
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 المملكة العربية السعودية

م(حرصقة)و(صـقة)منوذجمتؼوؼمماألداءماظوزقػيمظشاشؾيماظوزائفماظؿـػقذؼة

ععؾوعاتمساعةم:ماألولم

 
 ادلدؼـةممادلـطؼةاظشعؾةماإلدارةماجلفازم

     
 

بداؼةماخلدعةمتارؼخمذغؾفاماظرضممادلرتؾةمعلؿىماظوزقػةماالدممرباسقام

      
 

غؿقفةمآخرمتؼرؼرمأداءمحصلمسؾقهمآخرمبرغاعجمتدرؼيبماظؿكصصم آخرمعؤػلمسؾؿيم

تارؼخماإلسدادم اظؿؼدؼرم   
 

  

جمؿوعماظدرجاتمواظؿؼدؼرم:ماظـاظثم سـاصرماظؿؼوؼمم:ماظـاغيم

 

 
م

اظػؽةم

 

 

ماظعـصر

 األسؾىماحلدم

مظؾدرجاتمممم

اظدرجةم 

سطاةامل  

 بأم 

م  6ؼبماظعؿلماظؼدرةمسؾىممتطوؼرمأدالأم

م  6اظؼدرةمسؾىمتدرؼبمشريهمعنماظعاعؾنيمأم

اظؼدرةمسؾىمهدؼدممعؿطؾؾاتمإنازماظعؿلمأمبم

سؾىاظـقوادلطؾوبم

م 7م7

مم6م7ادلفارةميفماظؿـػقذمأمبم

م 6م6واظربغاعجماظزعينمماظؼدرةمسؾىؿقدؼدخطواتماظعؿلأمبم

  7 6احملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿلمأمبم

  5 5اظلالعةمادلعؿؿدةميفماظعؿلممتطؾققمأدسأمبم

  م4مممم ممممممم4مممممعةدؿكداملمادلوادمومألجفزةامادلعرصةباظطرؼؼةاظلؾقؿةظعؿلبممأمممأ

  4 4ادلعرصةمباألدسموادلػاػقمماظػـقةمادلؿعؾؼةمباظعؿلمأمبم

  3 4اظؼدرةمسؾىماظؿغؾبمسؾىمصعوباتماظعؿلمأمبم

  3 4ظعؿلمادلؿابعةمدلامؼلؿفدميفمجمالماأمبم

 م3م4اظؼدرةمسؾىمإضاعةماتصاالتمسؿلمصعاظةمععماآلخرؼنمأمبم

  4 3إعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾىمأمبم

  3 3ادلعرصةمبـظمماظعؿلموإجراءاتهمأمبم

 م3م3تؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحاتمأمبم

 م7مإنازماظعؿلميفماظوضتماحملددمبم

  7 اظؼدرةمسؾىمادلراجعةمواظؿدضققمبم

 
  72 72 اجملؿوع  

  

  3 4اظؼدرةمسؾىماحلوارموسرضماظرأيمأمبم

  4 4 تؼدؼرمادللؽوظقةمبممأ

  4 4 حلنماظؿصرفمأمبم

  4م4تؼؾلماظؿوجقفاتمواالدؿعدادمظؿـػقذػامأمبم

  4 3 االػؿؿاممبادلظفرمأمبم

  19 19عماجملؿوممممم  
    

  3 3 اظرؤداءمأمبم

  3 3 اظزعالءم أمب

  3 3ادلراجعنيمأمبم

  9 9 اجملؿوع 
 

  

اجملؿوعماظؽــؾيم

 (اظدرجةماظـفائقة)

درجـــــــــــاتم

اظعـــــالضــــاتم

درجاتماظصػاتم

اظــشــكـصــقــةم

درجاتماألداءم

اظوزــــقـــػـــيم

 
 

   

 

 شريمعرضي

(60اضلمعن)  

 عرضي

(60-69)  

 جقد

(70-79)  

 جقدممجدا

(80-89)  

 ممؿاز

(90-100)  

 
 

    

  

 

 

مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
م

ي
ػ
ق
ز
و
ظ
ا
ءم
ا
د
أل
ا

م

 

 

 

 

 

معؾقوزاتمساعةم:ماظرابع 

 

 

عوارنمضوةموعوارنمضعفمترىمأػؿقةمإضاصؿفام

م(ظعـاصرماظلابؼةإنازاتمأومغشاراتمأخرىمؼؿؿقزمبفاموملمتشؿؿلمسؾقفامممما):معوارنماظؼوةم

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

م(جواغبمدؾؾقةمؼؿصفمبفاموتؤثرمسؾىمسؿؾهمدونمأنمؼؽونمػـاكمتؽرارممظؾعـاصرماظلابؼةم):معوارنماظضعف ……

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
 (إنموجدت):اظؿوجقفاتمواظؿوصقاتماظعاعةمظؿطوؼرمضدراتهم

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… 
………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
مرأيمععدماظؿؼرؼر

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……  

 :االدم :اظوزقػة

:ماظؿارؼخم  :اظؿوضقع

  
معؾقوزاتمععؿؿدماظؿؼرؼر

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

 :االدم :اظوزقػة ……

 :اظؿوضقع :اظؿارؼخم
 

م

 
مم
مم
مم
م

مم
ة
ق
ص
ك
ش
ظ
ا
تم
ا
ػ
ص
ظ
ا

م
م

مم
ممم

ع
ع
تم
ا
ض
ال
ع
ظ
ا

م
م

 

 (هـ 1426/  01 ) (حرفية  )و  (فنية  )التنفيذوة مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(13-11)ختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبمم(ا)صؽةم

      ذرةمصؿامدونمختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبماظعام(ب)صؽةم

 

  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم



 
 

تعبسيف  : أوالًً 
 

: (حشفيت)و(فنيت)مدمىعت الىظبئف التنفيزيت (1
حشًم ْزِ انٕظبئف ٔاجببث ٔأػًبل فُٛت يخُٕػت فٙ يجبالث يخخهفت ْٔٙ أػًبل حسٓٛهٛت حسبػذ انًجًٕػبث انؼبيت نهٕظبئف فٙ 

انذكٕيٛت ٔحشًم انٕظبئف انخٙ ٚمٕو شبغهْٕب بأػًبل راث ؿبٛؼت فُٛت أٔ أػًبل يسبػذة نألػًبل  ةنألجٓض  ةحذمٛك األْذاف األسبسٙ
 .انخخظظٛت ٔأػًبل انخظٕٚش انفٕحٕغشافٙ ٔانـببػت ٔأػًبل حشغٛم ٔطٛبَت اٜالث

 
 : الدهبص (2

. حٙ حـبك الئذت حمٕٚى األداء انٕظٛفْٕٙ انجٓت انذكٕيٛت انؼبيت سٕاء كبَج ٔصاسة أٔ يؤسست ػبيت أٔ يظهذت أٔ ْٛئت ال
:  اإلداسة (3

. ْٙ انٕدذة انخُظًٛٛت انًخخظت بأدذ أَشـت انجٓبص راث انـبٛؼت انًخجبَست ٔحخٕنٗ انمٛبو بًٓبو يذذدة ػًٍ يٓبو انجٓبص
 

: الشعبت  (4
 (إٌ ٔجذث). ل يؼُٛتانشؼبت أٔ انمسى ْٙ انجضء انظغٛش انًخًٛض يٍ إداسة يؼُٛت ٚؼى بؼغ انًٕظفٍٛ ٔٚخخض بأػًب

 
اإلسشبداث : ثبنيًب

. ٚؼبأ ْزا انًُٕرج يٍ لبم انشئٛس انًببشش نهًٕظف ٔٚخى اػخًبدِ يٍ انشئٛس األػهٗ  دسب انظالدٛبث انًذذدة  .1
. أدَبِ ٚؼذ انشئٛس انًببشش انخمشٚش بئػـبء انذسجت انًُبسبت نكم ػُظش ٔفمًب نخمذٚشِ ، بؼذ انشجٕع نًظبدس انخمٕٚى انًخبدت ٔانًٕػذت .2
ٚخى حسجٛم انذسجت فٙ انذمم انًخظض نزنك أيبو كم ػُظش يٍ ػُبطش انخمٕٚى ، يغ يشاػبة أال حضٚذ انذسجت انًؼـبة ػٍ انذذ األػهٗ  .3

. نذسجبث انخمٕٚى انًذذدة نكم ػُظش ، ٔأًْٛت انشجٕع إنٗ ششح يفشداث انؼُبطش ٔأسس انخذمك يُٓب
اث ػُبطش األداء انٕظٛفٙ ٔانظفبث انشخظٛت ٔانؼاللبث انخٙ دظم ػهٛٓب يجًٕع انذسجبث ٔانخمذٚش ٚسجم بّ يجًٕع دسج .4

. ٔٚؤشش ػهٗ انخمذٚش انخبص بٓب فٙ انذمم انز٘ ٚهّٛ (انذسجت انُٓبئٛت )انًٕظف،ثى حجًغ نهذظٕل ػهٗ انًجًٕع انكهٙ نهذسجبث
ْٔٙ ػُبطش حشجٛذٛت حؤخز  (إٌ ٔجذث )فٙ دمم انًهذٕظبث انؼبيت ٚذذد يؼذ انخمشٚش يٕاؿٍ انمٕة ٔيٕاؿٍ انؼؼف دسب سأّٚ  .5

 .بؼٍٛ االػخببس ألغشاع انخًٛٛض بٍٛ انذبطهٍٛ ػهٗ دسجبث يخسبٔٚت
. ػهٗ يؼذ انخمشٚش أٌ ٕٚػخ سأّٚ بشأٌ انًؼذ ػُّ انخمشٚش فٙ انذمم انًخظض نزنك .6
 .بؼذ اػخًبد انخمشٚش يٍ لبم انشئٛس األػهٗ ٚخى إؿالع انًٕظف انًؼذ ػُّ انخمشٚش ػهّٛ .7

 
  :مصبدس تقىيم األداء الىظيفي : ثبلثًب 
 .سجم حذٍٔٚ يهذٕظبث انشئٛس انًببشش .2 .                                                                     يهف انًٕظف  .1
 .سجم  انذٔاو انشسًٙ  .4 .                                                        حمشٚش إَجبصاث انًٕظف  .3
 .ادس أخشٖ حسبػذ فٙ دلت انخمٕٚى أ٘ يض .5

 
 

  :النتبئح المتشتبت على تقذيش الذسخبث : سابعًب 
  :  عنذ حصىل المىظف على تقذيش ممتبص   (1

 .ًُٚخ َمـخبٌ ػُذ إجشاء انًفبػهت نهخشلٛت -. ٚخى انُظش فٙ حشلٛخّ بؼذ إكًبنّ نهًذة انالصيت نهخشلٛت -
. دبت نهخشلٛتانُظش فٙ يُذّ انؼالٔة اإلػبفٛت انًظب -

 

إٚفبءِ بأدذ ششٔؽ اإلٚفبد نهذساست ببنذاخم،  -

. االبخؼبد  نهذساست فٙ انخبسج ٔاإلجبصة انذساسٛت
  :  عنذ حصىل المىظف على تقذيش خيذ خذًا (2

.  ًُٚخ َمـت ٔادذة ػُذ إجشاء انًفبػهت نهخشلٛت -.  ٚخى انُظش فٙ حشلٛخّ بؼذ إكًبنّ نهًذة انالصيت نهخشلٛت -

. يُذّ انؼالٔة اإلػبفٛت انًظبدبت نهخشلٛت انُظش فٙ -

 

إٚفبءِ بأدذ ششٔؽ اإلٚفبد نهذساست ببنذاخم،   -

.  االبخؼبد  نهذساست فٙ انخبسج ٔاإلجبصة انذساسٛت
  : عنذ حصىل المىظف على تقذيش خيذ  (3

. نت نهخشلٛتًُٚخ َظف َمـت ػُذ إجشاء انًفبع -. ٚخى انُظش فٙ حشلٛخّ بؼذ إكًبنّ نهًذة انالصيت نهخشلٛت -

 .إٚفبءِ بأدذ ششٔؽ اإلجبصة انذساسٛت -
 

 

 :   عنذ حصىل المىظف على تقذيش مشضي  (4

  .ٚخى انُظش فٙ حشلٛخّ بؼذ إكًبنّ نهًذة انالصيت نهخشلٛت -

 
 : عنذ حصىل المىظف على تقذيش غيش مشضي  (5

. حشحٍٛ يخخبنٛخٍٛ ٚذخى َمهّ نٕظٛفت أخشٖ فٙ انجٓتنف -. فٙ انًشة األٔنٗ ال ٚخى انُظش فٙ حشلٛخّ إرا كبٌ يسخذمًب نهخشلٛت -
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ممتعنمإجراءا

رةميفماظؿـػقذمادلفا

.ممناذجمعنماظعؿلم-

.متؼارؼرماإلنازات-
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اظعؿلمواظربغاعجماظزعينم

االظؿزاممباحلضورمواالغصرافميفمم-
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.معغادرةمعؼرماظعؿلمدونمإذنمعلؾقم

ماحملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿل

.مدى التقيد بالتعليمات واألخذ بودائل السالمة  -  

ود مشاكل وإصابات من جراء عدم اتباع مدى وج -

.أدس السالمة   

احلرص على أمور السالمة والوقاوة بإتباع الطرق املؤدوة 

.إىل جتنب حوادث العمل  

 تطبيق أدس السالمة املعتمدة يف العمل

تشغقلماالجفزةموصقماظطرؼؼةماظصقققةمم-

.واظلؾقؿة  

ادؿكداممادلوادمبشؽلمآعنم-  

وادثمجراءمعدىموجودماالسطالمواحلم-

.اظؿشغقلمواالدؿكدام  

ادلعرصةمباظطرقمادلؿؾعةمواظلؾقؿةميفمتشغقلم

األجفزةمبشؽلمصققحموادؿكداممادلوادم

وصقمأسؾىمعلؿوؼاتماظلالعةم

ادلعرصةمباظطرؼؼةماظلؾقؿةمظعؿلم

األجفزةموادلوادمادللؿكدعةم

إنازماظعؿلموصقماألصولمادلفـقةمم-

.مادلؿعارفمسؾقفام

دادقةميفمجمالمإدلاعهمبادلعارفماأل

ختصصهمأوماظؿكصصاتماألخرىمذاتم

اظعالضةمدواءمطاغتمغظرؼةمأومسؿؾقةممبام

م.ميؽـهمعنممماردةمسؿؾهمسؾىماظـقومادلطؾوبم

ادلعرصةمباألدسموادلػاػقمم

اظػـقةمادلؿعؾؼةمباظعؿلم

 

 
 (هـ03/1426) (حرفية)و(فنية)التنفيذوة

 



 وأدسماظؿقؼقمعـفام(حرصقةم)وم(صـقة)ممظؾوزائفماظؿـػقذؼةمذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوي

هؼقمعنماظعـصرأدسمال  اظعـصر اظشرح 

مناذجمعنمادلشاطلماظيتمواجفتمم-

اإلدارةمواألداظقبمواظطرقمادلؿكذةم

م.دلعاجلؿفام

ضدرةمادلوزفمسؾىمععاجلةمعشاطلماظعؿلم

.اظقوعقةمواظطارئةمبشؽلمدؾقمموعوضوسي  

اظؿغؾبمسؾىمماظؼدرةمسؾى

مصعوباتماظعؿل

.متعاعؾهمععماألصؽارماجلدؼدةمم-

واظرباعجممتقمباظـدوامحادهمظالظؿقام-

م.اظؿدرؼؾقةميفمجمالمسؿؾهم

احلرصمسؾىمعؿابعةمعامحيدثمعنمعؿغرياتم

يفمجمالماظعؿلموحماوظةماإلدلاممبهم

.موتوزقػهمخلدعةماظعؿلم

ادلؿابعةمدلامؼلؿفدميفمجمالم

ماظعؿل

اظؿعاونمواظؿػاسلمبشؽلمإجيابيمععمم-

.ماآلخرؼنم

غوسقةماظعالضاتماظيتمتربطهمباآلخرؼنمم-

.مادفامسؾىماألداءمواغعك

وجودماظعالضاتماإلجيابقةمواظػاسؾةمععم

اآلخرؼنمواظؼدرةمسؾىمتطوؼعفامخلدعةم

.ماظعؿلم

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمماتصاالتم

سؿلمصعاظةمععماآلخرؼنم

.مطػاءتهمصقؿامؼوطلمإظقهمعنمعفاممإضاصقةمم-

 .إنازاتهميفمجمالمسؿؾهم-

م

إعؽاغقةمتؽؾقفمادلوزفمبأسؿالموعفامم

تػوقمعامتؿطؾؾهممتومعفارامتؿطؾبمضدرات

وزقػؿهماحلاظقةموطذظكمعلؿوىماظصعوبةم

.موادللؽوظقةم

إعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾىمم

إنازماظعؿلموصقماظؼواسدماظـظاعقةمم-

.واإلجرائقةممادلعؿولمبفا  

.محفممادلكاظػاتماظـظاعقةمواإلجرائقةمم-  

ادلعرصةمباألغظؿةمواظؾوائحمواإلجراءاتم

عؿابعةمعؿغرياتفامماخلاصةمباظعؿلموعدى

مم.واإلدلاممبفام

ادلعرصةمبـظمماظعؿلم

وإجراءاتهم

.مماآلراءممادلطروحةمظؿطوؼرماظعؿلمم-

.مممناذجمعنماالضرتاحاتممم-

م

سؾىمررحماألصؽارموادلؼرتحاتممحلرصا

ابؿؽارمررقمجدؼدةموماظيتمختدمماظعؿل،

تؤديمإىلمتؾلقطماإلجراءاتموهلنيم

.مماألسؿالمعلؿوىماألداءمواظلرسةميفمإنازم

ممتؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحاتم

م

م

.مسدممتأخريماألسؿالمم-

.مإنازػامباظلرسةمادلطؾوبةمم-

إغفاءماألسؿالمادلوطؾةمظهموصقمعامحددمهلام

.معنموضتم

إنازماظعؿلميفماظوضتم

احملددم

دالعةماظعؿلمعنماألخطاءم-

إنازهموصقماظؿعؾقؿاتممم-

عراجعةماظعؿلمبشؽلمغفائيمظؾؿأطدمعنم

زهموصقماظؿعؾقؿاتماحملددةموخؾوهمإنا

.معنماألخطاء

اظؼدرةمسؾىمادلراجعةم

واظؿدضققم

.ماحلرصمسؾىمععرصةمعامؼلؿفدمعنمأصؽارم-

اظعؿلموصقماحدثماألصؽارموادللؿفداتمم-

.ماظيتمتطورماألداءم

اظؿػاسلمععمعامؼلؿفدمعنمأصؽارمإجيابقةم

ترصعمعنمعلؿوىماألداءمواظـظرميفمإعؽاغقةم

األخذمبفامم

األصؽارماجلدؼدةممتؼؾل

 

 

 

 

 (هـ04/1426) (حرفية)و(فنية)التنفيذوة

 



 وأدسماظؿقؼقمعـفام(حرصقةم)وم(صـقة)ممظؾوزائفماظؿـػقذؼةمذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوي

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

محادهموجدؼؿهميفمتأدؼةمعامؼوطلمظهمعنمم-

.ممبأػؿقةمذظكممعفامموذعوره

اظيتمجفزةموادلوادماألمىاحملاصظةمسلم-

ممم.ؼؿعاعلمععفا

لمجبدؼةمععمعلؽوظقاتمسؿؾهماظؿعام

ظهمعنممعامؼوطلوواجؾاتهمومحادهميفمأداءم

.م،واظشعورمبأػؿقةماظعؿلماظذيمؼؼوممبهمعفام

تؼدؼرمادللؽوظقةمم

عشاػداتمعنماظؿعاعلميفمادلواضفمم-

ادلكؿؾػةمععماظرؤداءمم،ماظزعالءم،م

.مادلرؤودنيم

.ممبعدماظـظرميفماظؿعاعلمععمخمؿؾفماألعورم-

تزانمععمادلواضفماظؿعاعلمحبؽؿةموا

م(احلرجةمم–ادلػاجؽةمم–اظطارئةمم)ادلكؿؾػةم

.موبعدماظـظرمظدؼهم

حلنماظؿصرفم

االدؿفابةمظؾؿوجقفاتموادلؾادرةمإىلمم-

.متـػقذػام

مناذجمممامصدرمظهمعنمتوجقفاتموعامم-

.مغػذهمعـفام

األخذمبؿوجقفاتمرؤدائهمواحلرصمسؾىم

.ماظعؿلموصؼًامهلامواظؿعاعلمععفامبإجيابقةم

لماظؿوجقفاتممواالدؿعدادمتؼب

ظؿـػقذػام

اظعـاؼةمباظظفورمبادلظفرماحللنمعنمحقثمم-

.ماظشؽلم

.م(اظعـاؼةماظشكصقةم)احلرصمسؾىماظـظاصةمم-

.مترتقبموغظاصةمادلؽؿبم-

م

االػؿؿاممباظؾؾاسمعنمحقثماظشؽلم

مبامؼؿػقمععمم(اظعـاؼةماظشكصقةمم)واظـظاصةم

،مواالػؿؿاممبرتتقبماظعاداتمواظؿؼاظقدم

.ماصةمادلؽؿبوغظ

االػؿؿاممبادلظفرم

وجودماظعالضةماإلجيابقةماظيتمختدممم-

.ماظعؿل

.ماالحرتاممادلؿؾادلمم-

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةم

اظعؿلمععماظرؤداءموتذظقلمععوضاتماظعؿلم

.ميفماإلدارةم

اظعالضاتمععماظرؤداءم

وجودماظعالضاتماإلجيابقةماظيتمختدممم-

 .اظعؿلم

 .نمادللؿؿرمموماالحرتاممادلؿؾادلماظؿعاوم-

م

م

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةم

،مواالدؿػادةمعنمتؾادلماظعؿلمععمزعالئهم

.ماخلرباتمواظؿفارب

مماظعالضاتمععماظزعالءم

ضؾةماظؿذعرمواظشؽاويمبقـهموبنيمم-

.مادلراجعنيمواظلؿعةماظطقؾةمم

.ماظؿعاعلماإلجيابيمععفممم-

م

سالضاتمإجيابقةمدلصؾقةمماظؼدرةمسؾىمإضاعة

.ماظعؿلمععمادلراجعنيم

اظعالضاتمععمادلراجعنيم

 

 

 

 

 

 

 (هـ05/1426) (حرفية)و(فنية)التنفيذوة

 



 

 

 

 

 

 

 

م

ادلشؿوظونمبفذاماظـؿوذجم

م

م(صـقةمم)اظيتمتؿضؿنمواجؾاتموأسؿالمؼطؾقمػذاماظـؿوذجمسؾىمادلوزػنيمذاشؾيماظوزائفماظؿـػقذؼةم

احلؽوعقةمحلبماظػؽاتمميفماجملاالتمادلكؿؾػةمعنمادلرتؾةماظـاظـةمسشرةمصؿادونميفماألجفزة

.مادلوضقةميفماظؾقانمادلرصقم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

 (هـ06/1426) (حرفية)و(فنية)التنفيذوة

 



 

األداء الىظيفي تقىيم فئبث الىظبئف التي يطبق على شبغلهب نمىرج 
م(حشفيت)و (فنيت)الخبص بشبغلي الىظبئف التنفيزيت 

مدمىعت الفئبث  المدمىعت النىعيت  المدمىعت العبمت 

ببَٙ ٔظبئف يسبدٙ األساػٙ ٔانـشق ٔانى
ٔظبئف انًسخ انجٕ٘ 

ٔظبئف انًسخ انجٕٛدٚسٙ 
ٔظبئف انشسى انكبسحٕغشافٙ 

ٔظبئف سسى انخشائؾ 
ٔظبئف انشسى انًؼًبس٘ 

ٔظبئف فُٛٙ انذٚكٕس 
ٔظبئف يشالبٙ اإلَشبءاث 

ٔظبئف يشالبٙ انـشق 
 ٔظبئف انًسخ انبذش٘

انٕظبئف انُٓذسٛت انًسبػذة  انٕظبئف انفُٛت ٔانفُٛت انًسبػذة 

جٕٛنجٛب انًسبػذة ٔظبئف ال
ٔظبئف انجٕٛفٛضٚبء انًسبػذة 

ٔظبئف انٓٛذسٔنٕجٛب انًسبػذة 
ٔظبئف فُٛٙ انضساػت 

ٔظبئف يسبػذ٘ انـب انبٛـش٘ 
ٔظبئف يذؼش٘ انًخخبشاث 

ٔظبئف فُٛٙ انًخخبشاث 

ٔظبئف انفُٛت انًسبػذة   

ٔظبئف انخظٕٚش انفٕحٕغشافٙ 
ٔظبئف انخظٕٚش انجُبئٙ 
ٔظبئف انخظٕٚش انجٕ٘ 

 ف انخظٕٚش انخهفضَٕٚٙ ٔانسًُٛبئٙٔظبا

ٔظبئف فُٛٙ حذمٛك انشخظٛت 
 ٔظبئف فُٛٙ انـببػت

ٔظبئف انخظٕٚش ٔانـببػت   

 ٔظبئف فُٛٙ انًظٕغبث ٔانذيغت
ٔظبئف فُٛٙ انًٕاطفبث ٔانًمبٚٛس ٔانًؼبٚشة 

ٔظبئف فُٛٙ األسهذت ٔانزخٛشة 
ٔظبئف فُٛٙ اٜثبس 

 
 

انٕظبئف انفُٛت انًخُٕػت   

(هـ07/1426)(حرفية)و(نيةف)التنفيذوة    



 
األداء الىظيفي تقىيم فئبث الىظبئف التي يطبق على شبغلهب نمىرج 

 (حشفيت)و (فنيت)الخبص بشبغلي الىظبئف التنفيزيت 

مدمىعت الفئبث  المدمىعت النىعيت  المدمىعت العبمت 

ٔظبئف فُٛٙ انظٕث 
ٔظبئف فُٛٙ اإلػبءة 

ٔظبئف فُٛٙ انخبشٚذ ٔانخكٛٛف 
٘ انفذض انجٕ٘ ٔظبئف فُٙ

ٔظبئف انفٍُٛٛ انًخُٕػت 
ٔظبئف فُٛٙ انًَٕخبج 

انٕظبئف انفُٛت  (حببغ)
انًخُٕػت 

انٕظبئف انفُٛت ٔانفُٛت  (حببغ)
انًسبػذة 

ٔظبئف فُٛٙ حشغٛم اٜالث 
ٔظبئف فُٛٙ طٛبَت  اٜالث 

ٔظبئف يفخشٙ طٛبَت  اٜالث 
ٔظبئف حشغٛم األجٓضة انًكخبٛت 

ٔظبئف انًظغشاث انفٛهًٛت 
ٔظبئف االحظبالث انسهكٛت ٔانالسهكٛت 

ٔظبئف ُْذست انًالدت 
ٔظبئف انذبسب 

ٔظبئف حشلٛى ٔيؼبنجت انٕثبئك 
ٔظبئف انخؾ ٔانشسى ٔحظًٛى انـٕابغ 

ٔظبئف ػبصفٙ انًٕسٛمٗ 
ٔظبئف انبذشٚت ٔانًٕاَٙ 

ٔظبئف انـٛشاٌ انًذَٙ 
ٔظبئف األسطبد ٔدًبٚت انبٛئت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٔظبئف حشغٛم ٔطٛبَت 
اٜالث 

 

(هـ08/1426)(حرفية)و(فنية)التنفيذوة       

 
 


