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تعبسيف  : أوالًً 
 

: (اإلداسيت)ة الىظبئف التنفيزيت مدمىع(1
رشًّ ٘زٖ اٌٛظبئف ٚاججبد ٚأػّبي ئداس٠خ ِزٕٛػخ فٟ ِجبالد ِخزٍفخ ٟٚ٘ أػّبي رغ١ٍ١ٙخ رغبػذ اٌّجّٛػبد اٌؼبِخ ٌٍٛظبئف فٟ 

ر٠ّٛٓ اٌذى١ِٛخ ٚرشًّ أػّبي شئْٛ اٌّٛظف١ٓ ٚاألػّبي اٌّب١ٌخ ٚاٌّذبعج١خ ٚاٌّغزٛدػبد ٚاي حٌألجٙض  حرذم١ك األ٘ذاف األعبعٟ
. ٚاٌّشزش٠بد ٚاٌزغ٠ٛك ٚاألػّبي األخشٜ راد اٌؼاللخ ثٙزٖ اٌّجبالد

 
 : الدهبص (2

. ٘ٛ اٌجٙخ اٌذى١ِٛخ اٌؼبِخ عٛاء وبٔذ ٚصاسح أٚ ِإعغخ ػبِخ أٚ ِظٍذخ أٚ ١٘ئخ اٌزٟ رـجك الئذخ رم٠ُٛ األداء اٌٛظ١فٟ
 

:  اإلداسة (3
. اٌـج١ؼخ اٌّزجبٔغخ ٚرزٌٛٝ اٌم١بَ ثّٙبَ ِذذدح ػّٓ ِٙبَ اٌجٙبصٟ٘ اٌٛدذح اٌزٕظ١ّ١خ اٌّخزظخ ثأدذ أٔشـخ اٌجٙبص راد 

 
: الشعبت  (4

 (ئْ ٚجذد). اٌشؼجخ أٚ اٌمغُ ٟ٘ اٌجضء اٌظغ١ش اٌّز١ّض ِٓ ئداسح ِؼ١ٕخ ٠ؼُ ثؼغ اٌّٛظف١ٓ ٠ٚخزض ثأػّبي ِؼ١ٕخ
 

اإلسشبداث : ثبنيًب
. اٌشئ١ظ األػٍٝ  دغت اٌظالد١بد اٌّذذدح  ٠ؼجأ ٘زا إٌّٛرط ِٓ لجً اٌشئ١ظ اٌّجبشش ٌٍّٛظف ٠ٚزُ اػزّبدٖ ِٓ .1
. ٠ؼذ اٌشئ١ظ اٌّجبشش اٌزمش٠ش ثاػـبء اٌذسجخ إٌّبعجخ ٌىً ػٕظش ٚفمًب ٌزمذ٠شٖ ، ثؼذ اٌشجٛع ٌّظبدس اٌزم٠ُٛ اٌّزبدخ ٚاٌّٛػذخ أدٔبٖ .2
دسجخ اٌّؼـبح ػٓ اٌذذ األػٍٝ ٠زُ رغج١ً اٌذسجخ فٟ اٌذمً اٌّخظض ٌزٌه أِبَ وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش اٌزم٠ُٛ ، ِغ ِشاػبح أال رض٠ذ اي .3

. ٌذسجبد اٌزم٠ُٛ اٌّذذدح ٌىً ػٕظش ، ٚأ١ّ٘خ اٌشجٛع ئٌٝ ششح ِفشداد اٌؼٕبطش ٚأعظ اٌزذمك ِٕٙب
ِجّٛع اٌذسجبد ٚاٌزمذ٠ش ٠غجً ثٗ ِجّٛع دسجبد ػٕبطش األداء اٌٛظ١فٟ ٚاٌظفبد اٌشخظ١خ ٚاٌؼاللبد اٌزٟ دظً ػ١ٍٙب  .4

. ٠ٚإشش ػٍٝ اٌزمذ٠ش اٌخبص ثٙب فٟ اٌذمً اٌزٞ ١ٍ٠ٗ (اٌذسجخ إٌٙبئ١خ )اٌىٍٟ ٌٍذسجبداٌّٛظف،صُ رجّغ ٌٍذظٛي ػٍٝ اٌّجّٛع 
ٟٚ٘ ػٕبطش رشج١ذ١خ رإخز  (ئْ ٚجذد )فٟ دمً اٌٍّذٛظبد اٌؼبِخ ٠ذذد ِؼذ اٌزمش٠ش ِٛاؿٓ اٌمٛح ِٚٛاؿٓ اٌؼؼف دغت سأ٠ٗ  .5

 .ثؼ١ٓ االػزجبس ألغشاع اٌز١١ّض ث١ٓ اٌذبط١ٍٓ ػٍٝ دسجبد ِزغب٠ٚخ
. د اٌزمش٠ش أْ ٠ٛػخ سأ٠ٗ ثشأْ اٌّؼذ ػٕٗ اٌزمش٠ش فٟ اٌذمً اٌّخظض ٌزٌه ػٍٝ ِغ .6
 .ثؼذ اػزّبد اٌزمش٠ش ِٓ لجً اٌشئ١ظ األػٍٝ ٠زُ ئؿالع اٌّٛظف اٌّؼذ ػٕٗ اٌزمش٠ش ػ١ٍٗ .7

 
  :مصبدس تقىيم األداء الىظيفي : ثبلثًب 
 .عجً رذ٠ٚٓ ٍِذٛظبد اٌشئ١ظ اٌّجبشش .2                 .                                                     ٍِف اٌّٛظف  .1
 .عجً اٌذٚاَ اٌشعّٟ  .4 .                                                        رمش٠ش ئٔجبصاد اٌّٛظف  .3
 .أٞ ِظبدس أخشٜ رغبػذ فٟ دلخ اٌزم٠ُٛ  .5

 
 

  :النتبئح المتشتبت على تقذيش الذسخبث : سابعًب 
  :  وظف على تقذيش ممتبص عنذ حصىل الم  (1

 .٠ّٕخ ٔمـزبْ ػٕذ ئجشاء اٌّفبػٍخ ٌٍزشل١خ -. ٠زُ إٌظش فٟ رشل١زٗ ثؼذ ئوّبٌٗ ٌٍّذح اٌالصِخ ٌٍزشل١خ -
. إٌظش فٟ ِٕذٗ اٌؼالٚح اإلػبف١خ اٌّظبدجخ ٌٍزشل١خ -

 

ئ٠فبءٖ ثأدذ ششٚؽ اإل٠فبد ٌٍذساعخ ثبٌذاخً،  -

. ٠خاالثزؼبس  ٌٍذساعخ فٟ اٌخبسط ٚاإلجبصح اٌذساط
  :  عنذ حصىل المىظف على تقذيش خيذ خذًا (2

.  ٠ّٕخ ٔمـخ ٚادذح ػٕذ ئجشاء اٌّفبػٍخ ٌٍزشل١خ -.  ٠زُ إٌظش فٟ رشل١زٗ ثؼذ ئوّبٌٗ ٌٍّذح اٌالصِخ ٌٍزشل١خ -

. إٌظش فٟ ِٕذٗ اٌؼالٚح اإلػبف١خ اٌّظبدجخ ٌٍزشل١خ -

 

ئ٠فبءٖ ثأدذ ششٚؽ اإل٠فبد ٌٍذساعخ ثبٌذاخً،   -

.  اعخ فٟ اٌخبسط ٚاإلجبصح اٌذساع١خاالثزؼبس  ٌٍذس
  : عنذ حصىل المىظف على تقذيش خيذ  (3

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

 .ئ٠فبءٖ ثأدذ ششٚؽ اإلجبصح اٌذساع١خ -
 

 

 :   عنذ حصىل المىظف على تقذيش مشضي  (4

  .س فٟ رشل١زٗ ثؼذ ئوّبٌٗ ٌٍّذح اٌالصِخ ٌٍزشل١خ٠زُ إٌظ -

 
 : عنذ حصىل المىظف على تقذيش غيش مشضي  (5

. ٌفزشر١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ٠ذزُ ٔمٍٗ ٌٛظ١فخ أخشٜ فٟ اٌجٙخ -. فٟ اٌّشح األٌٚٝ ال ٠زُ إٌظش فٟ رشل١زٗ ئرا وبْ ِغزذمًب ٌٍزشل١خ -

  
م

م

م
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وأدسماظؿقؼؼمعـفامم(إدارؼة)ممظؾقزائػماظؿـػقذؼةمسـاصرماظؿؼقيذرحمعػرداتم

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼؼمعـماظعـصر

اآلراءمادلطروحةمظؿطقؼرمماظعؿؾمم-

مناذجماظعؿؾمادلؼرتحةمظؿطقؼرماظعؿؾمم-

مهوتلفقؾمإجراءات

اظؼدرةمسؾكمابؿؽارمررقمجدؼدةمتؤديم

وهلنيمعلؿقىممتإىلمتؾلقطماإلجراءا

ةميفمإنازماألسؿالماألداءمواظلرع

اظؼدرةمسؾكممتطقؼرمأداظقبم

اظعؿؾم

.مسؿؾقاتماظؿدرؼبماظيتمضاممبؿـػقذػاممم-

اظؿطقرميفمأداءماظعاعؾنيمغؿقفةمظؾؿدرؼبمم-

علؿقىمأداءمشريهمعـممرأنمؼؿؿؽـمعـمتطقي

.ماظعاعؾنيمسـمررؼؼماظؿدرؼبم

اظؼدرةمسؾكمتدرؼبمشريهمعـم

اظعاعؾنيم

اظيتممتممإنازماظعؿؾميفمضقءمادلقاردم-

.مهدؼدػا

هدؼدمادلقاردماظػـقةمواظؾشرؼةماظالزعةم

.مإلنازماظعؿؾموتقزقػفامبشؽؾمصاسؾ

اظؼدرةمسؾكمهدؼدمعؿطؾؾاتم

إنازماظعؿؾم

غقسقةماظعؿؾمادلـفزم-

متإنازهموصؼمعامحددمظفمعـمإجراءام-

تـػقذماظعؿؾمبشؽؾمدؾقؿموصؼمعامحددمظفم

ممتعـمإجراءا

ادلفارةميفماظؿـػقذم

عـماظعؿؾمممناذجم-

تؼارؼرماإلنازاتم-

مهدؼدمخطقاتماظعؿؾمواظربغاعجماظزعين

سؾكمدمقممؼراسلمأوظقؼةماظؿـػقذممبامميؽـم

.مممعـمهؼقؼماألػدافمبؽػاءةموصاسؾقةم

اظؼدرةمسؾكمهدؼدمخطقاتم

اظعؿؾمواظربغاعجماظزعينم

االظؿزاممباحلضقرمواالغصرافميفمم-

.ادلقاسقدماحملددةم  

خصصةمظلاساتماظعؿؾموماظؿؼقدمباظػرتةماملم-

م.ادؿـؿارػاميفمإنازمعفامماظعؿؾم

االظؿزاممواالغضؾاطممبقاسقدماظعؿؾم

احملددةميفماحلضقرمواالغصرافموسدمم

.معغادرةمعؼرماظعؿؾمدونمإذنمعلؾؼم

احملاصظةمسؾكمأوضاتماظعؿؾم

مناذجمعـمادلشاطؾماظيتمواجفتمم-

اإلدارةمواألداظقبمواظطرقمادلؿكذةم

م.دلعاجلؿفام

ادلقزػمسؾكمععاجلةمعشاطؾماظعؿؾمضدرةم

.اظققعقةمواظطارئةمبشؽؾمدؾقؿموعقضقسل  

اظؼدرةمسؾكماظؿغؾبمسؾكم

صعقباتماظعؿؾم

إنازماظعؿؾموصؼماألصقلمادلفـقةمم-

.مادلؿعارفمسؾقفام

إدلاعفمبادلعارفماألدادقةميفمجمالم

ختصصفموماظؿكصصاتماألخرىمذاتم

ةممباماظعالضةمدقاءمطاغتمغظرؼةمأومسؿؾل

ميؽـفمعـممماردةمسؿؾفمسؾكماظـققم

.مادلطؾقبم

ادلعرصةمباألدسموادلػاػقؿم

اظػـقةمادلؿعؾؼةمباظعؿؾم

إنازماظعؿؾموصؼماظؼقاسدماظـظاعقةمم-

.واإلجرائقةممادلعؿقلمبفا  

.ممحفؿمادلكاظػاتماظـظاعقةمواإلجرائقةمم-

ادلعرصةمباألغظؿةمواظؾقائحمواإلجراءاتم

ةمعؿغرياتفاماخلاصةمباظعؿؾموعدىمعؿابع

مم.واإلدلاممبفام

ادلعرصةممبـظؿماظعؿؾم

وإجراءاتفم

.متعاعؾفمععماألصؽارماجلدؼدةمم-

واظرباعجممتمحادفمظالظؿقاقمباظـدوا-

.اظؿدرؼؾقةميفمجمالمسؿؾفم  

احلرصمسؾكمعؿابعةمعامحيدثمعـمعؿغرياتم

يفمجمالماظعؿؾموحماوظةماإلدلاممبفم

.موتقزقػفمخلدعةماظعؿؾم

دميفمجمالمادلؿابعةمدلامؼلؿج

ماظعؿؾ

(هـ03/1426 )(اإلدارية)التنفيذية  



 

وأدسماظؿقؼؼمعـفام(إدارؼة)ممظؾقزائػماظؿـػقذؼةمذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼقي  

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼؼمعـماظعـصر

.مأدؾقبفميفمادلـاضشةمخاللمماالجؿؿاساتم-

ادلؼرتحاتمواألصؽارماظيتمؼطرحفاممم-

متؼؾؾمآراءماآلخرؼـموعـاضشؿفام-

ادللاػؿةماإلجيابقةميفمحبثمادلقضقساتم

اظيتمتطرحميفمعداوالتماالجؿؿاعم

.موتقجقففامدمقمػدفماالجؿؿاعم

مادلشارطةماظػعاظةميفماالجؿؿاسات

اظؿعاونمواظؿػاسؾمبشؽؾمإجيابلمععمم-

.ماآلخرؼـم

غقسقةماظعالضاتماظيتمتربطفمباآلخرؼـمم-

.مواغعؽادفامسؾكماألداءم

اظػاسؾةمععموجقدماظعالضاتماإلجيابقةمو

اآلخرؼـمواظؼدرةمسؾكمتطقؼعفامخلدعةم

.ماظعؿؾم

اظؼدرةمسؾكمإضاعةمماتصاالتم

سؿؾمصعاظةمععماآلخرؼـم

.مطػاءتفمصقؿامؼقطؾمإظقفمعـمعفاممإضاصقةمم-

 .إنازاتفميفمجمالمسؿؾفم-

م

إعؽاغقةمتؽؾقػمادلقزػمبأسؿالموعفامم

تؿطؾبمتػققمعلؿقىموزقػؿفماحلاظقةميفم

وتؿطؾبمضدراتماظصعقبةموادللؽقظقةم

.موعفاراتمأسؾك

إعؽاغقةمهؿؾمعلؽقظقاتمأسؾكم

صفؿماألػدافماظعاعةمظؾففازمسؾكمدمقمم-

واضحم،موعاؼرتتبمسؾكمذظؽمعـمأػدافم

صرسقةموبراعجمسؿؾمخاصةمباإلداراتم

.اظيتمؼشرفمسؾقفام  

ادلعرصةممبؿطؾؾاتمإنازماألػدافمدقاءمم-

مطاغتمغظاعقة،صـقةمأومعرتؾطةمباظؼقىماظعاعؾةم

نمؼؽقنمظدؼفمععرصةموادؿقعابمظألػدافمأ

م.ماظعاعةمظؾففازموعفاعفم

ادلعرصةمبأػدافموعفامماجلفازمم

.مماآلراءممادلطروحةمظؿطقؼرماظعؿؾمم-

.مممناذجمعـماالضرتاحاتممم-

م

سؾكمررحماألصؽارموادلؼرتحاتممحلرصا

ابؿؽارمررقمجدؼدةموماظيتمختدمماظعؿؾ،

تؤديمإىلمتؾلقطماإلجراءاتموهلنيم

.مماألداءمواظلرسةميفمإنازماألسؿالممعلؿقى

ممتؼدؼؿماألصؽارموادلؼرتحاتم

م

م

.مسدممتأخريماألسؿالمم-

.مإنازػامباظلرسةمادلطؾقبةمم-

إغفاءماألسؿالمادلقطؾةمظفموصؼمعامحددمهلام

.معـموضتم

إنازماظعؿؾميفماظقضتم

احملددم

دالعةماظعؿؾمعـماألخطاءم-

إنازهموصؼماظؿعؾقؿاتممم-

بشؽؾمغفائلمظؾؿأطدمعـمعراجعةماظعؿؾم

إنازهموصؼماظؿعؾقؿاتماحملددةموخؾقهم

.معـماألخطاء

اظؼدرةمسؾكمادلراجعةم

واظؿدضقؼم

سرضماألصؽارموادلؼرتحاتموربطفام-

.مباظشقاػدمادلؤؼدةم

ادلشارطةماإلجيابقةميفماظـدواتمم-

م.واالجؿؿاساتم

اظؼدرةمسؾكمسرضماألصؽارموادلؼرتحاتم

امبشؽؾمعـظؿموتؾلقطمسؿؾقةمإؼصاهلامدلؿؾؼقف

وواضحم،مواظؿعاعؾمععمآراءماآلخرؼـم

.مبأدؾقبمػادْيم

اظؼدرةمسؾكماحلقارموسرضم

اظرأيم

(هـ04/1426 )(اإلدارية)التنفيذية   

 



 

 

 

 

وأدسماظؿقؼؼمعـفام(إدارؼة)ممظؾقزائػماظؿـػقذؼةمذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼقي  

 اظعـصر اظشرح أدسماظؿقؼؼمعـماظعـصر

امؼقطؾمظفمعـممحادفموجدؼؿفميفمتأدؼةمم-

.ممبأػؿقةمذظؽممعفامموذعقره

اظيتمجفزةموادلقادماحملاصظةمسؾلماألم-

ممم.ؼؿعاعؾمععفا

اظؿعاعؾمجبدؼةمععمعلؽقظقاتمسؿؾفم

ظفمعـممعامؼقطؾوواجؾاتفمومحادفميفمأداءم

.م،واظشعقرمبأػؿقةماظعؿؾماظذيمؼؼقممبفمعفام

تؼدؼرمادللؽقظقةمم

عشاػداتمعـماظؿعاعؾميفمادلقاضػمم-

صةمععماظرؤداءم،ماظزعالءمادلكؿؾ

.موادلرؤودني

.ممبعدماظـظرميفماظؿعاعؾمععمخمؿؾػماألعقرم-

اظؿعاعؾمحبؽؿةمواتزانمععمادلقاضػم

م(احلرجةمم–ادلػاجؽةمم–اظطارئةمم)ادلكؿؾػةم

.موبعدماظـظرمظدؼفم

حلـماظؿصرفم

االدؿفابةمظؾؿقجقفاتموادلؾادرةمإىلمم-

.متـػقذػام

وعاممناذجمممامصدرمظفمعـمتقجقفاتمم-

.مغػذهمعـفام

األخذمبؿقجقفاتمرؤدائفمواحلرصمسؾكم

.ماظعؿؾموصؼًامهلامواظؿعاعؾمععفامبإجيابقةم

تؼؾؾماظؿقجقفاتممواالدؿعدادم

ظؿـػقذػام

اظعـاؼةمباظظفقرمبادلظفرماحللـمعـمحقثمم-

.ماظشؽؾم

.م(اظعـاؼةماظشكصقةم)احلرصمسؾكماظـظاصةمم-

.مترتقبموغظاصةمادلؽؿبم-

م

نمحقثماظشؽؾماالػؿؿاممباظؾؾاسمم

مبامؼؿػؼمععمم(اظعـاؼةماظشكصقةمم)واظـظاصةم

،مواالػؿؿاممبرتتقبماظعاداتمواظؿؼاظقدم

.موغظاصةمادلؽؿب

االػؿؿاممبادلظفرم

وجقدماظعالضةماإلجيابقةماظيتمختدممم-

.ماظعؿؾ

.ماالحرتاممادلؿؾادلمم-

اظؼدرةمسؾكمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةم

اظعؿؾمماظعؿؾمععماظرؤداءموتذظقؾمععقضات

.ميفماإلدارةم

اظعالضاتمععماظرؤداءم

وجقدماظعالضاتماإلجيابقةماظيتمختدممم-

 .اظعؿؾم

م.اظؿعاونمادللؿؿرمموماالحرتاممادلؿؾادلمم-

اظؼدرةمسؾكمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةم

،مواالدؿػادةمعـمتؾادلماظعؿؾمععمزعالئفم

.ماخلرباتمواظؿفارب

مماظعالضاتمععماظزعالءم

واظشؽاويمبقـفموبنيممضؾةماظؿذعرم-

.مادلراجعنيمواظلؿعةماظطقؾة

اظؿعاعؾماإلجيابلمععفؿمم-

اظؼدرةمسؾكمإضاعةمسالضاتمإجيابقةمدلصؾقةم

.ماظعؿؾمععمادلراجعنيم

اظعالضاتمععمادلراجعنيم

(هـ05/1426 )(اإلدارية)التنفيذية   

 

م

م



م

م

م

ادلشؿقظقنمبفذاماظـؿقذجم

م

م

زائػماظؿـػقذؼةماظيتمتؿضؿـمواجؾاتمؼطؾؼمػذاماظـؿقذجمسؾكمادلقزػنيمذاشؾلماظق

وأسؿالمإدارؼةميفماجملاالتمادلكؿؾػةمعـمادلرتؾةماظـاظـةمسشرةمصؿامدونميفماألجفزةم

.ماحلؽقعقةمحلبماظػؽاتمادلقضقةميفماظؾقانمادلرصؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(هـ06/1426 )(اإلدارية)التنفيذية   

 



تقىيم األداء الىظيفي فئبث الىظبئف التي يطبق على شبغلهب نمىرج 
(إداسيت)الخبص بشبغلي الىظبئف التنفيزيت   

مدمىعت الفئبث  المدمىعت النىعيت  المدمىعت العبمت 

ٚظبئف اٌّششف١ٓ اإلداس١٠ٓ،  ِشالجٟ ِٚششفٟ 
.  اٌخذِبد اٌؼبِخ، ِأِٛس اٌزذشٞ

ٚظبئف اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚاإلششاف١خ 
ٚاٌّزٛعـخ ٚاٌّجبششح  

ا١ٌخ اٌٛظبئف اإلداس٠خ ٚاٌُ

ٚوالء ئِبساد إٌّبؿك، ِٚذبفظٟ اٌّذبفظبد، 
ٚٚوالء اٌّذبفظبد ، ٚسؤعبء اٌّشاوض ، اٌؼّذ ، 

ٔٛاة اٌؼّذ ، ٚوالء إِٔبء اٌّذْ ، سؤعبء 
اٌجٍذ٠بد ٚاٌّجّؼبد اٌمش٠ٚخ ، اٌٛظبئف 

اإلششاف١خ ػٍٝ أػّبي اٌشئْٛ اٌجٍذ٠خ ٚاٌمش٠ٚخ ، 
.  ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ شئْٛ إٌّبؿك

إلداسح اٌّذ١ٍخ ٚظبئف ا  

. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اٌزـ٠ٛش اإلداسٞ
 .ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اٌزٕظ١ُ

 .اٌزخـ١ؾٞ ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئٟ
. ا١ٌّضا١ٔخٞ ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئٟ
. اإلدظبءٞ ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئٟ
ٚظبئف ِذٍٍٟ اإلدظبء 

ٚظبئف اٌّفزش١ٓ اإلداس١٠ٓ 
ٚظبئف اٌّشالج١ٓ اإلداس١٠ٓ 

اٌمؼب٠ب ٞ دشٚظبئف ثب
ٚظبئف اٌّذمم١ٓ اإلداس١٠ٓ 

ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اٌّؼٍِٛبد 

ٚظبئف اإلداس٠خ اٌّزٕٛػخ   

. ٚظبئف ِشالجٟ شئْٛ اٌّٛظف١ٓ
. ٚظبئف ِذلمٟ شئْٛ اٌّٛظف١ٓ

. ٚظبئف ِذلمٟ اٌشٚارت
. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ شئْٛ اٌّٛظف١ٓ

. ٚظبئف ِشالجٟ اٌزٛظ١ف
. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اٌزٛظ١ف

. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اِزذبٔبد اٌزٛظ١ف
. ٚظبئف اٌّظٕف١ٓ  ٚأخظبئ١ٟ اٌزظ١ٕف

. ٚظبئف ِذٍٍٟ اٌٛظبئف
. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اٌشٚارت ٚاٌجذالد
. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اٌزذس٠ت ٚاالثزؼبس

. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ
. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ األٔظّخ

. اٌمب١ٔٛٔخٚظبئف اٌّذبعجخ 
. ٚظبئف رذ١ًٍ اٌذغبثبد

. ٚظبئف اٌّذبعج١ٓ

ٚظبئف شئْٛ اٌّٛظف١ٓ   

(هـ07/1426 )(اإلدارية)التنفيذية   

 
األداء الىظيفي تقىيم فئبث الىظبئف التي يطبق على شبغلهب نمىرج 
 (إداسيت)الخبص بشبغلي الىظبئف التنفيزيت 

مدمىعت الفئبث  المدمىعت النىعيت  المدمىعت العبمت 

ظبئف ِذلمٟ اٌذغبثبد ٚ
ٚظبئف ِذلمٟ ِؼبشبد اٌزمبػذ 
ٚظبئف ِذممٟ ِؼبشبد اٌزمبػذ 

ٚظبئف اإلداسح اٌّب١ٌخ  اٌٛظبئف اإلداس٠خ  (ربثغ)
ٚاٌّب١ٌخ 

ٚظبئف اٌّفزش١ٓ اٌّب١١ٌٓ 
ٚظبئف اٌّشالج١ٓ اٌّب١١ٌٓ 

 ْاٌّب١ٌٟ ْٚظبئف اٌّذممٟ
ٚظبئف ِذظٍٟ اإل٠شاداد 

ٚظبئف اإلششاف١خ ػٍٝ 
أػّبي اٌزفز١ش ٚاٌشلبثخ 

ٞ ٚاٌزذم١ك اٌّبي

 



ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اإل٠شاداد 
ٚظبئف ِذٍٍٟ اإل٠شاداد 

ٚظبئف إِٔبء اٌظٕبد٠ك ٚاألٚساق راد اٌم١ّخ 
ٚظبئف ػذادٞ إٌمٛد ٚاألٚساق راد اٌم١ّخ 

ٚظبئف ِأِٛسٞ طشف إٌمٛد ٚاألٚساق راد اٌم١ّخ 
. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ اٌزأ١ِٓ

ٚظبئف ِأِٛسٞ اٌؼٙذ 
 ٚظبئف ِشالجٟ اٌؼٙذ

 ٚظبئف ِشالجٟ اٌّخضْٚ
ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ  اٌّخضْٚ 

 دٚظبئف إِٔبء اٌّغزٛدػب
 دٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ  اٌّغزٛدػب

اٌف١ٕخ  دٚظبئف إِٔبء اٌّغزٛدػب
ٚظبئف ِشالجٟ ِٚفزشٟ اٌز٠ّٛٓ 

ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ  اٌز٠ّٛٓ 
ٚظبئف ِأِٛسٞ اٌّشزش٠بد 

٠بد ٚظبئف ِذلمٟ  اٌّشزش
ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ  اٌّشزش٠بد 

ٚظبئف ِذلمٟ  إٌّبلظبد 
 ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ  إٌّبلظبد

. ٚظبئف ِمذسٞ ِٚالن اٌؼمبساد
. ٚظبئف ِأِٛسٞ اٌّج١ؼبد ٚاٌزغ٠ٛك

ٚظبئف اٌّغزٛدػبد 
ٚاٌز٠ّٛٓ ٚاٌّشزش٠بد 
ٚاٌّج١ؼبد ٚاٌزغ٠ٛك 

 

(هـ08/1426 )(اإلدارية)التنفيذية   



 

األداء الىظيفي تقىيم التي يطبق على شبغلهب نمىرج  فئبث الىظبئف
 (إداسيت)الخبص بشبغلي الىظبئف التنفيزيت 

مدمىعت الفئبث  المدمىعت النىعيت  المدمىعت العبمت 

ٚظبئف ِأِٛسٞ اٌّج١ؼبد 
. ٚظبئف ثبدضٟ ٚأخظبئ١ٟ  اٌّج١ؼبد ٚاٌزغ٠ٛك

ٚظبئف اٌّغزٛدػبد  (ربثغ)
ٚاٌز٠ّٛٓ ٚاٌّشزش٠بد 

ٌزغ٠ٛك ٚاٌّج١ؼبد ٚا
 

اٌٛظبئف اإلداس٠خ  (ربثغ)
ٚاٌّب١ٌخ 

ٚظبئف اٌغىشربس٠خ اٌخبطخ 
ٚظبئف اٌغىشربس٠خ اٌؼبِخ 

ٚظبئف اٌزشجّخ 
ٚظبئف اٌىزجخ 

 

ٚظبئف اٌخذِبد اٌىزبث١خ  اٌٛظبئف اإلداس٠خ 
اٌّؼبٚٔخ 

ٚظبئف إٌغخ 
ٚظبئف رشغ١ً ا٢الد اٌّىزج١خ 

ا١ٌّىشٚف١ٍُ ٚا١ٌّىشٚف١زش  أجٙضحٚظبئف رشغ١ً 
 

ف اٌخذِبد اٌّىزج١خ ٚظبب  

م
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(هـ09/1426 )(اإلدارية)التنفيذية   
 

 

 

 

 
 


