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 تعازٜف : أٚالًً 
 

 :ٛظا٥ف اإلشساف١ٝجمُٛع١ اي(1
ضممٛا٤ نممإ  ( فُمما  ٕٚ -13)تشممٌُ ٖممرٙ اةُٛعمم١ أعُمماٍ اإل از٠ يهممٌ َطمماٜٛاتٗا اإلشممساف١ٝ ي امنٗممص٠ ا هَٛٝمم١ َممٔ ا ست مم١      

 .اإلشساف ع٢ً أعُاٍ إ از٠ عا١َ أٚ فسع أٚ إ از٠ أٚ شع ١
 

 : اجلٗاش( 2
 .١ أٚ ١٦ٖٝ اييت تط ل ال٥خ١ تكِٜٛ ام ا٤ ايٛظٝفٖٞٛ اجل١ٗ ا ه١َٝٛ ايعا١َ ضٛا٤ ناْت ٚشاز٠ أٚ َؤضط١ عا١َ أٚ َصًخ

 : اإل از٠( 3
 .ٖٞ ايٛحد٠ ايآظ١ُٝٝ ا داص١ يأحد أْشط١ اجلٗاش ذات ايط ٝع١ ا اجاْط١ ٚتاٛىل ايكٝاّ مبٗاّ حمد ٠ ضُٔ َٗاّ اجلٗاش

 
 :ايشع ١ ( 4

 (إٕ ٚندت. )ٚخياص يأعُاٍ َع١ٓٝ ايشع ١ أٚ ايكطِ ٖٞ اجلص٤ ايصػري ا اُٝص َٔ إ از٠ َع١ٓٝ ٜطِ يعض ا ٛظفني
 

 اإلزشا ات: ثاًْٝا
 .ٜع أ ٖرا ايُٓٛذج َٔ ق ٌ ايس٥ٝظ ا  اشس يًُٛظف ٜٚاِ اعاُا ٙ َٔ ايس٥ٝظ امع٢ً  حطب ايصالحٝات احملد ٠  .1
اح١ ٚا ٛضخ١ ٜعد ايس٥ٝظ ا  اشس اياكسٜس يإعطا٤ ايدزن١ ا ٓاض ١ يهٌ عٓصس ٚفكًا ياكدٜسٙ ، يعد ايسنٛع  صا ز اياكِٜٛ ا ا .2

 .أ ْاٙ
ٜاِ تطجٌٝ ايدزن١ ي ا كٌ ا دصص يريو أَاّ نٌ عٓصس َٔ عٓاصس اياكِٜٛ ، َع َساعا٠ أال تصٜد ايدزن١ ا عطا٠ عٔ ا د  .3

 .امع٢ً يدزنات اياكِٜٛ احملد ٠ يهٌ عٓصس ، ٚأ١ُٖٝ ايسنٛع إىل شسح َفس ات ايعٓاصس ٚأضظ اياخكل َٓٗا
ي٘ جمُٛع  زنات عٓاصس ام ا٤ ايٛظٝفٞ ٚايصفات ايشدص١ٝ ٚايعالقات اييت حصٌ عًٝٗا جمُٛع ايدزنات ٚاياكدٜس ٜطجٌ  .4

 .ٜٚؤشس ع٢ً اياكدٜس اخلاص يٗا ي ا كٌ ايرٟ ًٜٝ٘( ايدزن١ ايٓٗا١ٝ٥ )ا ٛظف،ثِ جتُع يًخصٍٛ ع٢ً اةُٛع ايهًٞ يًدزنات
ٖٚٞ عٓاصس تسنٝخ١ٝ تؤخر ( إٕ ٚندت) حطب زأٜ٘  ي حكٌ ا ًخٛظات ايعا١َ حيد  َعد اياكسٜس َٛاطٔ ايك٠ٛ َٚٛاطٔ ايطعف .5

 .يعني االعا از مغساض اياُٝٝص يني ا اصًني ع٢ً  زنات َاطا١ٜٚ
ٌ ا دصص يريو  .6 ٘ اياكسٜس ي ا ك ٕ ا عد عٓ ٘ يشأ ٛضح زٜأ  ٜٕ عد اياكسٜس أ  .ع٢ًَ 
 .ًٝ٘يعد اعاُا  اياكسٜس َٔ ق ٌ ايس٥ٝظ امع٢ً ٜاِ إطالع ا ٛظف ا عد عٓ٘ اياكسٜس ع .7

 
  :َصا ز تكِٜٛ ام ا٤ ايٛظٝفٞ : ثايجًا 
 .ضجٌ تدٜٚٔ ًَخٛظات ايس٥ٝظ ا  اشس .2 .                                                                     ًَف ا ٛظف  .1
 .مسٞ ضجٌ ايدٚاّ ايس .4 .                                                        تكسٜس إجناشات ا ٛظف  .3
 .أٟ َصا ز أخس٣ تطاعد ي  ق١ اياكِٜٛ  .5

 
 

  :ايٓاا٥ج ا رتت ١ ع٢ً تكدٜس ايدزنات : زايعًا 
  :  عٓد حصٍٛ ا ٛظف ع٢ً تكدٜس ممااش (  1

 .ميٓح ْكطاإ عٓد إنسا٤ ا فاض١ً يًرتق١ٝ - .ٜاِ ايٓظس ي تسقٝا٘ يعد إنُاي٘ يًُد٠ ايالش١َ يًرتق١ٝ -

 .ضاف١ٝ ا صاح ١ يًرتق١ٝايٓظس ي َٓخ٘ ايعال٠ٚ اإل -

 

إٜفمممما٤ٙ يأحمممممد شممممسٚا اإلٜفممممما  يًدزاضمممم١ يايمممممداخٌ،     -

 .االياعاث  يًدزاض١ ي اخلازج ٚاإلناش٠ ايدزاض١ٝ
  :  عٓد حصٍٛ ا ٛظف ع٢ً تكدٜس نٝد ندًا( 2

 . ميٓح ْكط١ ٚاحد٠ عٓد إنسا٤ ا فاض١ً يًرتق١ٝ - . ٜاِ ايٓظس ي تسقٝا٘ يعد إنُاي٘ يًُد٠ ايالش١َ يًرتق١ٝ -

 .ايٓظس ي َٓخ٘ ايعال٠ٚ اإلضاف١ٝ ا صاح ١ يًرتق١ٝ -

 

إٜفمممما٤ٙ يأحممممد شممممسٚا اإلٜفمممما  يًدزاضمممم١ يايممممداخٌ،       -

 . االياعاث  يًدزاض١ ي اخلازج ٚاإلناش٠ ايدزاض١ٝ
  : عٓد حصٍٛ ا ٛظف ع٢ً تكدٜس نٝد ( 3

 .إنسا٤ ا فاض١ً يًرتق١ٝميٓح ْصف ْكط١ عٓد  - .ٜاِ ايٓظس ي تسقٝا٘ يعد إنُاي٘ يًُد٠ ايالش١َ يًرتق١ٝ -

 .إٜفا٤ٙ يأحد شسٚا اإلناش٠ ايدزاض١ٝ -
 

 

  :  عٓد حصٍٛ ا ٛظف ع٢ً تكدٜس َسضٞ ( 4

  .ٜاِ ايٓظس ي تسقٝا٘ يعد إنُاي٘ يًُد٠ ايالش١َ يًرتق١ٝ -

 
  :عٓد حصٍٛ ا ٛظف ع٢ً تكدٜس غري َسضٞ  (5

 .يفرتتني َااايٝاني حياِ ْكً٘ يٛظٝف١ أخس٣ ي اجل١ٗ - .يًرتق١ٝ ي ا س٠ امٚىل ال ٜاِ ايٓظس ي تسقٝا٘ إذا نإ َطاخكًا -
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مممظؾوزائفماإلذراصقةموأدسماظؿقؼقمعـفاذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼ

مأدسماظؿقؼقمعنماظعـصر ماظشرح ماظعـصر

م.إدراكمغوعماظؼرارماظذيمؼؿطؾؾهمادلوضفمم-

ذهماظـؿـــائجماظـــ مزفـــرتمبــــاء مسؾـــىمػـــمم-

م.اظؼراراتم

م

اظؼـدرةمسؾـىماختــاذماظؼـرارمادلالئــمموصـقمعــاممممم

ــائقمم ؼؿطؾؾـــهمادلوضـــفممادلـــؾامسؾـــىماحلؼـ

م.وادلعطقاتمذاتماظعالضةم

اختــــاذماظؼــــرارممىاظؼــــدرةمسؾــــ

مادلـادب

ــدمادلــوزػنيمممم- ــىمتزوؼ ــدائممسؾ احلــراماظ

مإنــازبادلعؾوعـاتماظـ متلــاسدػممسؾـىمممم

مأسؿاهلممسؾىماظـقومادلطؾوبم

م.ادلوزػنيممعراجعةمإنازاتم-

م

ــاللمم ــوزػنيمخــ ــىمأداءمادلــ ــرافمسؾــ اإلذــ

ضقاعفممبأداءمعفاممسؿؾفمموإرذادػممألصضلم

م.اظطرقم

مادلفارةميفمادلؿابعةموماظؿوجقهم

مسؾىمم- مادلعاعالت متوزؼع دفل

م.ادلرؤودني

ماإلداراتماظمعلؿوىم- مبني مو مبقـه ؿـلقق

م.مذاتماظعالضة

م.درسةمإنازمادلعاعالتم-

ةمبشــؽلمعــدروسمترتقــبماظعؿــلميفمماإلدار

وجدوظؿـهمموعـظمموصـقمخطـةمععقــةموتوزؼعـهممممم

ــاعؾنيمومم ــدراتماظع ــاراتموض ــامدلف ــهأػؿقوصؼ مؿ

وطــذظكماظؿـلــققمعــعماإلداراتمواجلفــاتمممم

مم.مممبامخيدممدريماظعؿلمبامؼؿػقممذاتماظعالضة

ــارةميفمم ــعممادلف ــققموتوزؼ اظؿـل

مماظعؿل

م.مممععرصؿهمبـؼاطماظؼوةمواظضعفميفمإدارتهم-

ؾؿغؾــبمسؾــىمادلعوضــاتممماخلطــطمادلعــدةمظ-

م.اظ متواجهماظعؿل

تؼــدؼراتممأداءمادلــوزػنيموادــؿكداعهمممم-

ــقمماألداءمعـــلمممم ــاسدةمظؿؼق ــائلمادلل ظؾود

م.مدفلمادلعؾوعاتمسنمادلوزفم

م

تؼققممأداءماإلدارةمدلفاعفامادلـارةمبفامسؾـىمم

دمومعوضوسيمواظؿعرفمسؾىمعلؿوىمإدـفاممم

اظعـصــرماظؾشــريمواظػــاميفمذظــك مواختــاذمم

م.قؾاتماظالزعةمظرصعمعلؿوىماألداءاظرتت

ــوؼرممم ــقمموتطـ ــىمتؼقـ ــدرةمسؾـ اظؼـ

 األداء

 . مناذج من اخلطط املعدة إلجناز املهام لسنة أو اكثر -

مم

اظؼـــدرةمسؾـــىموضـــعماظؿصـــورمادللـــؿؼؾؾيمممممم

م.مظإلدارةمعنمذيقعماجلواغبموصؼامظألػداف

ماظؼدرةمسؾىماظؿكطقط

ــرافميفمممم- ــزاممباحلضــــــورمواالغصــــ االظؿــــ

 .دةمادلواسقدماحملد

اظؿؼقدمبـاظػرتةمادلكصصـةمظلـاساتماظعؿـلمممممم-

م.وادؿـؿارػاميفمإنازمعفامماظعؿلم

ــلمم ــدماظعؿـــ ــؾاطممبواسقـــ ــزاممواالغضـــ االظؿـــ

ــدمممم ــورمواالغصــرافموس احملــددةميفماحلض

م.عغادرةمعؼرماظعؿلمدونمإذنمعلؾقم

ماحملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿل

 (هـ03/1426)اإلشرافوة 

م

م



 اإلذراصقةموأدسماظؿقؼقمعـفامممظؾوزائفذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼ

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

ماظـظاعقةمم- ماظؼواسد موصق ماظعؿل إناز

.واإلجرائقةممادلعؿولمبفا  

م.محفممادلكاظػاتماظـظاعقةمواإلجرائقةمم-

ادلعرصـــةمباألغظؿـــةمواظؾـــوائامواإلجـــراءاتم

اخلاصـــةمباظعؿـــلموعـــدىمعؿابعـــةمعؿغرياتفـــام

مم.واإلدلاممبفام

ــلممادلعر ـــظمماظعؿـــــ ــةممبـــــ صـــــ

موإجراءاته

وضوحماألػدافموادلفامموععرصةمعاؼـؾـقمعـفام-

.معنمأػدافمصرسقةموبراعجمسؿلمخاصة  

مدواءمم- ماألػداف مإناز ممبؿطؾؾات ادلعرصة

م.طاغتمغظاعقةم مصـقةمأومعرتؾطةمباظؼوىماظعاعؾةم

مظألػدافم موادؿقعاب مععرصة مظدؼه مؼؽون أن

م.ماظعاعةمظؾففازموعفاعهم

مدافموعفامماجلفازمادلعرصةمبأػ

ــتممممم- ــ مواجفـ ــاطلماظـ ــنمادلشـ ــاذجمعـ منـ

ــذةممم ــرقمادلؿكـ ــاظقبمواظطـ اإلدارةمواألدـ

م.دلعاجلؿفام

ضدرةمادلوزفمسؾىمععاجلـةمعشـاطلماظعؿـلمممم

.اظقوعقةمواظطارئةمبشؽلمدؾقمموعوضوسي  

اظؼـــدرةمسؾـــىماظؿغؾـــبمسؾـــىمممم

م.صعوباتماظعؿل

م.طػاءتهمصقؿامؼوطلمإظقهمعنمعفاممإضاصقةمم-

مادلم- مؼشرفماظـؿائج ماظ  مظؾوحدة ؿقؼؼة

 .سؾقفام

م.ممتقزهميفمأداءممادلفامماإلذراصقةمم-

موعفامم مبأسؿال مادلوزف متؽؾقف إعؽاغقة

مؼؼو معا ميفمممتػوق ماحلاظقة موزقػؿه ميف به

م.علؿوىماظصعوبةموادللؽوظقةم

مإعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾىم

م.اظلعيمظزؼادةمععارصهماظعؾؿقةمم-

مادلؿعؾؼةمم- مواظؿؼارؼر ماظدورؼات ميف ضراءته

 .بعؿؾهمم

ــاظ اعجمممم- ــاقمبــ ــهمباالظؿقــ ــهمورشؾؿــ ريادــ

م.اظؿدرؼؾقةميفمجمالمسؿؾهم

احلرامسؾىمعؿابعةمعامحيدثمعنمعؿغرياتم

مبهم ماإلدلام موحماوظة ماظؿكصص مجمال يف

م.وتطوؼرهمخلدعةماظعؿلم

ادلؿابعةمدلامؼلـؿفدميفمجمـالممم

ماظعؿل

م.اللمماالجؿؿاساتأدؾوبهميفمادلـاضشةمخم-

مادلؼرتحاتمواألصؽارماظ مؼطرحفامم-

متؼؾلمآراءماآلخرؼنموعـاضشؿفامم-

م

ادللاػؿةماإلجيابقةميفمحبـثمادلوضـوساتممم

اظـــــ متطـــــرحميفمعـــــداوالتماالجؿؿـــــاعم

م.وتوجقففامدمومػدفماالجؿؿاعم

ــةميفمم ــارطةماظػعاظـــــــــ ادلشـــــــــ

ماالجؿؿاسات

م.مناذجمممامأسدهمعنمتؼارؼرمم-

ؿؼارؼرمواحؿوائفامسؾىمعدىمدالعةمػذهماظم-

م.ادلعؾوعاتمادلطؾوبةم

مأدؾوبًام ماظلؾقؿة ماظطرق موصق ماظؿؼارؼر إسداد

مواظشواػدم ماألحداث معؿضؿـة وطؿابة

مدونم مادلـادب ماظؼرار ماختاذ مإدي ادلؤدؼة

م.وجودمثغراتموجواغبمشريمعلؿوصاةم

مادلفارةميفمإسدادماظؿؼارؼرم

م.ماآلراءممادلطروحةمظؿطوؼرماظعؿلمم-

مسؿم- ماظعؿلممممناذج مظؿطوؼر ماضرتحت ل

م.موتلفقلمإجراءاتهم

م

موادلؼرتحاتممحلراا ماألصؽار مررح سؾى

ماظعؿل و مختدم مجدؼدةمماظ  مررق ابؿؽار

موهلنيم ماإلجراءات متؾلقط مإدي تؤدي

م.معلؿوىماألداءمواظلرسةميفمإنازماألسؿالم

ممتؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحاتم

م

م

 (هـ04/1426)اإلشرافوة 

 



 ممظؾوزائفماإلذراصقةموأدسماظؿقؼقمعـفاظؿؼوؼذرحمعػرداتمسـاصرما

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

ــامم-مم ــاتموربطفــ ــارموادلؼرتحــ ســــرضماألصؽــ

م.باظشواػدمادلؤؼدةم

ــدواتمممم-مممممم ــةميفماظـــ ــارطةماإلجيابقــ ادلشــ

م.واالجؿؿاساتم

ــدرةمسؾــىمســرضماألصؽــارموادلؼرتحــاتممممم اظؼ

وتؾلقطمسؿؾقةمإؼصاهلامدلؿؾؼقفامبشؽلمعــظممم

ــرؼنممممو ــعمآراءماآلخــ ــلمعــ ــام مواظؿعاعــ واضــ

م.مبأدؾوبمػادْيم

اظؼــدرةمسؾــىماحلــوارموســرضمممم

ماظرأي

ريادهموجدؼؿهميفمتأدؼةمعامؼوطلمظهمعنمم-

م.مبأػؿقةمذظكممعفامموذعوره

اظــ مجفــزةموادلــوادماحملاصظــةمسؾــيماألم-

ممم.ؼؿعاعلمععفا

ــهمممم ــؽوظقاتمسؿؾــ ــعمعلــ ــةمعــ ــلم دؼــ اظؿعاعــ

ظهمعـنمممعامؼوطلوواجؾاتهموريادهميفمأداءم

م. واظشعورمبأػؿقةماظعؿلماظذيمؼؼوممبهمعفام

متؼدؼرمادللؽوظقةم

ــفمممم- ــلميفمادلواضـ ــنماظؿعاعـ ــاػداتمعـ عشـ

ادلكؿؾػـــــةمعـــــعماظرؤدـــــاءمم ماظـــــزعالءم مم

م.ادلرؤودنيم

م.مبعدماظـظرميفماظؿعاعلمععمخمؿؾفماألعورم-

اظؿعاعـــلمحبؽؿـــةمواتـــزانمعـــعمادلواضـــفممممم

(ماحلرجـةممم–ادلػاجؽـةممم–اظطارئةم)مادلكؿؾػةم

م.وبعدماظـظرمظدؼهم

محلنماظؿصرف

االدــــؿفابةمظؾؿوجقفــــاتموادلؾــــادرةمإديمم-

م.تـػقذػام

منــاذجمممــامصــدرمظــهمعــنمتوجقفــاتموعــامممم-

م.غػذهمعـفام

ــىممم ــاتمرؤدــائهمواحلــرامسؾ األخــذمبؿوجقف

م.اظعؿلموصؼًامهلامواظؿعاعلمععفامبإجيابقةم

تؼؾــلماظؿوجقفــاتممواالدــؿعدادم

مظؿـػقذػام

ظفرماحللنمعنمحقثماظعـاؼةمباظظفورمبادلم-

م.اظشؽلم

م(.اظعـاؼةماظشكصقة)ماحلرامسؾىماظـظاصةمم-

م.ترتقبموغظاصةمادلؽؿبم-

ــؽلمم ــاسمعــــنمحقــــثماظشــ ــاممباظؾؾــ االػؿؿــ

مبـامؼؿػـقمعـعمممم(ماظعـاؼـةماظشكصـقةممم)مواظـظاصةم

 مواالػؿؿــــاممبرتتقــــبماظعــــاداتمواظؿؼاظقــــدم

م.وغظاصةمادلؽؿب

ماالػؿؿاممبادلظفر

م. مختدمماظعؿلوجودماظعالضةماإلجيابقةماظم-

م.االحرتاممادلؿؾادلمم-

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقـةمدلصـؾقةممم

اظعؿلمععماظرؤدـاءموتـذظقلمععوضـاتماظعؿـلممممم

م.يفماإلدارةم

ماظعالضاتمععماظرؤداء

 .ضؾةماظؿذعرمواظشؽاويمبقـهموبنيمادلوزػنيمم-

م.االحرتاممادلؿؾادلماظؿعاعلماإلجيابيموم-

م

جيابقـةمدلصـؾقةممماظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإ

م.اظعؿلمععمادلرؤودنيم

ماظعالضاتمععمادلرؤودنيم

ــدمممممم- ــ مخت ــةماظ ــاتماإلجيابق ــودماظعالض وج

م.اظعؿلم

م.اظؿعاونمادللؿؿرمموماالحرتاممادلؿؾادلمم-

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقـةمدلصـؾقةممم

 مواالدــؿػادةمعــنمتؾــادلماظعؿــلمعــعمزعالئــهم

م.اخل اتمواظؿفارب

ممءماظعالضاتمععماظزعال

 (هـ05/1426)اإلشرافوة 

 

 

 

 



 

 

م

مادلشؿوظونمبفذاماظـؿوذج

م

ؼطؾقمػذاماظـؿوذجمسؾىمادلوزػنيمذاشؾيماظوزائفماإلذراصقةمعنمادلرتؾةماظـاظـةمسشرةممممممممممممم

صؿامدونماظذؼنمؼؿوظونماإلذرافمسؾىمأسؿالمإدارةمساعةمأومصـرعمأومإدارةمأومذـعؾةميفماألجفـزةمممم

م.احلؽوعقةم

ممممممممممم

وؼلؿــىمعنمذظـكمذـاشؾوماظوزـائفماإلذـراصقةمادلعؿؿـدمهلـاممنـوذجمتؼـوؼممأداءموزقػـيممممممممممممممممممممم

م.خاامباظػؽةماظ متشؿؾفام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (هـ06/1426)اإلشرافوة 

 

 



 فئات الوظائف اليت يطبق على شاغلها منوذج تقويم األداء الوظيفي
ماخلاص بشاغلي الوظائف اإلشرافية

 اجملموعة العامة اجملموعة النوعية عة الفئاتجممو

 ٚظا٥ف ايعًُٝات ٚظا٥ف ايربٜد  ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايربٜد

  ٚظا٥ف االتصاالت ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً االتصاالت 

  ٚظا٥ف اجلُازى  ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً اجلُازى 

ٛاٍ ٚأعُمماٍ امحمم تايٛظما٥ف اإلشممساف١ٝ عًم٢ أعُمماٍ اجلمٛاشا   

 .ا د١ْٝ

  ٚظا٥ف اجلٛاشات ٚامحٛاٍ ا د١ْٝ

  ٚظا٥ف إ از٠ اياجاز٠ .ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اياجاز٠ ٚأعُاٍ ايفٓا م

  ٚظا٥ف إ از٠ ا سافل ايصخ١ٝ .مشًت يال٥خ١ ايٛظا٥ف ايصخ١ٝ

  ٚظا٥ف اي خس١ٜ ٚا ٛا٧ْ ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اي خس١ٜ ٚا ٛا٧ْ 

  ٚظا٥ف ايطريإ ا دْٞ  .اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايطريإ ٚا طازات ايٛظا٥ف

ايٛظمما٥ف اإلشممساف١ٝ عًمم٢ ٚظمما٥ف أعُمماٍ اإلطفمما٤ ٚاإلْكمماذ    

 ٚامَٔ ٚايطال١َ 

  ٚظا٥ف امَٔ ٚايطال١َ 

  ٚظا٥ف ش٦ٕٛ ايعٌُ  ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ش٦ٕٛ ايعٌُ 

انمممممص  ايٛظممممما٥ف اإلشمممممساف١ٝ أعُممممماٍ ا اضمممممب ا يمممممٞ َٚس    

 .ا عًَٛات

  ٚظا٥ف ا اضب ا يٞ

  ٚظا٥ف امزصا  ٚمحا١ٜ اي ١٦ٝ  ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ امزصا  ٚمحا١ٜ اي ١٦ٝ 

ايٛظمما٥ف اإلشممساف١ٝ عًمم٢ َصمماو ا ٝمماٙ ٚايصممسف ايصممخٞ      

 ٚأعُاٍ ش٦ٕٛ ا ٝاٙ ٚايصسف ايصخٞ

  ٚظا٥ف ا ٝاٙ ٚايصسف ايصخٞ 

  ٚظا٥ف ايطهو ا دٜد١ٜ  دٜد١ٜ ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً ضهو ا 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايطُإ االناُاعٞ 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايش٦ٕٛ االناُاع١ٝ 

 .ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اإلضهإ

ايٛظمما٥ف ايجكافٝمم١  ٚظا٥ف ايش٦ٕٛ االناُاع١ٝ

 .ٚاالناُاع١ٝ

  ٚظا٥ف ايطٝاح١  احٞ ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اياطٜٛس ايطٝ

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايرباَج 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ امخ از 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً امعالّ ٚايٓشس 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ َساق ١ ا ط ٛعات 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اإلخساج ايفين يًُط ٛعات 

 الضاعالَات ٚايعالقات ايعا١َ ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً ا

  ٚظا٥ف اإلعالّ ٚايعالقات ايعا١َ

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايش٦ٕٛ ايسٜاض١ٝ 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ زعا١ٜ ٚإمنا٤ ايش اب 

ٚظمممما٥ف ايشمممم٦ٕٛ ايسٜاضمممم١ٝ ٚزعاٜمممم١  

 ايش اب

 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ا ها ات

اٍ ايٛثمممما٥ل ٚاحملفٛظممممات   ايٛظمممما٥ف اإلشممممساف١ٝ عًمممم٢ أعُمممم   

 ٚا دطٛطات 

ٚظممممممممممممما٥ف ا ها مممممممممممممات ٚايٛثممممممممممممما٥ل  

 ٚاحملفٛظات ٚا دطٛطات 

 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايجكاف١ ايعا١َ 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ا ثاز ٚا ااحف ٚا عازض 

  ٚظا٥ف ايش٦ٕٛ ايجكاف١ٝ ا آٛع١ 

 (هـ07/1426)اإلشرافوة 



 

 يطبق على شاغلها منوذج تقويم األداء الوظيفي فئات الوظائف اليت

 اخلاص بشاغلي الوظائف اإلشرافية

 اجملموعة العامة اجملموعة النوعية جمموعة الفئات

 .ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً ضًط١ً ف٦ات ٖرٙ اةُٛع١ 

 

ٚظممممممممممما٥ف اي٦ٝمممممممممممات ايدٜٓٝممممممممممم١   

 ٚايدع٠ٛ ٚاإلزشا  .ٚايٛعظ

 ايٛظا٥ف ايد١ٜٝٓ

  .ايٛظا٥ف ايكطا١ٝ٥ ا عا١ْٚ .٢ ضًط١ً ف٦ات ٖرٙ اةُٛع١ ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ عً

 .ٚظا٥ف اإل از٠ ايد١ٜٝٓ 

 .ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ َٔ ٖرٙ اةُٛع١

  .ٚظا٥ف اإل از٠ ايد١ٜٝٓ 

ايٛظمممما٥ف اإلشممممساف١ٝ عًمممم٢ أعُمممماٍ ٚظمممما٥ف اإل از٠ ايفٓٝمممم١    

 ٚايف١ٝٓ ا طاعد٠ 

ٚظممممما٥ف اإل از٠ ايفٓٝممممم١ ٚايفٓٝممممم١   

 ا طاعد٠ 

ايفٓٝممممم١ ايٛظممممما٥ف 

 ٚايف١ٝٓ ا طاعد٠

 .ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ  ع٢ً ضًط١ً  ف٦ات  ٖرٙ اةُٛع١ 

 

  ايٛظا٥ف ايٓدض١ٝ ا طاعد٠

  ايٛظا٥ف ايف١ٝٓ ا طاعد٠ . ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً ضًط١ً ف٦ات ٖرٙ اةُٛع١

  .ٚظا٥ف تشػٌٝ ٚصٝا١ْ ا الت  .ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ  ع٢ً ضًط١ً ف٦ات  اةُٛع١ 

 ايٛظا٥ف ا سف١ٝ .ٚظا٥ف ا سف ايعا١َ  ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً ضًط١ً ف٦ات ٖرٙ اةُٛع١  

  .ٚظا٥ف تشػٌٝ ٚقٝا ٠ ا عدات  ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً ضًط١ً ف٦ات ٖرٙ اةُٛع١

  .ٚظا٥ف صٝا١ْ ا عدات  ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً ضًط١ً ف٦ات ٖرٙ اةُٛع١

  ٚظا٥ف تسي١ٝ ا ٝٛإ .ط١ً ف٦ات ٖرٙ اةُٛع١ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً ضً

ٚظمما٥ف ايٓممٛاب ، ز ضمما٤ ا صمماو ، َممدٜسٟ  ايفممسٚع ، َممدٜسٟ   

اإل ازات ، َدٜسٟ ايشعب ، ز ضا٤ امقطماّ ، َمدٜسٟ ا هاتمب ،    

ايٛظممممما٥ف اإلشمممممساف١ٝ عًممممم٢ أعُممممماٍ اخلمممممدَات ، ا شمممممسفني  

اإل ازٜمممني ، ز ضممما٤ ايمممدٚزٜات ٚايفمممسم ، ايٛظممما٥ف اإلشمممساف١ٝ   

 ع٢ً أعُاٍ االتصاالت اإل از١ٜ ، أَسا٤ امفٛاج ٚٚنال٥ِٗ ، 

ٚظمما٥ف اإل از٠ ايعًٝمما ٚاإلشممساف١ٝ   

 ٚا اٛضط١ ٚا  اشس٠ 

ايٛظممما٥ف اإل ازٜممم١  

 ٚا اي١ٝ 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اياطٜٛس اإل ازٟ، 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايآظِٝ 

  ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايادطٝط

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ا ٝصا١ْٝ

 ٚظا٥ف ز ضا٤ قطاعات ا ٝصا١ْٝ َٚطاعدِٜٗ 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اإلحصا٤ 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ا اايع١ 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اياخكٝل اإل ازٟ 

   ٚظا٥ف اإل از١ٜ ا آٛع١ 

 (هـ08/1426)اإلشرافوة 

 

 

 

 



 ات الوظائف اليت يطبق على شاغلها منوذج تقويم األداء الوظيفيفئ

ماخلاص بشاغلي الوظائف اإلشرافية

 اجملموعة العامة اجملموعة النوعية جمموعة الفئات

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ش٦ٕٛ ا ٛظفني 

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اياٛظٝف

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اياصٓٝف 

 يٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايادزٜب ٚاإلياعاث ا

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايادطٝط يًك٣ٛ ايعا١ًَ

ايٛظممممما٥ف ( تمممممايع) ٚظا٥ف ش٦ٕٛ ا ٛظفني 

  اإل از١ٜ ٚا اي١ٝ

ايٛظمممما٥ف اإلشممممساف١ٝ عًمممم٢ امعُمممماٍ احملاضمممم ١ٝ ٚاياممممدقٝل  

 .ا طايٞ ٚاإل از٠ ا اي١ٝ

يافاممممممٝق ٚايسقايمممممم١ ايٛظمممممما٥ف اإلشممممممساف١ٝ عًمممممم٢ أعُمممممماٍ ا 

 .ٚاياخكٝل ا اي١ٝ

 .ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اإلٜسا ات

 .ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ اياأَني

  ايٛظا٥ف ا اي١ٝ 

ايٛظممممما٥ف اإلشمممممساف١ٝ عًممممم٢ أعُممممماٍ ا طممممماٛ عات َٚساق ممممم١  

 ا دصٕٚ

 ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً أعُاٍ ا شرتٜات ٚا ٓاقصات 

 أعُاٍ ا  ٝعات ٚاياطٜٛل ايٛظا٥ف اإلشساف١ٝ ع٢ً 

ٚظمممممما٥ف ا طمممممماٛ عات ٚاياُممممممٜٛٔ 

 ٚا شرتٜات ٚا  ٝعات ٚاياطٜٛل 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 (هـ09/1426)اإلشرافوة 

 

 


