْفٞزٝخ )فْٞخ(ٗ)ؽشفٞخ()      

 
 


