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ماظعـصر

 األسؾىماحلدم

مظؾدرجاتمممم

اظدرجةم 

 ادلعطاة

 بمأ 

م  6مقبماظعؿلاظؼدرةمسؾىممتطوؼرمأداظمأ

م  6ماظؼدرةمسؾىمتدرؼبمشريهمعنماظعاعؾنيمأ

اظؼددددرةمسؾدددىمهدؼددددممعؿطؾؾددداتمإندددازماظعؿدددلممممممأمب

مسؾىاظـقوادلطؾوب

م 7م7

مم6م7مادلفارةميفماظؿـػقذمأمب

م 6م6مواظربغاعجماظزعينماظؼدرةمسؾىؿقدؼدخطواتماظعؿلمأمب

  7 6ماحملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿلمأمب

  5 5ماظلالعةمادلعؿؿدةميفماظعؿلمتطؾققمأدسمأمب

  م4مممم ممممممم4مممممعةلؿكدادلمادلوادمومألجفزةامادلعرصةباظطرؼؼةاظلؾقؿةظعؿلمبمأمممأ

  4 4مادلعرصةمباألدسموادلػاػقمماظػـقةمادلؿعؾؼةمباظعؿلمأمب

  3 4ماظؼدرةمسؾىماظؿغؾبمسؾىمصعوباتماظعؿلمأمب

  3 4مظعؿلادلؿابعةمدلامؼلؿفدميفمجمالمامأمب

 م3م4ماظؼدرةمسؾىمإضاعةماتصاالتمسؿلمصعاظةمععماآلخرؼنمأمب

  4 3مإعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾىمأمب

  3 3مادلعرصةمبـظمماظعؿلموإجراءاتهمأمب

 م3م3متؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحاتمأمب

 م7ممإنازماظعؿلميفماظوضتماحملددمب

  7 ماظؼدرةمسؾىمادلراجعةمواظؿدضققمب

 
  77 77 اجملؿوع  

  

  3 4ماظؼدرةمسؾىماحلوارموسرضماظرأيمأمب

  4 4 تؼدؼرمادللؽوظقةممبمأ

  4 4 حلنماظؿصرفممأمب

  4م4متؼؾلماظؿوجقفاتمواالدؿعدادمظؿـػقذػامأمب

  4 3 االػؿؿاممبادلظفرممأمب

  99 99معاجملؿوممممم  
    

  3 3 اظرؤداءممأمب

  3 3 اظزعالءم أمب

  3 3مادلراجعنيمأمب

  9 9 اجملؿوع 
 

  

اجملؿوعماظؽددؾيم

ـفائقة)  (اظدرجةماظ

درجددددددددددداتم

ماظعدددددالضددددات

درجاتماظصػاتم

ماظددشددكدصددقددة

درجاتماألداءم

ماظوزددددقدددػدددي

 
 

   

 

 شريمعرضي

(66اضلمعن)  
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(66-69)  
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(76-79)  

 جقدممجدا

(86-89)  

 ممؿاز

(96-966)  
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معؾقوزاتمساعةم:ماظرابع 

 

 

معوارنمضوةموعوارنمضعفمترىمأػؿقةمإضاصؿفا

ـاصرماظلابؼةإنازاتمأومغشاراتمأخرىمؼؿؿقزمبفاموملمتشؿؿلمسؾقفامممما:م)عوارنماظؼوةم م(ظع

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

ـاصرماظلابؼة:م)معوارنماظضعف …… م(جواغبمدؾؾقةمؼؿصفمبفاموتؤثرمسؾىمسؿؾهمدونمأنمؼؽونمػـاكمتؽرارممظؾع

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
 (إنموجدت:)اظؿوجقفاتمواظؿوصقاتماظعاعةمظؿطوؼرمضدراتهم

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… 
………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
مرأيمععدماظؿؼرؼر

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……  

 :االدم :اظوزقػة

م:اظؿارؼخم  :اظؿوضقع

  
معؾقوزاتمععؿؿدماظؿؼرؼر

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

 :االدم :اظوزقػة ……

 :اظؿوضقع :اظؿارؼخم
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 (هـ 1426/  01( ) حرفية ) و ( فنية ) التنفيذية مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(93-99)ختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبم(ما)صؽةم

      ذرةمصؿامدونمختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبماظعا(مب)صؽةم

 

  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم



 
 

 تعارٓف : أّالًً 
 

 (:ذزفٔ٘)ّ(فئ٘)دلنْع٘ الْظاٜف التيفٔذٓ٘ (1
تشنل ٍذِ الْظاٜف ّاجبات ّأعنال فئ٘ متيْع٘ يف دلاالت 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 اآلالت

 
 : اجلَاس( 2

 .ه تطبق الٜر٘ تقْٓه األداٛ الْظٔفٍْٕ 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
 (إٌ ّجدت. )ل معٔي٘الشعب٘ أّ القضه ٍٕ اجلشٛ الصغري املتنٔش مً إدارٗ معٔي٘ ٓطه نعض املْظفني ّخيتص نيعنا

 
 اإلرذادات: ثاىًٔا
 .ٓ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 ّفقًا لتقدٓزِ ، نعد الزجْع ملصادر التقْٓه املتاذ٘ ّاملْضر٘ .2
ٓته تضحٔل الدرج٘ يف احلقل املدصص لذلك أماو كل عيصز مً عياصز التقْٓه ، مع مزاعاٗ أال 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

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

 .االعتبار 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 : ثالجًا 
 .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

 
 

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

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

 

إٓفددداِٛ نيذددددد ذدددزّل اإلٓفدددداد للدراصددد٘ نالددددداخل،     -

 .االنتعاث  للدراص٘ يف اخلارد ّاإلجاسٗ الدراصٔ٘
  :  عيد ذصْل املْظف علٙ تقدٓز جٔد جدًا( 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،       -

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

 .ل٘ للرتقٔ٘مييح 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 اجلَ٘لف - .يف املزٗ األّىل ال ٓته اليظز يف تزقٔتُ إاا كاٌ مضترقًا للرتقٔ٘ -

  
 

 

 

 (هـ 1426/  02( ) حرفية ) و ( فنية ) التنفيذية 
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موأدسماظؿقؼقمعـفا(محرصقة)مو(مصـقة)ممظؾوزائفماظؿـػقذؼةمػرداتمسـاصرماظؿؼوؼذرحمع

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

ماآلراءمادلطروحةمظؿطوؼرمماظعؿلم-

مندداذجماظعؿددلمادلؼرتحددةمظؿطددوؼرماظعؿددلمم-

مهوتلفقلمإجراءات

اظؼدددرةمسؾددىمابؿؽددارمرددرتمجدؼدددةمتددؤديممم

موهلددنيمعلددؿوىممتإىلمتؾلددقاماإلجددراءام

ماألداءمواظلرسةميفمإنازماألسؿال

اظؼدددرةمسؾددىممتطددوؼرمأددداظقبممم

ماظعؿل

م.سؿؾقاتماظؿدرؼبماظيتمضاممبؿـػقذػاممم-

ماظؿطورميفمأداءماظعاعؾنيمغؿقفةمظؾؿدرؼبم-

علؿوىمأداءمشريهمعنممرأنمؼؿؿؽنمعنمتطوؼ

م.اظعاعؾنيمسنمررؼقماظؿدرؼبم

اظؼدرةمسؾىمتددرؼبمشدريهمعدنمممم

ماظعاعؾني

اظعؿدلميفمضدوءمادلدواردماظديتم مممممإنازمم-

م.هدؼدػا

هدؼددددمادلدددواردماظػـقدددةمواظؾشدددرؼةماظالزعدددةمم

م.إلنازماظعؿلموتوزقػفامبشؽلمصاسل

اظؼدرةمسؾدىمهدؼددمعؿطؾؾداتمممم

مإنازماظعؿل

م.غوسقةماظعؿلمادلـفز-

م.تإنازهموصقمعامحددمظهمعنمإجراءام-

تـػقذماظعؿلمبشدؽلمددؾقمموصدقمعدامحدددمظدهممممممم

ممتعنمإجراءا

مرةميفماظؿـػقذادلفا

م.مناذجمعنماظعؿلم-

م.تؼارؼرماإلنازات-

مهدؼدددمخطددواتماظعؿددلمواظربغدداعجماظددزعين

سؾىمدموممؼراسيمأوظوؼدةماظؿـػقدذم دام ؽدنممممم

م.ممعنمهؼققماألػدافمبؽػاءةموصاسؾقةم

اظؼددرةمسؾددىمهدؼدددمخطددواتمم

ماظعؿلمواظربغاعجماظزعين

ميفمم- مواالغصراف مباحلضور االظؿزام

.ةمادلواسقدماحملدد  

اظؿؼقدمباظػرتةمادلكصصةمظلاساتماظعؿلمومم-

م.ادؿـؿارػاميفمإنازمعفامماظعؿلم

االظؿدددددزاممواالغضدددددؾاطم واسقددددددماظعؿدددددلمم

احملددددةميفماحلضددورمواالغصددرافموسدددمممم

م.عغادرةمعؼرماظعؿلمدونمإذنمعلؾقم

ماحملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿل

.مدى التقيد بالتعليمات واألخذ بودائل السالمة  -  

ود مشاكل وإصابات من جراء عدم اتباع مدى وج -

.أدس السالمة   

احلرص على أمور السالمة والوقاية بإتباع الطرق املؤدية 

.إىل جتنب حوادث العمل  

 تطبيق أدس السالمة املعتمدة يف العمل

ماظصقققةمم- ماظطرؼؼة موصق ماالجفزة تشغقل

.واظلؾقؿة  

ادؿكداممادلوادمبشؽلمآعنم-  

وادثمجراءمعدىموجودماالسطالمواحلم-

.اظؿشغقلمواالدؿكدام  

ادلعرصةمباظطرتمادلؿؾعةمواظلؾقؿةميفمتشغقلم

األجفزةمبشدؽلمصدققومواددؿكداممادلدوادممممم

موصقمأسؾىمعلؿوؼاتماظلالعة

ادلعرصةمباظطرؼؼةماظلؾقؿةمظعؿلم

ماألجفزةموادلوادمادللؿكدعة

إندددازماظعؿدددلموصدددقماألصدددولمادلفـقدددةمممممم-

م.ادلؿعارفمسؾقفام

دادددددقةميفمجمددددالممإدلاعددددهمبادلعددددارفماألم

ختصصدددددهمأوماظؿكصصددددداتماألخدددددرىمذاتم

اظعالضددةمدددواءمطاغددتمغظرؼددةمأومسؿؾقددةم دداممممم

قومادلطؾوبم ـهمعنممماردةمسؿؾهمسؾىماـظ م. ؽ

ادلعرصدددةمباألددددسموادلػددداػقممم

ماظػـقةمادلؿعؾؼةمباظعؿل

 

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

 



 وأدسماظؿقؼقمعـفا(محرصقة)مو(مصـقة)ممظؾوزائفماظؿـػقذؼةمذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼ

ؿقؼقمعنماظعـصرأدسماظ  اظعـصر اظشرح 

منددداذجمعدددنمادلشددداطلماظددديتمواجفدددتممممم-

اإلدارةمواألدددددداظقبمواظطدددددرتمادلؿكدددددذةمم

م.دلعاجلؿفام

ضدرةمادلوزفمسؾىمععاجلدةمعشداطلماظعؿدلمممم

.اظقوعقةمواظطارئةمبشؽلمدؾقمموعوضوسي  

اظؿغؾدددبمسؾدددىممماظؼددددرةمسؾدددىم

مصعوباتماظعؿل

م.تعاعؾهمععماألصؽارماجلدؼدةمم-

واظدددرباعجممتتمباظـددددوامحاددددهمظالظؿقدددام-

م.اظؿدرؼؾقةميفمجمالمسؿؾهم

احلرصمسؾىمعؿابعةمعامحيدثمعنمعؿغرياتم

مبهم ماإلدلام موحماوظة ماظعؿل مجمال يف

م.وتوزقػهمخلدعةماظعؿلم

ادلؿابعةمدلامؼلدؿفدميفمجمدالممم

ماظعؿل

مععمم- مإجيابي مبشؽل مواظؿػاسل اظؿعاون

م.اآلخرؼنم

مباآلخرؼنمم- متربطه ماظيت ماظعالضات غوسقة

م.ادفامسؾىماألداءمواغعؽ

مععم مواظػاسؾة ماإلجيابقة ماظعالضات وجود

مخلدعةم متطوؼعفا مسؾى مواظؼدرة اآلخرؼن

م.اظعؿلم

اظؼدددرةمسؾددىمإضاعددةمماتصدداالتممم

مسؿلمصعاظةمععماآلخرؼن

م.طػاءتهمصقؿامؼوطلمإظقهمعنمعفاممإضاصقةمم-

 .إنازاتهميفمجمالمسؿؾهم-

م

موعفامم مبأسؿال مادلوزف متؽؾقف إعؽاغقة

معفارامتؿطؾبمضدرات متؿطؾؾهممتو معا تػوت

ماظصعوبةم معلؿوى موطذظك ماحلاظقة وزقػؿه

م.وادللؽوظقةم

مإعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾىم

ماظـظاعقةمم- ماظؼواسد موصق ماظعؿل إناز

.واإلجرائقةممادلعؿولمبفا  

.محفممادلكاظػاتماظـظاعقةمواإلجرائقةمم-  

ادلعرصدددةمباألغظؿدددةمواظؾدددوائومواإلجدددراءاتم

عؿابعدددةمعؿغرياتفدددامماخلاصدددةمباظعؿدددلموعددددى

مم.واإلدلاممبفام

ادلعرصدددددددةمبدددددددـظمماظعؿدددددددلممم

موإجراءاته

م.ماآلراءممادلطروحةمظؿطوؼرماظعؿلمم-

م.ممناذجمعنماالضرتاحاتممم-

م

موادلؼرتحاتممحلرصا ماألصؽار مررح سؾى

ماظعؿل، مجدؼدةموماظيتمختدم مررت ابؿؽار

موهلنيم ماإلجراءات متؾلقا مإىل تؤدي

م.ماألسؿالمعلؿوىماألداءمواظلرسةميفمإنازم

ممتؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحاتم

م

م

م.سدممتأخريماألسؿالمم-

م.إنازػامباظلرسةمادلطؾوبةمم-

إغفاءماألسؿالمادلوطؾةمظهموصقمعامحددمهلام

م.عنموضتم

إندددددازماظعؿدددددلميفماظوضدددددتممم

ماحملدد

مدالعةماظعؿلمعنماألخطاء-

مإنازهموصقماظؿعؾقؿاتمم-

معنم مظؾؿأطد مغفائي مبشؽل ماظعؿل عراجعة

موخؾوهمإنا ماحملددة ماظؿعؾقؿات موصق زه

م.عنماألخطاء

اظؼدددددددرةمسؾددددددىمادلراجعددددددةممم

مواظؿدضقق

م.احلرصمسؾىمععرصةمعامؼلؿفدمعنمأصؽارم-

اظعؿلموصقماحدثماألصؽارموادللدؿفداتممم-

م.اظيتمتطورماألداءم

اظؿػاسددلمعددعمعددامؼلددؿفدمعددنمأصؽددارمإجيابقددةمم

ترصعمعنمعلؿوىماألداءمواظـظدرميفمإعؽاغقدةممم

ماألخذمبفام

ماألصؽارماجلدؼدةمتؼؾل

 

 

 

 

 (هـ04/1426) (حرفية)و(فنية)التنفيذية

 



 وأدسماظؿقؼقمعـفا(محرصقة)مو(مصـقة)ممظؾوزائفماظؿـػقذؼةمذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼ

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

محادهموجدؼؿهميفمتأدؼةمعامؼوطلمظهمعنمم-

م.مبأػؿقةمذظكممعفامموذعوره

اظدديتمجفددزةموادلددوادماألمىاحملاصظددةمسؾددم-

ممم.ؼؿعاعلمععفا

لمجبدؼددددةمعددددعمعلددددؽوظقاتمسؿؾددددهممماظؿعاعدددد

ظهمعدنمممعامؼوطلوواجؾاتهمومحادهميفمأداءم

م.،واظشعورمبأػؿقةماظعؿلماظذيمؼؼوممبهمعفام

متؼدؼرمادللؽوظقةم

عشددداػداتمعدددنماظؿعاعدددلميفمادلواضدددفمممم-

ادلكؿؾػدددددةمعدددددعماظرؤدددددداءمم،ماظدددددزعالءم،مم

م.ادلرؤودنيم

م.مبعدماظـظرميفماظؿعاعلمععمخمؿؾفماألعورم-

تدددزانمعدددعمادلواضدددفمممماظؿعاعدددلمةؽؿدددةموام

(ماحلرجدةممم–ادلػاجؽدةممم–اظطارئةم)مادلكؿؾػةم

م.وبعدماظـظرمظدؼهم

محلنماظؿصرف

االدددددؿفابةمظؾؿوجقفدددداتموادلؾددددادرةمإىلمم-

م.تـػقذػام

مندداذجمممددامصدددرمظددهمعددنمتوجقفدداتموعددامممم-

م.غػذهمعـفام

األخددذمبؿوجقفدداتمرؤدددائهمواحلددرصمسؾددىممم

م.اظعؿلموصؼًامهلامواظؿعاعلمععفامبإجيابقةم

لماظؿوجقفداتممواالددؿعدادمممتؼؾ

مظؿـػقذػا

اظعـاؼةمباظظفورمبادلظفرماحللنمعنمحقثمم-

م.اظشؽلم

م(.اظعـاؼةماظشكصقة)ماحلرصمسؾىماظـظاصةمم-

م.ترتقبموغظاصةمادلؽؿبم-

م

االػؿؿدددداممباظؾؾدددداسمعددددنمحقددددثماظشددددؽلمم

 دامؼؿػدقمعدعمممم(ماظعـاؼدةماظشكصدقةممم)مواظـظاصةم

،مواالػؿؿدددداممبرتتقددددبماظعدددداداتمواظؿؼاظقدددددم

م.اصةمادلؽؿبوغظ

ماالػؿؿاممبادلظفر

وجدددودماظعالضدددةماإلجيابقدددةماظددديتمختددددممممم-

م.اظعؿل

م.االحرتاممادلؿؾادلمم-

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةممم

اظعؿلمععماظرؤدداءموتدذظقلمععوضداتماظعؿدلممممم

م.يفماإلدارةم

ماظعالضاتمععماظرؤداء

وجددودماظعالضدداتماإلجيابقددةماظدديتمختدددمممممم-

 .اظعؿلم

 .نمادللؿؿرمموماالحرتاممادلؿؾادلماظؿعاوم-

م

م

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةممم

،مواالدددؿػادةمعددنمتؾددادلماظعؿددلمعددعمزعالئددهم

م.اخلرباتمواظؿفارب

مماظعالضاتمععماظزعالءم

ضؾددددةماظؿدددددذعرمواظشددددؽاويمبقـدددددهموبدددددنيمممم-

م.ادلراجعنيمواظلؿعةماظطقؾةمم

م.اظؿعاعلماإلجيابيمععفممم-

م

سالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةمممماظؼدرةمسؾىمإضاعة

م.اظعؿلمععمادلراجعنيم

ماظعالضاتمععمادلراجعني

 

 

 

 

 

 

 (هـ05/1426) (حرفية)و(فنية)التنفيذية

 



 

 

 

 

 

 

 

م

مادلشؿوظونمبفذاماظـؿوذج

م

(مصـقدةمم)ماظيتمتؿضؿنمواجؾاتموأسؿالمؼطؾقمػذاماظـؿوذجمسؾىمادلوزػنيمذاشؾيماظوزائفماظؿـػقذؼةم

احلؽوعقددةمحلددبماظػؽدداتممميفماجملدداالتمادلكؿؾػددةمعددنمادلرتؾددةماظـاظـددةمسشددرةمصؿددادونميفماألجفددزةمممم

م.ادلوضقةميفماظؾقانمادلرصقم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

 (هـ06/1426) (حرفية)و(فنية)التنفيذية

 



 

 األداء الوظيفيتقويم فئات الوظائف اليت يطبق على شاغلها منوذج 

م(حرفية)و( فنية)اخلاص بشاغلي الوظائف التنفيذية 

 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 

 ّظاٜف املضح البرزٖ

 الْظاٜف الفئ٘ ّالفئ٘ املضاعدٗ الْظاٜف اهليدصٔ٘ املضاعدٗ

 ْٔ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

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



 

 األداء الوظيفيتقويم فئات الوظائف اليت يطبق على شاغلها منوذج 

 (حرفية)و( فنية)اخلاص بشاغلي الوظائف التنفيذية 

 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

الْظدددددددداٜف الفئدددددددد٘ ( تدددددددانع )

 املتيْع٘

الْظدددداٜف الفئدددد٘ ّالفئدددد٘   ( تددددانع)

 املضاعدٗ

 ّظاٜف فئٕ تشغٔل اآلالت

 ّظاٜف فئٕ صٔاى٘  اآلالت

 ّظاٜف مفتشٕ صٔاى٘  اآلالت

 ّظاٜف تشغٔل األجَشٗ املكتبٔ٘

 ّظاٜف املصغزات الفٔلنٔ٘

 ّظاٜف االتصاالت 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   

 اآلالت

 

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

 
 


