
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 المملكة العربية السعودية

اظصققةممنوذجمتؼوؼمماألداءماظوزقػيمظشاشؾيماظوزائفم

م(األرؾاء)

ععؾوعاتمساعةم:ماألولم

 
 أوماظؼرؼةادلدؼـةممادلـطؼةاظؼلممادللؿشػىمأومادلرطزمماظصقيماجلفازم

     
م

اجلـلقةمبداؼةماخلدعةمذغؾفاممتارؼخاظدرجةماظرضممادللؿوىمعلؿىماظوزقػةماالدممرباسقام

        
 

غؿقفةمآخرمتؼرؼرمأداءمحصلمسؾقهمآخرمبرغاعجمتدرؼيبماظؿكصصم آخرمعؤػلمسؾؿيم

تارؼخماإلسدادم اظؿؼدؼرم   
 

  

جمؿوعماظدرجاتمواظؿؼدؼرم:ماظـاظثم سـاصرماظؿؼوؼمم:ماظـاغيم

 

م
م

اظػؽةم

 

 

ماظعـصر

 األسؾىماحلدم

مظؾدرجاتمممم

اظدرجةم 

سطاةامل  

م  بأم

م  7اإلذرافماألطادمييمواظعؿؾيماظؼدرةمسؾىممأم

م  7ادلفارةميفماإلسدادمظرباعجماألحباثماظطؾقةمواظؿعؾقؿقةمأم

م م6ادلفارةميفمتـػقذمبراعجماظؿدرؼبماظعؿؾيمواألطادمييمأم

ممم6ماظؼدرةمسؾىمتؼققممررقماظعالجمادللؿكدعةأم

م م5اظؼدرةمسؾىمختطقطموتطوؼرماظعؿلممأم

   5ادلفارةميفمادلؿابعةمواظؿوجقهمصـقًاموإدارؼًامأم

  6 5ادلفارةميفمتشكقصمادلرضموهدؼدماظعالجمادلـادبمأمبم

  6 5احملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿلمبممأمممأ

  6 4ادلعرصةمبأغواعماألعراضمادلؿػشقةميفماظؾقؽةماحملقطةمأمبم

  6 4عؿابعةمعامؼلؿفدميفمجمالماظؿكصصمأمبم

  6 4إعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾىمبممأ

 م4م4اظؿػفممألػدافماجلفازمأمبم

  4 4اظؼدرةمسؾىمإضاعةماتصاالتمصعاظةمععماآلخرؼنمأمبم

  5 3اإلدلاممبـظمموإجراءاتماظعؿلمأمبم

 م3م3اظؿؼقدمباظزيماخلاصمباظعؿلمأمبم

 م7ماظؼدرةمسؾىمععاؼـةمادلرضىمسـدماظدخولمبم

  7 دؿكالصمادلعؾوعاتمسنمادلرضىموتدوؼنمحاالتفمماظؼدرةمسؾىمابم

 م6 ادلؿابعةمظؾـؿائجمادلكربؼةمواظػقوصماظطؾقةمبم

 م6 اظؼقامممبؿطؾؾاتمادلـاوباتماإلدعاصقةمبم

  72 72 اجملؿوع   
  

  4 4 حلنماظؿصرفمبممأ

  4 4 تؼؾلماظؿوجقفاتمواالدؿعدادمظؿـػقذػاأمبم

  4م4ؼدةماألصؽارماجلدتؼؾلمأمبم

  3 3 اظؾشاذةموحلنماخلؾقأمبم

  15 15عماجملؿوممممم  
    

 م4م4م(ادلرضى)ادلراجعنيمأمبم

  3 3 اظرؤداءمأمبم

  3 3 اظزعالءم أمب

  3 3ؤودنيمادلرأمبم

  13 13 اجملؿوع 
م

  

اجملؿوعماظؽــؾيم

 (اظدرجةماظـفائقة)

درجـــــــــــاتم

اظعـــــالضــــاتم

اتماظصػاتمدرج

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(إنازاتمأومغشاراتمأخرىمؼؿؿقزمبفاموملمتشؿؿلمسؾقفامممماظعـاصرماظلابؼة):معوارنماظؼوةم

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

م(جواغبمدؾؾقةمؼؿصفمبفاموتؤثرمسؾىمسؿؾهمدونمأنمؼؽونمػـاكمتؽرارممظؾعـاصرماظلابؼةم):معوارنماظضعف ……

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
 (إنموجدت):اظعاعةمظؿطوؼرمضدراتهمواظؿوصقاتمػاتماظؿوجي

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… 
………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
مرأيمععدماظؿؼرؼر

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……  

 :االدم :اظوزقػة

:ماظؿارؼخم  :اظؿوضقع

  
معؾقوزاتمععؿؿدماظؿؼرؼر

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

 :االدم :اظوزقػة ……

 :اظؿوضقع :اظؿارؼخم
 

م

 

مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم
مم

ة
ق
ص
ك
ش
ظ
ا
تم
ا
ػ
ص
ظ
ا

م
م

مم
مم
م

مم
ع
ع
تم
ا
ض
ال
ع
ظ
ا

م
م

 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.األرؾاءماالدؿشارؼنيمواألخصائقنيختصمم(ا)صؽةم
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  إسشـبدادإسشـبداد

  

ٍِ ػنبصش اىتقٌٌّ اىيت ٍِ ػنبصش اىتقٌٌّ اىيت أٍبً مو ػنصشأٍبً مو ػنصشىزىل ىزىل ىذسجخ املنبسجخ يف احلقو املخصص ىذسجخ املنبسجخ يف احلقو املخصص ااّؼذ اىشئْس املجبشش اىتقشّش ػِ طشّق تسجْو ّؼذ اىشئْس املجبشش اىتقشّش ػِ طشّق تسجْو   --11

ٍشاػبح أال تضّذ اىذسجخ املؼطبح ػِ احلذ األػيَ ىذسجبد اىتقٌٌّ احملذدح ىنو ػنصش حست اىفئخ ٍشاػبح أال تضّذ اىذسجخ املؼطبح ػِ احلذ األػيَ ىذسجبد اىتقٌٌّ احملذدح ىنو ػنصش حست اىفئخ ٍغ ٍغ تتؼيق ثبملؼذ ػنو اىتقشّش تتؼيق ثبملؼذ ػنو اىتقشّش 

  .  .  املؼذ ػنيب اىتقشّشاملؼذ ػنيب اىتقشّش

اىتقذّش اىنيِ ىيذسجبد ّسجو ثو جمٌَع دسجبد ػنبصش األداء اىٌظْفِ ًاىصفبد اىشخصْخ ًاىؼالقبد حٌ جتَغ ىيحصٌه اىتقذّش اىنيِ ىيذسجبد ّسجو ثو جمٌَع دسجبد ػنبصش األداء اىٌظْفِ ًاىصفبد اىشخصْخ ًاىؼالقبد حٌ جتَغ ىيحصٌه   --22

  ..((اىذسجخ اىنيبئْخاىذسجخ اىنيبئْخ))ػيَ اجملٌَع اىنيِ ىيذسجبدػيَ اجملٌَع اىنيِ ىيذسجبد

. .   ((ًجذد ًجذد   إُإُ) ) امليحٌظبد اىؼبٍخ حيذد اىشئْس املجبشش ٌٍاطِ اىقٌح ًٌٍاطِ اىضؼف حست سأّو امليحٌظبد اىؼبٍخ حيذد اىشئْس املجبشش ٌٍاطِ اىقٌح ًٌٍاطِ اىضؼف حست سأّو يف حقو يف حقو   --33

.  .  ـ ػنذ اىطيت ـ ػنذ اىطيت املؼذ ػنو اىتقشّش املؼذ ػنو اىتقشّش ثؼذ اػتَبد اىتقشّش ٍِ قجو اىشئْس األػيَ ىيشئْس املجبشش ّتٌ إطالع ثؼذ اػتَبد اىتقشّش ٍِ قجو اىشئْس األػيَ ىيشئْس املجبشش ّتٌ إطالع   --44

تشجْحْخ تؤخز ثؼني االػتجبس ألغشاض اىتَْْض تشجْحْخ تؤخز ثؼني االػتجبس ألغشاض اىتَْْض   ىِ ػنبصشىِ ػنبصش( ( ٌٍاطِ اىقٌح أً اىضؼف ٌٍاطِ اىقٌح أً اىضؼف ) ) ّيحظ أُ ػنبصش امليحٌظبد اىؼبٍخ ّيحظ أُ ػنبصش امليحٌظبد اىؼبٍخ   --55

. . ثني احلبصيني ػيَ دسجبد ٍتسبًّخثني احلبصيني ػيَ دسجبد ٍتسبًّخ

إرا مبُ أحذ ػنبصش اىتقٌٌّ ال ّنطجق ػيَ املؼذ ػنو اىتقشّش فال ّرتك ٍنبُ اىؼنصش خبىْبً ، ثو ٌّضغ ىو دسجخ ٍنبسجخ ّتٌ إرا مبُ أحذ ػنبصش اىتقٌٌّ ال ّنطجق ػيَ املؼذ ػنو اىتقشّش فال ّرتك ٍنبُ اىؼنصش خبىْبً ، ثو ٌّضغ ىو دسجخ ٍنبسجخ ّتٌ     --66

اء مبُ رىل يف األداء اىٌظْفِ أً يف اىصفبد اء مبُ رىل يف األداء اىٌظْفِ أً يف اىصفبد سٌسٌ) ) اىتٌصو إىْيب ػِ طشّق ٍتٌسط دسجبد احلقٌه اىيت تتضَِ رىل اىؼنصش اىتٌصو إىْيب ػِ طشّق ٍتٌسط دسجبد احلقٌه اىيت تتضَِ رىل اىؼنصش 

( .   ( .   اىشخصْخ أً يف اىؼالقبد اىشخصْخ أً يف اىؼالقبد 

            

ٍصبدس تقٌٌّ األداء اىٌظْفِ  ٍصبدس تقٌٌّ األداء اىٌظْفِ  

  ( .( .اىطجْجخ اىطجْجخ ) ) ٍيف اىطجْت ٍيف اىطجْت   --11

    ..سجو تذًِّ ٍالحظبد اىشئْس املجبشش سجو تذًِّ ٍالحظبد اىشئْس املجبشش   --22

( . ( .   طجْجخطجْجخاهاه) )   طجْتطجْتههههتقشّش اإلجنبص اىشيشُ تقشّش اإلجنبص اىشيشُ   --33

  ..دفرت اىذًاً اىشمسِ دفرت اىذًاً اىشمسِ     --44

. . اىتقٌْْ اىتقٌْْ   أُ ٍصبدس أخشٍ تسبػذ يف دقخأُ ٍصبدس أخشٍ تسبػذ يف دقخ  --55

  



 

 

 

املشٌَىٌُ هبزا اىنٌَرج املشٌَىٌُ هبزا اىنٌَرج 

 (ة  )ً  (أ  )ًّشـَو فئتني فـقط ّطجق ىزا اىنٌَرج ػيَ املٌظفني شبغيِ اىٌظبئف اىطجْخ ّطجق ىزا اىنٌَرج ػيَ املٌظفني شبغيِ اىٌظبئف اىطجْخ 

ًرىل ىيتقبسة اىنجري يف طجْؼخ ػَو مو ٍِ  األطجبء االستشبسّني ًاألخصبئْني (أ  )ثـحْج تـشَو اىفـئخ 

، ًتتؼيق أػَبه شبغيِ ىزه اىٌظبئف ثبىطت األطجبء املقَْني  (ة  ) ىفئخا، ًتشَو  ألخصبئِاالستشبسُ ًا

اىجششُ ًختصصبتو مبختيف أٌّاػو اىٌقبئْخ ًاىؼالجْخ مبب يف رىل إجشاء اىفحٌصبد ًتشخْص األٍشاض ًإجشاء 

اىؼَيْبد ًإػذاد اىذساسبد ًاىجحٌث يف اجملبالد اىطجْخ املختيفخ ًاىقْبً ثبألػَبه األخشٍ راد اىؼالقخ هبزا 
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ذ(األرياء)ذلوزائفذالصحوةاألداءذلشاشليذاتقوومذمنوذجذذرحذسناصرذ

وأدسذالًحققذمنهاذ

أدسذالًحققذمنذالعنصرذذالشرحذذالعنصرذ

اظؼدرةمسؾىماإلذرافماألطادمييم

.يعلواظع  

إسطاءماظؿوجقفاتماظيتممتؽنماألرؾاءموشريػمم

زؼادةمهصقؾفممعنمادلعارفموادلفاراتماظيتممعن

توصرػاماظرباعجماظدرادقةميفماجملالماظطيبم

.وطذظكمإنازماألسؿالمباظصورةمادلطؾوبة  

- 

- 

ادلفارةميفماإلسدادمظرباعجماألحباثم

.اظطؾقةمواظؿعؾقؿقة  

اختاذماظرتتقؾاتموتوصريمادلؿطؾؾاتماظػـقةم

ةمواإلجرائقةممبامميؽنمعنمهؼققمواظؿـظقؿي

.براعجماألحباثمألػداصفا  

 .اظؿواصقمبنيماظرتتقؾاتمادلؿكذةموأػدافماظرباعجم -

م.عدىماظرتابطمبنيمخطواتماإلسدادمهلذهماظرباعج -

ادلفارةميفمتـػقذمبراعجماظؿدرؼبم

.اظعؿؾيمواألطادميي  

اختاذماإلجراءاتماظالزعةمظؿـػقذماظرباعجمبطرؼؼةم

متؽنمعنمهؼققمأػدافماظرباعجماظؿدرؼؾقةم

.احملددمهلام  

علؿوىمهصقلمادلؾؿقؼنيمباظرباعجمعنمادلفاراتم -

ذ.وادلعارف

 

اظؼدرةمسؾىمتؼققممررقماظعالجم

.ادللؿكدعة  

هدؼدمررؼؼةماظعالجمادلالئؿةمعنمخاللماظؿعرفم

ظطرقمادلكؿؾػةمظعالجمسؾىمدؾؾقاتموإجيابقاتما

.حاالتمدابؼة  

إسدادمخططماظعؿلموعؿابعةمتـػقذػاموصقمترتقبم اظؼدرةمسؾىمختطقطموتطوؼرماظعؿل

ععنيمعنمحقثماألوظوؼةمواظربغاعجماظزعينمهلام

ظذظكم،مممبامؼـلفممععماألػدافماحملددة

وتطوؼرمأداظقبماظعؿلممبامميؽنمعنمهؼققمػذهم

.مممماألػدافمبأصضلموأدرعماظطرق  

 م

ادلفارةميفمادلؿابعةمواظؿوجقهمصـقًام

.وإدارؼًا  

خاللمضقاعفممبأداءماإلذرافمسؾىمأداءمادلوزػنيم

عفاممسؿؾفمماظػـقةمواإلدارؼةموإرذادػممألصضلم

.اظطرق  

احلرصمسؾىمتزوؼدمادلوزػنيمبادلعؾوعاتماظيتمم-

.تلاسدػممسؾىمإنازمأسؿاهلممسؾىماظـقومادلطؾوب  

.عراجعةمإنازاتمادلوزػنيم-  

ادلفارةميفمتشكقصمادلرضموهدؼدم

.اظعالجمادلـادب  

سؾوعاتميفمتوزقفمعامميؾؽهماظطؾقبمعنمم

درادةماحلاظةمادلرضقةمظؾوصولمإىلمهدؼدمغوسقةم

ادلرضم،موعنمثممهدؼدماظعالجمادلالئممهلذهم

.احلاظة  

 .اظطرؼؼةمادلؿؾعةميفمهدؼدمغوسقةمادلرض -

دفلماظؽشفماظقوعيماظذيمحيددمصقهمغوسقةم -

.مادلرضمواظعالج

ددةميفمباطممبواسقدماظعؿلمادلحضاالظؿزاممواالن احملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿل

احلضورمواالغصرافموسدممعغادرةمعؼرماظعؿلم

.دونمإذنمعلؾق  

مم.االظؿزاممباحلضورمواالغصرافميفمادلواسقدماحملددة -

اظؿؼقدمباظػرتةمادلكصصةمظلاساتماظعؿلموادؿـؿارػامم -

م.يفمإنازمعفامماظعؿلم



ذ(األرياء)ذلوزائفذالصحوةاألداءذلشاشليذاتقوومذمنوذجذذرحذسناصرذ

 اوأدسذالًحققذمنه

أدسذالًحققذمنذالعنصرذذالشرحذذالعنصرذ

اإلدلاممبأغواعماألعراضمادلـؿشرةميفماظؾقؽةماظيتم.ذاملعرصةذبأنواعذاألمراضذاملًفشوةذيفذاليوىةذاحملوطة

.مؼعؿلمبفام  

اإلجراءاتماظيتمؼؿؾعفامظؿقدؼدمسالضةماألعراضم -

.ماظشائعةمباظؾقؽةمععماحلاظةمحملماظؿشكقصم

موماالحؿقاراتمررؼؼؿهميفماختاذماظؿدابريم -

م.ماظالزعةم

احلرصمسؾىمعؿابعةمعامحيدثمعنمعؿغرياتميفممًابعةذماذودًجدذيفذجمالذالًخصصذ

وتوزقػهمظصاحلمجمالماظعؿلموحماوظةماإلدلاممبهم

.اظعؿلم  

اظلعيمظزؼادةمادلعارفماظعؾؿقةمعنمخاللمضراءتهميفم -

.ماظدورؼاتمواظؿؼارؼرمادلؿعؾؼةمبؿكصصهم

عجماظؿدرؼؾقةميفمرشؾؿهمباالظؿقاقمباظربام -

.ممجمالمختصصهم

إعؽاغقةمتؽؾقفمادلوزفمبأسؿالموعفاممتػوقمعامإمكانوةذحتملذمدىولواتذأسلىذ

ؼؼوممبهميفموزقػؿهماحلاظقةميفمعلؿوىماظصعوبةم

.وادللؽوظقةم  

.طػاءتهمصقؿامؼوطلمإظقهمعنمعفامممممممممإضاصقةممم-  

ظألػدافماظعاعةممأنمؼؽونمظدؼةمععرصةموادؿقعاب.ذالًفهمذألهدافذاجلهازذ

.ظؾففازم  

صفمماألػدافماظعاعةمظؾففازمسؾىمدمومواضحم،موعام -

.مؼرتتبمسؾىمذظكمعنمأػدافمصرسقةموبراعجمسؿل

ادلعرصةممبؿطؾؾاتمإنازماألػدافمدواءمطاغتمم -

.مغظاعقةم،مصـقةمأومعرتؾطةمباظؼوىماظعاعؾةم

اسؿؿادمأػدافماجلفازمطؿرجعمخلططممممممممممممممممممممممممممم -

.مجماظعؿلماظيتمؼؿمماألخذمبفاموبرام

وجودماظعالضاتماإلجيابقةمواظػاسؾةمععماآلخرؼنم.ذالقدرةذسلىذإضامةذاتصاالتذصعالةذمعذاآلخرون

.واظؼدرةمسؾىمتطوؼعفامخلدعةماظعؿلم  

مناظؿعاونمواظؿػاسلمبشؽلمإجيابيمععماآلخري -

غوسقةماظعالضاتماظيتمتربطهمباآلخرؼنم -

.مواغعؽادفامسؾىماألداء

ادلعرصةمباألغظؿةمواظؾوائحمواإلجراءاتماخلاصةم.ذبنظمذوإجراءاتذالعملذاإلملام

.مباظعؿلموعدىمعؿابعةمعؿغرياتفامواإلدلاممبفام  

إنازماظعؿلموصقماظؼواسدماظـظاعقةمواإلجرائقةم -

.مادلعؿولمبفا

.ممحفممادلكاظػاتماظـظاعقةمواإلجرائقةم -

ذ

ذ
 

 



ذ

ذ(األرياء)ذلصحوةلوزائفذااألداءذلشاشليذاتقوومذمنوذجذذرحذسناصرذ

 وأدسذالًحققذمنها

أدسذالًحققذمنذالعنصرذذالشرحذذالعنصرذ

االظؿزاممبارتداءماظزيمادلكصصمظشاشؾيمػذهمالًقودذبالزيذاخلاصذبالعملذ

.ممماظوزائفم  

عدىماالظؿزاممباظزيمادلكصصمعنمخاللمم-

.ماألسؿالماظقوعقةم  

رضىموصقصفمموطؿابةماظؿارؼخماظؽشفمسؾىمامل.ذالقدرةذسلىذمعاونةذاملرضىذسندذالدخولذ

ادلرضىمهلمموإغفاءمطلمعؿطؾؾاتماظدخولميفم

.عؾػاتفمموإتؾاعماإلجراءاتمادلؿعؾؼةمبذظك  

.عدىمتؽاعلمادلعؾوعاتميفمعؾفمادلرؼضم-  

القدرةذسلىذادًخالصذاملعلوماتذسنذاملرضىذوتدوونذ

.ذحاالتهمذ

 

ررؼؼؿةميفماحلصولمسؾىمادلعؾوعاتماظضرورؼةم

تلاسدميفمععرصةمأدؾابمعنمادلرضىمواظيتم

.ادلرضموتدوؼـهميفمادلفماظصقيمظؾؿرؼض  

دالعةماظطرؼؼةمادلؿؾعةميفماحلصولمسؾىم

.ادلعؾوعاتمعنمادلرؼض  

اظؿأطدمعنماطؿؿالماظؿقاظقلمادلكربؼةم.ذاملًابعةذللنًائجذاملخربوةذوالفحوصاتذالطيوةذ

واظػقوصاتماظطؾقةمواظعالجقةماظيتمدؾقم

.ظفماخلاصمبهإجراؤػامسؾىمادلرؼضميفمامل  

عدىماطؿؿالمادلعؾوعاتميفمادلؾفماظصقيم -

م.ظؾؿرؼض

ادلشارطةميفمعـاوباتماظؼلممواظعقاداتماخلارجقةم.ذالقوامذمبًطلياتذاملناوباتذاإلدعاصوةذ

.واإلدعافمحلبمعامؼراهماظؼلم  

اظؿؼقدمبادلشارطةميفمادلـاوباتماحملددةمعنم -

.ماظؼلمم

.ماحلضورماظلرؼعمسـدماظطؾب -

ظؿعاعلمحبؽؿةمواتزانمععمادلواضفمادلكؿؾػةمممماحدنذالًصرفذ

وبعدماظـظرمم(اظطارئةم،مادلػاجؽةم،ماحلرجةمم)م

.ظدؼه  

عشاػداتمعنماظؿعاعلميفمادلواضفمادلكؿؾػةمععماظرؤداءم -

.م،ماظزعالءم،مادلرؤودني

.مممبعدماظـظرميفماظؿعاعلمععمخمؿؾفماألعورمم -

ػاتمرؤدائهمواحلرصمسؾىماظعؿلماألخذمبؿوجي.ذتقيلذالًوجوهاتذواالدًعدادذلًنفوذها

.مموصؼًامهلامواظؿعاعلمععفامبإجيابقة  

.ماالدؿفابةمظؾؿوجقفاتموادلؾادرةمظؿـػقذػام -

مناذجمممامصدرمظهمعنمتوجقفاتموعامغػذهمم -

.مممعـفام

اظؿػاسلمععمعامؼلؿفدمعنمأصؽارمإجيابقةمترصعمتقيلذاألصكارذاجلدودةذ

.بفانمعلؿوىماألداءمواظـظرميفمإعؽاغقةماألخذمم  

.ماحلرصمسؾىمععرصةمعامؼلؿفدمعنمأصؽارم -

اظعؿلموصقمأحدثماألصؽارموادللؿفداتماظيتمم -

.متطورماألداءم

متؿعهمباظلؾوطقاتمواظؿصرصاتماظيتمتؤديمإىلم.ذاليشاذهذوحدنذاخللق

إجيادمجومعنماظؿعاعلماإلغلاغيمبقـهموبنيم

.اآلخرؼن  

.عدىمارتقاحماآلخرؼنمظؾؿعاعلمععهم-  

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةمذ(املرضىذذ)اجعنيذالعالضاتذمعذاملر

.اظعؿلمععمادلراجعنيم  

ضؾةماظؿذعرمواظشؽاويمبقـهموبنيمادلراجعنيم -

.مواظلؿعةماظطقؾة

.ماظؿعاعلماإلجيابيم- -



ذ(األرياء)ذلوزائفذالصحوةاألداءذلشاشليذاتقوومذمنوذجذذرحذسناصرذ

 وأدسذالًحققذمنها

قذمنذالعنصرذذأدسذالًحقالشرحذذالعنصرذ

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةمالعالضاتذمعذالرؤداءذ

اظعؿلمععماظرؤداءموتذظقلمععوضاتماظعؿلميفم

.اإلدارةم  

.موجودماظعالضاتماإلجيابقةماظيتمختدمماظعؿل -

.ماالحرتاممادلؿؾادلم -

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةمالعالضاتذمعذالزمالءذ

ئهم،مواالدؿػادةمعنمتؾادلماظعؿلمععمزعال

.اخلرباتمواظؿفاربم  

.مموجودماظعالضاتماإلجيابقةماظيتمختدمماظعؿل -

.ماظؿعاونمادللؿؿرمم -

.ماالحرتاممادلؿؾادلم -

 

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةمالعالضاتذمعذاملرؤودنيذ

.اظعؿلمععمادلرؤودنيم  

.مضؾةماظؿذعرمواظشؽاويمبقـهموبنيمادلوزػني -

.معلماإلجيابيماظؿعام -

.مماالحرتاممادلؿؾادلمم -

  
م


