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تعبريف  : أوالًً 
 

: وظبئف اإلشرافيتمدمىعت ال(1
سٛاء وبْ  (فّب دْٚ -13)رشًّ ٘زٖ اٌّدّٛػخ أػّبي اإلداسح ثىً ِسز٠ٛبرٙب اإلششاف١خ فٟ األخٙضح اٌسى١ِٛخ ِٓ اٌّشرجخ 

. اإلششاف ػٍٝ أػّبي ئداسح ػبِخ أٚ فشع أٚ ئداسح أٚ شؼجخ
 

 : الدهبز (2
. ح أٚ ١٘ئخ اٌزٟ رـجك الئسخ رم٠ُٛ األداء اٌٛظ١فٟ٘ٛ اٌدٙخ اٌسى١ِٛخ اٌؼبِخ سٛاء وبٔذ ٚصاسح أٚ ِإسسخ ػبِخ أٚ ِظٍر

:  اإلدارة (3
. ٟ٘ اٌٛزذح اٌزٕظ١ّ١خ اٌّخزظخ ثأزذ أٔشـخ اٌدٙبص راد اٌـج١ؼخ اٌّزدبٔسخ ٚرزٌٛٝ اٌم١بَ ثّٙبَ ِسذدح ػّٓ ِٙبَ اٌدٙبص

 
: الشعبت  (4

 (ئْ ٚخذد). ٠ٚخزض ثأػّبي ِؼ١ٕخ اٌشؼجخ أٚ اٌمسُ ٟ٘ اٌدضء اٌظغ١ش اٌّز١ّض ِٓ ئداسح ِؼ١ٕخ ٠ؼُ ثؼغ اٌّٛظف١ٓ
 

اإلرشبداث : ثبنيًب
. ٠ؼجأ ٘زا إٌّٛرج ِٓ لجً اٌشئ١س اٌّجبشش ٌٍّٛظف ٠ٚزُ اػزّبدٖ ِٓ اٌشئ١س األػٍٝ  زست اٌظالز١بد اٌّسذدح  .1
ازخ ٠ؼذ اٌشئ١س اٌّجبشش اٌزمش٠ش ثاػـبء اٌذسخخ إٌّبسجخ ٌىً ػٕظش ٚفمًب ٌزمذ٠شٖ ، ثؼذ اٌشخٛع ٌّظبدس اٌزم٠ُٛ اٌّذ .2

. ٚاٌّٛػسخ أدٔبٖ
٠زُ رسد١ً اٌذسخخ فٟ اٌسمً اٌّخظض ٌزٌه أِبَ وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش اٌزم٠ُٛ ، ِغ ِشاػبح أال رض٠ذ اٌذسخخ اٌّؼـبح ػٓ  .3

. اٌسذ األػٍٝ ٌذسخبد اٌزم٠ُٛ اٌّسذدح ٌىً ػٕظش ، ٚأ١ّ٘خ اٌشخٛع ئٌٝ ششذ ِفشداد اٌؼٕبطش ٚأسس اٌزسمك ِٕٙب
ثٗ ِدّٛع دسخبد ػٕبطش األداء اٌٛظ١فٟ ٚاٌظفبد اٌشخظ١خ ٚاٌؼاللبد اٌزٟ زظً ػ١ٍٙب ِدّٛع اٌذسخبد ٚاٌزمذ٠ش ٠سدً  .4

٠ٚإشش ػٍٝ اٌزمذ٠ش اٌخبص ثٙب فٟ اٌسمً اٌزٞ  (اٌذسخخ إٌٙبئ١خ )اٌّٛظف،ثُ ردّغ ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌّدّٛع اٌىٍٟ ٌٍذسخبد
ٗ١ٍ٠ .

ٟٚ٘ ػٕبطش رشخ١س١خ  (ئْ ٚخذد )زست سأ٠ٗ  فٟ زمً اٌٍّسٛظبد اٌؼبِخ ٠سذد ِؼذ اٌزمش٠ش ِٛاؿٓ اٌمٛح ِٚٛاؿٓ اٌؼؼف .5
 .رإخز ثؼ١ٓ االػزجبس ألغشاع اٌز١١ّض ث١ٓ اٌسبط١ٍٓ ػٍٝ دسخبد ِزسب٠ٚخ

. ػٍٝ ِؼذ اٌزمش٠ش أْ ٠ٛػر سأ٠ٗ ثشأْ اٌّؼذ ػٕٗ اٌزمش٠ش فٟ اٌسمً اٌّخظض ٌزٌه  .6
 .١ٌٗثؼذ اػزّبد اٌزمش٠ش ِٓ لجً اٌشئ١س األػٍٝ ٠زُ ئؿالع اٌّٛظف اٌّؼذ ػٕٗ اٌزمش٠ش ع .7

 
  :مصبدر تقىيم األداء الىظيفي : ثبلثًب 
 .سدً رذ٠ٚٓ ٍِسٛظبد اٌشئ١س اٌّجبشش .2 .                                                                     ٍِف اٌّٛظف  .1
 .سّٟ سدً اٌذٚاَ اٌش .4 .                                                        رمش٠ش ئٔدبصاد اٌّٛظف  .3
 .أٞ ِظبدس أخشٜ رسبػذ فٟ دلخ اٌزم٠ُٛ  .5

 
 

  :النتبئح المترتبت على تقذير الذرخبث : رابعًب 
  :  عنذ حصىل المىظف على تقذير ممتبز   (1

. ٠ّٕر ٔمـزبْ ػٕذ ئخشاء اٌّفبػٍخ ٌٍزشل١خ -. ٠زُ إٌظش فٟ رشل١زٗ ثؼذ ئوّبٌٗ ٌٍّذح اٌالصِخ ٌٍزشل١خ -

. ػبف١خ اٌّظبزجخ ٌٍزشل١خإٌظش فٟ ِٕسٗ اٌؼالٚح اإل -

 

ئ٠فبءٖ ثأزذ ششٚؽ اإل٠فبد ٌٍذساسخ ثبٌذاخً،  -

. االثزؼبس  ٌٍذساسخ فٟ اٌخبسج ٚاإلخبصح اٌذساس١خ
  :  عنذ حصىل المىظف على تقذير خيذ خذًا (2

.  ٠ّٕر ٔمـخ ٚازذح ػٕذ ئخشاء اٌّفبػٍخ ٌٍزشل١خ -.  ٠زُ إٌظش فٟ رشل١زٗ ثؼذ ئوّبٌٗ ٌٍّذح اٌالصِخ ٌٍزشل١خ -

. إٌظش فٟ ِٕسٗ اٌؼالٚح اإلػبف١خ اٌّظبزجخ ٌٍزشل١خ -

 

ئ٠فبءٖ ثأزذ ششٚؽ اإل٠فبد ٌٍذساسخ ثبٌذاخً،   -

.  االثزؼبس  ٌٍذساسخ فٟ اٌخبسج ٚاإلخبصح اٌذساس١خ
  : عنذ حصىل المىظف على تقذير خيذ  (3

. ئخشاء اٌّفبػٍخ ٌٍزشل١خ٠ّٕر ٔظف ٔمـخ ػٕذ  -. ٠زُ إٌظش فٟ رشل١زٗ ثؼذ ئوّبٌٗ ٌٍّذح اٌالصِخ ٌٍزشل١خ -

 .ئ٠فبءٖ ثأزذ ششٚؽ اإلخبصح اٌذساس١خ -
 

 

 :   عنذ حصىل المىظف على تقذير مرضي  (4

  .٠زُ إٌظش فٟ رشل١زٗ ثؼذ ئوّبٌٗ ٌٍّذح اٌالصِخ ٌٍزشل١خ -

 
 : عنذ حصىل المىظف على تقذير غير مرضي  (5

. ٌفزشر١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ٠سزُ ٔمٍٗ ٌٛظ١فخ أخشٜ فٟ اٌدٙخ -. ٌٍزشل١خ فٟ اٌّشح األٌٚٝ ال ٠زُ إٌظش فٟ رشل١زٗ ئرا وبْ ِسزسمًب -

  
م(ػـ02/1426)اإلذراصقةم
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م
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مممظؾوزائفماإلذراصقةموأدسماظؿقؼقمعـفاذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوي

أدسماظؿقؼقمعنماظعـصرم اظشرحم اظعـصرم

.مإدراكمغوعماظؼرارماظذيمؼؿطؾؾهمادلوضفمم-

ذهماظـؿائجماظيتمزفرتمبـاًءمسؾىمهم-

.ماظؼراراتم

م

اظؼدرةمسؾىماختاذماظؼرارمادلالئمموصقمعام

ؼؿطؾؾهمادلوضفممادلؾينمسؾىماحلؼائقم

.موادلعطقاتمذاتماظعالضةم

اختاذماظؼرارممىاظؼدرةمسل

ادلـادبم

احلرصماظدائممسؾىمتزوؼدمادلوزػنيمم-

مإنازبادلعؾوعاتماظيتمتلاسدػممسؾىم

مأسؿاهلممسؾىماظـقومادلطؾوبم

.مادلوزػنيممعراجعةمإنازاتم-

م

اإلذرافمسؾىمأداءمادلوزػنيمخاللم

ضقاعفممبأداءمعفاممسؿؾفمموإرذادػممألصضلم

.ماظطرقم

ادلفارةميفمادلؿابعةموماظؿوجقهمم

دفلمتوزؼعمادلعاعالتمسؾىمم-

.مادلرؤودني

تـلققمبقـهمومبنيماإلداراتمالمعلؿوىم-

.ممذاتماظعالضة

.مدرسةمإنازمادلعاعالتم-

ةمبشؽلمعدروسمترتقبماظعؿلميفمماإلدار

وجدوظؿهموعـظمموصقمخطةمععقـةموتوزؼعهم

متهأػؿيوصؼامدلفاراتموضدراتماظعاعؾنيمو

وطذظكماظؿـلققمععماإلداراتمواجلفاتم

مم.مممبامخيدممدريماظعؿلمبامؼؿػقممذاتماظعالضة

اظؿـلققموتوزؼعمادلفارةميفمم

مماظعؿل

.ممممععرصؿهمبـؼاطماظؼوةمواظضعفميفمإدارتهم-

ظؿغؾبمسؾىمادلعوضاتممماخلططمادلعدةمل-

.ماظيتمتواجهماظعؿل

تؼدؼراتممأداءمادلوزػنيموادؿكداعهمم-

ظؾودائلمادللاسدةمظؿؼققمماألداءمعـلم

.ممدفلمادلعؾوعاتمسنمادلوزفم

م

تؼققممأداءماإلدارةمدلفاعفامادلـارةمبفامسؾىم

دمومعوضوسيمواظؿعرفمسؾىمعلؿوىمإدفامم

اظعـصرماظؾشريمواظػينميفمذظك،مواختاذم

.مؼؾاتماظالزعةمظرصعمعلؿوىماألداءاظرتت

اظؼدرةمسؾىمتؼققمموتطوؼرم

 األداء

.  مناذج من اخلطط املعدة إلجناز املهام لسنة أو اكثر -

مم

اظؼدرةمسؾىموضعماظؿصورمادللؿؼؾؾيم

.ممظإلدارةمعنمذيقعماجلواغبموصؼامظألػداف

اظؼدرةمسؾىماظؿكطقطم

االظؿزاممباحلضورمواالغصرافميفمم-

 .دةمادلواسقدماحملد

اظؿؼقدمباظػرتةمادلكصصةمظلاساتماظعؿلمم-

.موادؿـؿارػاميفمإنازمعفامماظعؿلم

االظؿزاممواالغضؾاطممبواسقدماظعؿلم

احملددةميفماحلضورمواالغصرافموسدمم

.معغادرةمعؼرماظعؿلمدونمإذنمعلؾقم

ماحملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿل

 (هـ03/1426)اإلشرافوة 

م

م



 اإلذراصقةموأدسماظؿقؼقمعـفامممظؾوزائفذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوي

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

إنازماظعؿلموصقماظؼواسدماظـظاعقةمم-

.واإلجرائقةممادلعؿولمبفا  

.ممحفممادلكاظػاتماظـظاعقةمواإلجرائقةمم-

ادلعرصةمباألغظؿةمواظؾوائحمواإلجراءاتم

اخلاصةمباظعؿلموعدىمعؿابعةمعؿغرياتفام

مم.واإلدلاممبفام

صةممبـظمماظعؿلمادلعر

وإجراءاتهم

وضوحماألػدافموادلفامموععرصةمعاؼـؾـقمعـفام-

.معنمأػدافمصرسقةموبراعجمسؿلمخاصة  

ادلعرصةممبؿطؾؾاتمإنازماألػدافمدواءمم-

م.طاغتمغظاعقةم،مصـقةمأومعرتؾطةمباظؼوىماظعاعؾةم

أنمؼؽونمظدؼهمععرصةموادؿقعابمظألػدافم

م.ماظعاعةمظؾففازموعفاعهم

دافموعفامماجلفازممادلعرصةمبأه

مناذجمعنمادلشاطلماظيتمواجفتمم-

اإلدارةمواألداظقبمواظطرقمادلؿكذةم

م.دلعاجلؿفام

ضدرةمادلوزفمسؾىمععاجلةمعشاطلماظعؿلم

.اظقوعقةمواظطارئةمبشؽلمدؾقمموعوضوسي  

اظؼدرةمسؾىماظؿغؾبمسؾىم

.مصعوباتماظعؿل

.مطػاءتهمصقؿامؼوطلمإظقهمعنمعفاممإضاصقةمم-

هؼؼةمظؾوحدةماظيتمؼشرفماظـؿائجماملم-

 .سؾقفام

م.ممتقزهميفمأداءممادلفامماإلذراصقةمم-

إعؽاغقةمتؽؾقفمادلوزفمبأسؿالموعفامم

بهميفموزقػؿهماحلاظقةميفمممتػوقمعامؼؼو

.معلؿوىماظصعوبةموادللؽوظقةم

إعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾىمم

.ماظلعيمظزؼادةمععارصهماظعؾؿقةمم-

ضراءتهميفماظدورؼاتمواظؿؼارؼرمادلؿعؾؼةمم-

 .بعؿؾهمم

ريادهمورشؾؿهمباالظؿقاقمباظرباعجمم-

م.اظؿدرؼؾقةميفمجمالمسؿؾهم

احلرصمسؾىمعؿابعةمعامحيدثمعنمعؿغرياتم

يفمجمالماظؿكصصموحماوظةماإلدلاممبهم

.موتطوؼرهمخلدعةماظعؿلم

ادلؿابعةمدلامؼلؿفدميفمجمالم

اظعؿلم

.ماللمماالجؿؿاساتأدؾوبهميفمادلـاضشةمخم-

ادلؼرتحاتمواألصؽارماظيتمؼطرحفاممم-

تؼؾلمآراءماآلخرؼنموعـاضشؿفاممم-

م

ادللاػؿةماإلجيابقةميفمحبثمادلوضوساتم

اظيتمتطرحميفمعداوالتماالجؿؿاعم

.موتوجقففامدمومػدفماالجؿؿاعم

ادلشارطةماظػعاظةميفم

االجؿؿاساتم

.ممناذجمممامأسدهمعنمتؼارؼرمم-

تؼارؼرمواحؿوائفامسؾىمعدىمدالعةمػذهمالم-

.مادلعؾوعاتمادلطؾوبةم

إسدادماظؿؼارؼرموصقماظطرقماظلؾقؿةمأدؾوبًام

وطؿابةمعؿضؿـةماألحداثمواظشواػدم

ادلؤدؼةمإديماختاذماظؼرارمادلـادبمدونم

م.وجودمثغراتموجواغبمشريمعلؿوصاةم

مادلفارةميفمإسدادماظؿؼارؼرم

.مماآلراءممادلطروحةمظؿطوؼرماظعؿلمم-

لماضرتحتمظؿطوؼرماظعؿلممممناذجمسمم-

.مموتلفقلمإجراءاتهم

م

سؾىمررحماألصؽارموادلؼرتحاتممحلرصا

ابؿؽارمررقمجدؼدةمماظيتمختدمماظعؿل،و

تؤديمإديمتؾلقطماإلجراءاتموهلنيم

.ممعلؿوىماألداءمواظلرسةميفمإنازماألسؿالم

ممتؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحاتم

م

م

 (هـ04/1426)اإلشرافوة 

 



 ممظؾوزائفماإلذراصقةموأدسماظؿقؼقمعـفاظؿؼويذرحمعػرداتمسـاصرما

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

سرضماألصؽارموادلؼرتحاتموربطفاممم-

.مباظشواػدمادلؤؼدةم

ادلشارطةماإلجيابقةميفماظـدواتمممممممم-

.مواالجؿؿاساتم

اظؼدرةمسؾىمسرضماألصؽارموادلؼرتحاتم

وتؾلقطمسؿؾقةمإؼصاهلامدلؿؾؼقفامبشؽلمعـظمم

واضحم،مواظؿعاعلمععمآراءماآلخرؼنمو

.ممبأدؾوبمػادْيم

اظؼدرةمسؾىماحلوارموسرضم

اظرأيم

ريادهموجدؼؿهميفمتأدؼةمعامؼوطلمظهمعنمم-

.ممبأػؿقةمذظكممعفامموذعوره

اظيتمجفزةموادلوادماحملاصظةمسؾيماألم-

ممم.ؼؿعاعلمععفا

اظؿعاعلمجبدؼةمععمعلؽوظقاتمسؿؾهم

ظهمعنممعامؼوطلوواجؾاتهموريادهميفمأداءم

.م،واظشعورمبأػؿقةماظعؿلماظذيمؼؼوممبهمعفام

تؼدؼرمادللؽوظقةمم

عشاػداتمعنماظؿعاعلميفمادلواضفمم-

ادلكؿؾػةمععماظرؤداءمم،ماظزعالءم،م

.مادلرؤودنيم

.ممبعدماظـظرميفماظؿعاعلمععمخمؿؾفماألعورم-

اظؿعاعلمحبؽؿةمواتزانمععمادلواضفم

م(احلرجةمم–ادلػاجؽةمم–اظطارئةمم)ادلكؿؾػةم

.موبعدماظـظرمظدؼهم

حلنماظؿصرفم

االدؿفابةمظؾؿوجقفاتموادلؾادرةمإديمم-

.متـػقذػام

مناذجمممامصدرمظهمعنمتوجقفاتموعامم-

.مغػذهمعـفام

األخذمبؿوجقفاتمرؤدائهمواحلرصمسؾىم

.ماظعؿلموصؼًامهلامواظؿعاعلمععفامبإجيابقةم

تؼؾلماظؿوجقفاتممواالدؿعدادم

ظؿـػقذػامم

زفرماحللنمعنمحقثماظعـاؼةمباظظفورمباملم-

.ماظشؽلم

.م(اظعـاؼةماظشكصقةم)احلرصمسؾىماظـظاصةمم-

م.ترتقبموغظاصةمادلؽؿبم-

االػؿؿاممباظؾؾاسمعنمحقثماظشؽلم

مبامؼؿػقمععمم(اظعـاؼةماظشكصقةمم)واظـظاصةم

،مواالػؿؿاممبرتتقبماظعاداتمواظؿؼاظقدم

.موغظاصةمادلؽؿب

االػؿؿاممبادلظفرم

.متيمختدمماظعؿلوجودماظعالضةماإلجيابقةمالم-

.ماالحرتاممادلؿؾادلمم-

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةم

اظعؿلمععماظرؤداءموتذظقلمععوضاتماظعؿلم

.ميفماإلدارةم

اظعالضاتمععماظرؤداءم

 .ضؾةماظؿذعرمواظشؽاويمبقـهموبنيمادلوزػنيمم-

.ماالحرتاممادلؿؾادلماظؿعاعلماإلجيابيموم-

م

جيابقةمدلصؾقةماظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإ

.ماظعؿلمععمادلرؤودنيم

اظعالضاتمععمادلرؤودنيمم

وجودماظعالضاتماإلجيابقةماظيتمختدممم-

.ماظعؿلم

.ماظؿعاونمادللؿؿرمموماالحرتاممادلؿؾادلمم-

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةم

،مواالدؿػادةمعنمتؾادلماظعؿلمععمزعالئهم

.ماخلرباتمواظؿفارب

ممءماظعالضاتمععماظزعال

 (هـ05/1426)اإلشرافوة 

 

 

 

 



 

 

م

ادلشؿوظونمبفذاماظـؿوذجم

م

ؼطؾقمػذاماظـؿوذجمسؾىمادلوزػنيمذاشؾيماظوزائفماإلذراصقةمعنمادلرتؾةماظـاظـةمسشرةممممممممممممم

صؿامدونماظذؼنمؼؿوظونماإلذرافمسؾىمأسؿالمإدارةمساعةمأومصرعمأومإدارةمأومذعؾةميفماألجفزةم

.ماحلؽوعقةم

ممممممممممم

وؼلؿــىمعنمذظكمذاشؾوماظوزائفماإلذراصقةمادلعؿؿدمهلاممنوذجمتؼوؼممأداءموزقػيمممممممممممم

.مخاصمباظػؽةماظيتمتشؿؾفام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (هـ06/1426)اإلشرافوة 

 

 



 فئبث الىظبئف التي يطبق على شبغلهب نمىرج تقىيم األداء الىظيفي
مالخبص بشبغلي الىظبئف اإلشرافيت

عت الفئبث مدمى المدمىعت النىعيت  المدمىعت العبمت 

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌجش٠ذ  ٚظبئف اٌجش٠ذ   ٚظبئف اٌؼ١ٍّبد 
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ االرظبالد   ٚظبئف االرظبالد   

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ اٌدّبسن   ٚظبئف اٌدّبسن    
ٚأػّبي  داٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌدٛاصا

. ٚاي اٌّذ١ٔخاألذ
ٚظبئف اٌدٛاصاد ٚاألزٛاي اٌّذ١ٔخ   

. اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزدبسح ٚأػّبي اٌفٕبدق ٚظبئف ئداسح اٌزدبسح   
. شٍّذ ثالئسخ اٌٛظبئف اٌظس١خ ٚظبئف ئداسح اٌّشافك اٌظس١خ   

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌجسش٠خ ٚاٌّٛأئ   ٚظبئف اٌجسش٠خ ٚاٌّٛأئ   
. اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌـ١شاْ ٚاٌّـبساد اٌٛظبئف ٚظبئف اٌـ١شاْ اٌّذٟٔ    

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ ٚظبئف أػّبي اإلؿفبء ٚاإلٔمبر 
ٚاألِٓ ٚاٌسالِخ  

ٚظبئف األِٓ ٚاٌسالِخ    

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي شئْٛ اٌؼًّ   ٚظبئف شئْٛ اٌؼًّ    
اوض اٌٛظبئف اإلششاف١خ أػّبي اٌسبست ا٢ٌٟ ِٚش

. اٌّؼٍِٛبد
ٚظبئف اٌسبست ا٢ٌٟ   

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي األسطبد ٚزّب٠خ اٌج١ئخ   ٚظبئف األسطبد ٚزّب٠خ اٌج١ئخ    
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ ِظبٌر ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظسٟ 

ٚأػّبي شئْٛ ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظسٟ 
ٚظبئف ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظسٟ    

د٠ذ٠خ  اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ سىه اٌر ٚظبئف اٌسىه اٌسذ٠ذ٠خ    
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌؼّبْ االخزّبػٟ  
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌشئْٛ االخزّبػ١خ  

 .اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اإلسىبْ

ٚظبئف اٌشئْٛ االخزّبػ١خ  اٌٛظبئف اٌثمبف١خ 
. ٚاالخزّبػ١خ

ازٟ  اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزـ٠ٛش اٌسٟ ٚظبئف اٌس١بزخ    

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌجشاِح  
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي األخجبس  
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ األػالَ ٚإٌشش  

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي ِشالجخ اٌّـجٛػبد  
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اإلخشاج اٌفٕٟ 

ٌٍّـجٛػبد  
السزؼالِبد ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ  اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ ا

ٚظبئف اإلػالَ ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ   

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌشئْٛ اٌش٠بػ١خ  
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي سػب٠خ ٚئّٔبء اٌشجبة  

ٚظبئف اٌشئْٛ اٌش٠بػ١خ ٚسػب٠خ 
اٌشجبة 

 

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌّىزجبد 
اي اٌٛثبئك ٚاٌّسفٛظبد اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػُ

ٚاٌّخـٛؿبد  

ٚظبئف اٌّىزجبد ٚاٌٛثبئك 
ٚاٌّسفٛظبد ٚاٌّخـٛؿبد  

 

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌثمبفخ اٌؼبِخ  
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي ا٢ثبس ٚاٌّزبزف 

ٚاٌّؼبسع  

ٚظبئف اٌشئْٛ اٌثمبف١خ اٌّزٕٛػخ    

 (هـ07/1426)اإلشرافوة 



 

 يطبق على شبغلهب نمىرج تقىيم األداء الىظيفي فئبث الىظبئف التي

 الخبص بشبغلي الىظبئف اإلشرافيت

مدمىعت الفئبث  المدمىعت النىعيت  المدمىعت العبمت 

. اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ سٍسٍخ فئبد ٘زٖ اٌّدّٛػخ 

 

ٚظبئف ا١ٌٙئبد اٌذ١ٕ٠خ 

ٚاٌذػٛح ٚاإلسشبد  .ٚاٌٛػظ

اٌٛظبئف اٌذ١ٕ٠خ 

. ٜ سٍسٍخ فئبد ٘زٖ اٌّدّٛػخ اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػً . اٌٛظبئف اٌمؼبئ١خ اٌّؼبٚٔخ  
. ٚظبئف اإلداسح اٌذ١ٕ٠خ 

. اٌٛظبئف اإلششاف١خ ِٓ ٘زٖ اٌّدّٛػخ
. ٚظبئف اإلداسح اٌذ١ٕ٠خ   

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي ٚظبئف اإلداسح اٌف١ٕخ 
ٚاٌف١ٕخ اٌّسبػذح  

ٚظبئف اإلداسح اٌف١ٕخ ٚاٌف١ٕخ 
اٌّسبػذح  

اٌف١ٕخ اٌٛظبئف 
ٚاٌف١ٕخ اٌّسبػذح 

. اٌٛظبئف اإلششاف١خ  ػٍٝ سٍسٍخ  فئبد  ٘زٖ اٌّدّٛػخ 
 

اٌٛظبئف إٌٙذس١خ اٌّسبػذح   

اٌٛظبئف اٌف١ٕخ اٌّسبػذح  . اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ سٍسٍخ فئبد ٘زٖ اٌّدّٛػخ  
. اٌٛظبئف اإلششاف١خ  ػٍٝ سٍسٍخ فئبد  اٌّدّٛػخ  . ٚظبئف رشغ١ً ٚط١بٔخ ا٢الد   

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ سٍسٍخ فئبد ٘زٖ اٌّدّٛػخ    . ٚظبئف اٌسشف اٌؼبِخ  اٌٛظبئف اٌسشف١خ 
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ سٍسٍخ فئبد ٘زٖ اٌّدّٛػخ  . ٚظبئف رشغ١ً ٚل١بدح اٌّؼذاد   
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ سٍسٍخ فئبد ٘زٖ اٌّدّٛػخ  . ٚظبئف ط١بٔخ اٌّؼذاد   

. سٍخ فئبد ٘زٖ اٌّدّٛػخاٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ سً ٚظبئف رشث١خ اٌس١ٛاْ   
ٚظبئف إٌٛاة ، سؤسبء اٌّظبٌر ، ِذ٠شٞ  اٌفشٚع ، 
ِذ٠شٞ اإلداساد ، ِذ٠شٞ اٌشؼت ، سؤسبء األلسبَ ، 

ِذ٠شٞ اٌّىبرت ، اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي 
اٌخذِبد ، اٌّششف١ٓ اإلداس١٠ٓ ، سؤسبء اٌذٚس٠بد 

ػٍٝ أػّبي االرظبالد ٚاٌفشق ، اٌٛظبئف اإلششاف١خ 
اإلداس٠خ ، أِشاء األفٛاج ٚٚوالئُٙ ،  

ٚظبئف اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚاإلششاف١خ 
ٚاٌّزٛسـخ ٚاٌّجبششح  

اٌٛظبئف اإلداس٠خ 
ٚاٌّب١ٌخ  

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزـ٠ٛش اإلداسٞ،  
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزٕظ١ُ  
  اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزخـ١ؾ

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي ا١ٌّضا١ٔخ 
ٚظبئف سؤسبء لـبػبد ا١ٌّضا١ٔخ ِٚسبػذ٠ُٙ  

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اإلزظبء  
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌّزبثؼخ  

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزسم١ك اإلداسٞ  

ٚظبئف اإلداس٠خ اٌّزٕٛػخ     

 (هـ08/1426)اإلشرافوة 

 

 

 

 

 اث الىظبئف التي يطبق على شبغلهب نمىرج تقىيم األداء الىظيفيفئ

مالخبص بشبغلي الىظبئف اإلشرافيت

مدمىعت الفئبث  المدمىعت النىعيت  المدمىعت العبمت 

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي شئْٛ اٌّٛظف١ٓ  
اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزٛظ١ف 

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزظ١ٕف  
ٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزذس٠ت ٚاإلثزؼبس  ا

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزخـ١ؾ ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ 

ٚظبئف شئْٛ اٌّٛظف١ٓ   اٌٛظبئف  (ربثغ)
  اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ األػّبي اٌّسبسج١خ ٚاٌزذل١ك 
. اٌسسبثٟ ٚاإلداسح اٌّب١ٌخ

ٌزفز١ش ٚاٌشلبثخ ٚاٌزسم١ك اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي ا

اٌٛظبئف اٌّب١ٌخ    



. اٌّب١ٌخ
. اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اإل٠شاداد

. اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌزأ١ِٓ

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌّسزٛدػبد ِٚشالجخ 
اٌّخضْٚ 

اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌّشزش٠بد ٚإٌّبلظبد  
أػّبي اٌّج١ؼبد ٚاٌزس٠ٛك  اٌٛظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ 

ٚظبئف اٌّسزٛدػبد ٚاٌز٠ّٛٓ 
ٚاٌّشزش٠بد ٚاٌّج١ؼبد 

ٚاٌزس٠ٛك  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 (هـ09/1426)اإلشرافوة 

 

 


