
 

 الصحيةمنوذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف 

 )األطباء(

 األول : معلومات عامة

 

 اجلهاز
 أو القريةاملدينة  املنطقة القسم املستشفى أو املركز  الصحي

     

 

 مسمى الوظيفة االسم رباعيا
 الرقم املستوى

 اجلنسية بداية اخلدمة شغلها تاريخ الدرجة

        

 

 آخر برنامج تدرييب التخصص آخر مؤهل علمي 
 نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه

 تاريخ اإلعداد  التقدير   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 الثاني : عناصر التقويم

 

 الفئة
 

 

 العنصر

 األعلى احلد 

 للدرجات    

الدرجة  

 املعطاة

 ب أ 

   7 اإلشراف األكادميي والعمليالقدرة على   أ

   7 املهارة يف اإلعداد لربامج األحباث الطبية والتعليمية أ

   6 املهارة يف تنفيذ برامج التدريب العملي واألكادميي أ

   6 القدرة على تقييم طرق العالج املستخدمة أ

   5 القدرة على ختطيط وتطوير العمل   أ

   5 املهارة يف املتابعة والتوجيه فنيًا وإداريًا أ

  6 5 املهارة يف تشخيص املرض وحتديد العالج املناسب أ ب

  6 5 احملافظة على أوقات العمل ب أ   أ

  6 4 املعرفة بأنواع األمراض املتفشية يف البيئة احمليطة أ ب

  6 4 متابعة ما يستجد يف جمال التخصص أ ب

  6 4 إمكانية حتمل مسئوليات أعلى ب أ

  4 4 التفهم ألهداف اجلهاز أ ب

  4 4 القدرة على إقامة اتصاالت فعالة مع اآلخرين أ ب

  5 3 اإلملام بنظم وإجراءات العمل أ ب

  3 3 التقيد بالزي اخلاص بالعمل أ ب

  7  القدرة على معاينة املرضى عند الدخول ب

  7  ستخالص املعلومات عن املرضى وتدوين حاالتهمالقدرة على ا ب

  6  املتابعة للنتائج املخربية والفحوص الطبية ب

  6  القيام مبتطلبات املناوبات اإلسعافية ب

  77 77 اجملموع   

  4 4 حسن التصرف  ب أ  

  4 4 تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها أ ب

  4 4 يدةاألفكار اجلدتقبل  أ ب

  3 3 البشاشة وحسن اخللق أ ب

  55 55 عاجملمو       

  4 4 املراجعني )املرضى( أ ب    

  3 3 الرؤساء  أ ب

  3 3 الزمالء  أ ب

  3 3 ؤوسنياملر أ ب

  53 53 اجملموع 
 

 الثالث : جمموع الدرجات والتقدير 

اجملموع الكــلي 

 )الدرجة النهائية(
 درجـــــــــــات العـــــالقــــات

ات الصفات درج

 اـلـشــخـصــيــة

درجات األداء 

 الوظــــيـــفـــي

 

 

   

 

 غري مرضي

 (66)اقل من

 مرضي

(66-66) 

 جيد

(76-76) 

 جيد  جدا

(06-06) 

 ممتاز

(66-566) 
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 ملحوظات عامة : الرابع 

 

 

 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

 (مواطن القوة : )إجنازات أو نشاطات أخرى يتميز بها ومل تشتمل عليها    العناصر السابقة

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

 مواطن الضعف: ) جوانب سلبية يتصف بها وتؤثر على عمله دون أن يكون هناك تكرار  للعناصر السابقة( ……

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

 العامة لتطوير قدراته :)إن وجدت(والتوصيات هات التوجي  ……

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

 رأي معد التقرير  ……

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….…… 
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                                                                                                                                                                                    األطباء االستشاريني واألخصائيني.فئة )ا( ختص 

       األطباء املقيمني.فئة )ب( ختص 

 

  إرشـاداتإرشـادات

  

من عناصـر التقـويم   من عناصـر التقـويم   أمام كـل عنصـر  أمام كـل عنصـر  لذلك لذلك لدرجة املناسبة يف احلقل املخصص لدرجة املناسبة يف احلقل املخصص اايعد الرئيس املباشر التقرير عن طريق تسجيل يعد الرئيس املباشر التقرير عن طريق تسجيل   --55

مراعاة أال تزيد الدرجة املعطاة عـن احلـد األعلـى لـدرجات التقـويم احملـددة لكـل عنصـر حسـب          مراعاة أال تزيد الدرجة املعطاة عـن احلـد األعلـى لـدرجات التقـويم احملـددة لكـل عنصـر حسـب          مع مع اليت تتعلق باملعد عنه التقرير اليت تتعلق باملعد عنه التقرير 

  الفئة املعد عنها التقرير.  الفئة املعد عنها التقرير.  

التقدير الكلي للدرجات يسجل به جمموع درجات عناصر األداء الوظيفي والصفات الشخصية والعالقات ثم جتمع للحصول على التقدير الكلي للدرجات يسجل به جمموع درجات عناصر األداء الوظيفي والصفات الشخصية والعالقات ثم جتمع للحصول على   --77

  ..اجملموع الكلي للدرجات)الدرجة النهائية(اجملموع الكلي للدرجات)الدرجة النهائية(

  ..  وجدت (وجدت (  إنإنامللحوظات العامة حيدد الرئيس املباشر مواطن القوة ومواطن الضعف حسب رأيه ) امللحوظات العامة حيدد الرئيس املباشر مواطن القوة ومواطن الضعف حسب رأيه ) يف حقل يف حقل   --33

  ـ عند الطلب . ـ عند الطلب . املعد عنه التقرير املعد عنه التقرير بعد اعتماد التقرير من قبل الرئيس األعلى للرئيس املباشر يتم إطالع بعد اعتماد التقرير من قبل الرئيس األعلى للرئيس املباشر يتم إطالع   --44

ترجيحية تؤخذ بعني االعتبار ألغـراض التمييـز بـني    ترجيحية تؤخذ بعني االعتبار ألغـراض التمييـز بـني      يلحظ أن عناصر امللحوظات العامة ) مواطن القوة أو الضعف ( هي عناصريلحظ أن عناصر امللحوظات العامة ) مواطن القوة أو الضعف ( هي عناصر  --55

  احلاصلني على درجات متساوية.احلاصلني على درجات متساوية.

إذا كان أحد عناصر التقويم ال ينطبق على املعد عنه التقرير فال يرتك مكان العنصـر خاليـًا ب بـل يوضـع لـه درجـة مناسـبة يـتم         إذا كان أحد عناصر التقويم ال ينطبق على املعد عنه التقرير فال يرتك مكان العنصـر خاليـًا ب بـل يوضـع لـه درجـة مناسـبة يـتم             --66

اء كان ذلك يف األداء الوظيفي أم يف الصفات اء كان ذلك يف األداء الوظيفي أم يف الصفات التوصل إليها عن طريق متوسط درجات احلقول اليت تتضمن ذلك العنصر ) سوالتوصل إليها عن طريق متوسط درجات احلقول اليت تتضمن ذلك العنصر ) سو

  الشخصية أم يف العالقات ( .  الشخصية أم يف العالقات ( .  
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 االسم: الوظيفة:

 التوقيع: التاريخ :

 ملحوظات معتمد التقرير  

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

 االسم: الوظيفة: ……

 التوقيع: التاريخ :

 

 
 



 

  مصادر تقويم األداء الوظيفي مصادر تقويم األداء الوظيفي 

  ملف الطبيب ) الطبيبة ( .ملف الطبيب ) الطبيبة ( .  --55

    سجل تدوين مالحظات الرئيس املباشر .سجل تدوين مالحظات الرئيس املباشر .  --77

  ( .( .  طبيبةطبيبة) ال) ال  طبيبطبيبللللتقرير اإلجناز الشهري تقرير اإلجناز الشهري   --33

  ..دفرت الدوام الرمسي دفرت الدوام الرمسي     --44

  التقييم .التقييم .  أي مصادر أخرى تساعد يف دقةأي مصادر أخرى تساعد يف دقة  --55

 

 

  املشمولون بهذا النموذجاملشمولون بهذا النموذج

ويشــمل فئـتني فــقط ) أ ( و ) ب ( بــحيث     يطبق هذا النموذج علـى املـوظفني شـاغلي الوظـائف الطبيـة      يطبق هذا النموذج علـى املـوظفني شـاغلي الوظـائف الطبيـة      

وذلـك للتقـارب الكـبري يف طبيعـة عمـل كـل مـن االستشـاري          تـشمل الفـئة ) أ ( األطباء االستشاريني واألخصائيني

ب وتتعلق أعمال شاغلي هذه الوظائف بالطب البشري وختصصاته األطباء املقيمني  ) ب ( لفئةاب وتشمل  ألخصائيوا

مبختلف أنواعه الوقائية والعالجية مبا يف ذلك إجراء الفحوصات وتشـخيص األمـراض وإجـراء العمليـات وإعـداد      

    .اجملال الدراسات والبحوث يف اجملاالت الطبية املختلفة والقيام باألعمال األخرى ذات العالقة بهذا 

 

 

 )األطباء( لوظائف الصحيةاألداء لشاغلي اتقويم منوذج شرح عناصر 

 وأسس التحقق منها

 أسس التحقق من العنصر  الشرح  العنصر

القــــــــــــدرة علــــــــــــى اإلشــــــــــــراف 

 األكادميي والعملي.

إعطــاء التوجيهــات الــيت طكــن األطبــاء   

زيادة حتصيلهم من املعارف  وغريهم من

واملهارات اليت توفرها الـربامج الدراسـية   

ــاز    ــذلك إجنــــ ــيب وكــــ ــال الطــــ يف اجملــــ

 األعمال بالصورة املطلوبة.

 طبيعة التوجيهات. -

 أسلوب املتابعة . -



 

املهــــــــارة يف اإلعــــــــداد لــــــــربامج 

 األحباث الطبية والتعليمية.

اختــــــاذ الرتتيبــــــات وتــــــوفري املتطلبــــــات 

ــ ــا الفنيـــــة والتنظيميـــ ــة مبـــ ة واإلجرائيـــ

ــاث     ــرامج األحبـــ ــق بـــ ــن حتقيـــ ــن مـــ ميكـــ

 ألهدافها.

التوافق بني الرتتيبات املتخذة وأهداف الربامج  -

. 

مدى الرتابط بني خطوات اإلعداد هلذه  -

 الربامج.

املهارة يف تنفيذ برامج التـدريب  

 العملي واألكادميي.

اختـــــــاذ اإلجـــــــراءات الالزمـــــــة لتنفيـــــــذ 

ــق     ــن حتقيــ ــن مــ ــة طكــ الــــربامج بطريقــ

 أهداف الربامج التدريبية احملدد هلا .

مســتوى حتصــيل امللــتحقني بــالربامج مــن     -

 املهارات واملعارف.

 

القدرة على تقييم طرق العـالج  

 .املستخدمة

حتديد طريقة العالج املالئمة من خالل 

لطـرق  التعرف على سلبيات وإجيابيـات ا 

 املختلفة لعالج حاالت سابقة.

 مدى مالئمة طرق العالج املستخدمة.   - 

مدى حتقيق هذه الطرق للنتائج  - 

 اإلجيابية.

القــدرة علــى ختطــيط وتطــوير    

 العمل

إعــداد خطــط العمــل ومتابعــة تنفيــذها    

ــة     ــن حيـــث األولويـ ــب معـــني مـ ــق ترتيـ وفـ

والربنــامج الــزم  هلــا مبــا ينســجم مــع   

لـــــذلك ب وتطـــــوير   األهـــــداف احملـــــددة 

أســـاليب العمـــل مبـــا ميكـــن مـــن حتقيـــق 

 هذه األهداف بأفضل وأسرع الطرق.    

مناذج من خطط العمل اليومي البسيط  -

. 

مناذج من اخلطط إلجناز العمل  -

 الشهري والسنوي 

 تقارير اإلجناز. -

  

املهارة يف املتابعة والتوجيه فنيًا 

 وإداريًا.

ــوظفني    ــراف علـــــى أداء املـــ خـــــالل اإلشـــ

ــة    ــأداء مهـــــام عملـــــهم الفنيـــ قيـــــامهم بـــ

 واإلدارية وإرشادهم ألفضل الطرق.

احلرص على تزويـد املـوظفني باملعلومـات     -

الــيت تســاعدهم علــى إجنــاز أعمــاهلم علــى     

 النحو املطلوب.

 مراجعة إجنازات املوظفني. -

 الطريقة املتبعة يف حتديد نوعية املرض. -علومـات  توظيف ما ميلكه الطبيب من ماملهـــــــارة يف تشـــــــخيص املـــــــرض 



 

يف دراســـة احلالـــة املرضـــية للوصـــول إ   وحتديد العالج املناسب.

حتديــد نوعيــة املــرض ب ومــن ثــم حتديــد  

 العالج املالئم هلذه احلالة.

ــه      - ــدد فيـ ــذي حيـ ــومي الـ ــجل الكشـــف اليـ سـ

 نوعية املرض والعالج.

باط مبواعيــــد العمــــل ضــــااللتــــزام واالن احملافظة على أوقات العمل

ددة يف احلضـــور واالنصـــراف وعـــدم  احملـــ

 مغادرة مقر العمل دون إذن مسبق.

  .االلتزام باحلضور واالنصراف يف املواعيد احملددة -

التقيد بـالفرتة املخصصـة لسـاعات العمـل       -

 واستثمارها يف إجناز مهام العمل .



 

 )األطباء( لوظائف الصحيةاألداء لشاغلي اتقويم منوذج شرح عناصر 

 اوأسس التحقق منه
 أسس التحقق من العنصر  الشرح  العنصر

املعرفـــة بــــأنواع األمــــراض املتفشــــية يف البيئــــة  

 .احمليطة
اإلملــــــام بــــــأنواع األمــــــراض املنتشــــــرة يف 

 البيئة اليت يعمل بها . 

اإلجراءات اليت يتبعها لتحديد عالقة  -

األمراض الشائعة بالبيئة مع احلالة حمل 

 التشخيص .

ــدابري   - ــاذ التــــــــ ــه يف اختــــــــ  و طريقتــــــــ

 االحتياطات الالزمة . 

احلـــرص علـــى متابعـــة مـــا حيـــدث مـــن       متابعة ما يستجد يف جمال التخصص

مـــــتغريات يف جمـــــال العمـــــل وحماولـــــة 

 .وتوظيفه لصاحل العمل اإلملام به 

السعي لزيادة املعارف العلمية من خالل  -

قراءته يف الدوريات والتقارير املتعلقة 

 بتخصصه .

مج التدريبية رغبته بااللتحاق بالربا  -

 يف جمال ختصصه . 

إمكانيــة تكليــف املوظــف بأعمــال ومهــام     إمكانية حتمل مسئوليات أعلى

تفوق ما يقوم به يف وظيفتـه احلاليـة يف   

 مستوى الصعوبة واملسئولية .

ــام            -  ــن مهــ ــه مــ ــل إليــ ــا يوكــ ــه فيمــ كفاءتــ

 إضافية .

 أن يكــــــــون لديــــــــة معرفــــــــة واســــــــتيعاب التفهم ألهداف اجلهاز .

 لألهداف العامة للجهاز .

فهـــم األهــــداف العامــــة للجهـــاز علــــى  ــــو    -

واضــ، ب ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن أهــداف   

 فرعية وبرامج عمل.

ــاز األهـــداف ســـواء       - ــة مبتطلبـــات إجنـ املعرفـ

كانــن نظاميــة ب فنيــة أو مرتبطــة بــالقوى      

 العاملة .

ــط                               - ــع خلطـ ــاز كمرجـ ــداف اجلهـ ــاد أهـ اعتمـ

 .ج العمل اليت يتم األخذ بها وبرام

وجــود العالقــات اإلجيابيــة والفاعلــة مــع  .القدرة على إقامة اتصاالت فعالة مع اآلخرين

اآلخرين والقدرة علـى تطويعهـا خلدمـة    

 العمل .

التعاون والتفاعل بشكل إجيابي مع  -

 ناآلخري

ــه    - ــيت تربطــــــ ــات الــــــ ــة العالقــــــ نوعيــــــ

 باآلخرين وانعكاسها على األداء.



 

ــوائ، واإلجــراءات    .بنظم وإجراءات العمل اإلملام املعرفــة باألنظمــة والل

ــة     ــدى متابعــــــ ــل ومــــــ ــة بالعمــــــ اخلاصــــــ

 متغرياتها واإلملام بها . 

إجنــــــاز العمــــــل وفــــــق القواعــــــد النظاميــــــة  -

 واإلجرائية املعمول بها.

 حجم املخالفات النظامية واإلجرائية.   -

 

 )األطباء( لصحيةلوظائف ااألداء لشاغلي اتقويم منوذج شرح عناصر 

 وأسس التحقق منها
 أسس التحقق من العنصر  الشرح  العنصر

االلتزام بارتداء الزي املخصص لشاغلي  التقيد بالزي اخلاص بالعمل

 هذه الوظائف .   

مـدى االلتــزام بــالزي املخصــص مــن   -

 خالل األعمال اليومية . 

رضى وفحصـهم وكتابـة   الكشف على امل القدرة على معاينة املرضى عند الدخول .

ــل    ــاء كــــ ــم وإنهــــ ــاريخ املرضــــــى هلــــ التــــ

ــاع    ــاتهم وإتبـ ــدخول يف ملفـ ــات الـ متطلبـ

 اإلجراءات املتعلقة بذلك.

ــل املعلومـــــات يف ملـــــف   - مـــــدى تكامـــ

 املريض.

القــدرة علــى اســتخالص املعلومــات عــن املرضــى 

 وتدوين حاالتهم .

 

ــات    ــى املعلومــ ــول علــ ــة يف احلصــ طريقتــ

تســاعد يف الضــرورية مــن املرضــى والــيت  

معرفـــة أســـباب املـــرض وتدوينـــه يف املـــف  

 الصحي للمريض.

ســــالمة الطريقــــة املتبعــــة يف احلصــــول  

 على املعلومات من املريض.

التأكـــــــد مـــــــن اكتمـــــــال التحاليـــــــل     املتابعة للنتائج املخربية والفحوصات الطبية .

ــة والفحوصـــــــــــات الطبيـــــــــــة    املخربيـــــــــ

ــى    ــا علــ ــبق إجراؤهــ ــة الــــيت ســ والعالجيــ

 لف اخلاص به.املريض يف امل

مــدى اكتمــال املعلومــات يف امللــف      -

 الصحي للمريض.



 

املشــاركة يف مناوبــات القســم والعيــادات  القيام مبتطلبات املناوبات اإلسعافية .

ــراه    ــا يــ ــعاف حســــب مــ ــة واإلســ اخلارجيــ

 القسم.

ــات    - ــاركة يف املناوبــــ ــد باملشــــ التقيــــ

 احملددة من القسم .

 احلضور السريع عند الطلب. -

ــف    ا حسن التصرف ــع املواقــ ــزان مــ ــة واتــ ــل حبكمــ لتعامــ

ــة ب   ــة ب املفاجئــــــ ــة     ) الطارئــــــ املختلفــــــ

 احلرجة ( وبعد النظر لديه.

مشاهدات من التعامل يف املواقف املختلفة مع  -

 الرؤساء ب الزمالء ب املرؤوسني.

ــف      - ــع  تلـ ــر يف التعامـــل مـ ــد النظـ بعـ

 األمور .  

هات رؤسائه واحلرص علـى  األخذ بتوجي .تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها

العمــــــل وفقــــــًا هلــــــا والتعامــــــل معهـــــــا     

 بإجيابية.  

 االستجابة للتوجيهات واملبادرة لتنفيذها . -

منــاذج ممــا صــدر لــه مــن توجيهــات ومــا    -

 نفذه منها .  

ــن أفكــــار       تقبل األفكار اجلديدة ــتجد مــ التفاعــــل مــــع مــــا يســ

ن مستوى األداء والنظـر  مإجيابية ترفع 

 بها.يف إمكانية األخذ 

 احلرص على معرفة ما يستجد من أفكار . -

العمل وفق أحـدث األفكـار واملسـتجدات      -

 اليت تطور األداء .

طتعـــه بالســـلوكيات والتصـــرفات الـــيت   البشاشه وحسن اخللق.

تــــــؤدي إ  إجيــــــاد جــــــو مــــــن التعامــــــل  

 اإلنساني بينه وبني اآلخرين.

 مدى ارتياح اآلخرين للتعامل معه. -

ــة     اجعني ) املرضى (العالقات مع املر ــات إجيابيــ ــة عالقــ ــى إقامــ ــدرة علــ القــ

 ملصلحة العمل مع املراجعني .

قلـــة التـــذمر والشـــكاوي بينـــه وبـــني   -

 املراجعني والسمعة الطيبة.

 التعامل اإلجيابي. - -



 

 )األطباء( لوظائف الصحيةاألداء لشاغلي اتقويم منوذج شرح عناصر 

 وأسس التحقق منها

 ق من العنصر أسس التحق الشرح  العنصر

ــة     العالقات مع الرؤساء ــة عالقــــات إجيابيــ ــى إقامــ ــدرة علــ القــ

ملصــــلحة العمــــل مــــع الرؤســــاء وتــــذليل  

 معوقات العمل يف اإلدارة .

وجود العالقات اإلجيابية اليت ختدم  -

 العمل.

 االحرتام املتبادل . -

ــة     العالقات مع الزمالء ــة عالقــــات إجيابيــ ــى إقامــ ــدرة علــ القــ

ئـه ب واالسـتفادة   ملصلحة العمـل مـع زمال  

 من تبادل اخلربات والتجارب .

وجود العالقات اإلجيابية اليت ختدم  -

 العمل. 

 التعاون املستمر .  -

 االحرتام املتبادل . -

 

ــة     العالقات مع املرؤوسني ــة عالقــــات إجيابيــ ــى إقامــ ــدرة علــ القــ

 ملصلحة العمل مع املرؤوسني .

 قلة التذمر والشكاوي بينه وبني املوظفني. -

 مل اإلجيابي .التعا  -

 االحرتام املتبادل .   -

  

 

 


