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صؽةم(ا)مختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبم()13-11مممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؿـػقذؼة(اإلدارؼة)(1426/01ػد)
صؽةم(ب)مختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبماظعاذرةمصؿامدون

أٚالً  :تعارٜف
)1دلُٛع ١ايٛظا٥ف ايتٓفٝذ( ١ٜاإلدار:)١ٜ

تشممٌُ ٖممذ ٙايٛظمما٥ف ٚاأعمما ٚأعُمماٍ ودارٜممَ ١تٓٛعمم ١ه دلمماال رلتًفممٖٚ ١مم ٞأعُمماٍ تضممٗ ١ًٝٝتضمماع ا ُٛعمما ايعاَمم ١يًٛظمما٥ف ه
حتكٝل األٖ اف األصاص ١ٝيألأٗمش ٠احلهَٝٛمٚ ١تشمٌُ أعُماٍ نم ٕٛ٦انيمٛظفع ٚاألعُماٍ انيايٝمٚ ١اواصمعٚ ١ٝانيضمتٛدعا ٚايتُمٚ ٜٔٛانيشماٜا
ٚايتضٜٛل ٚاألعُاٍ األخز ٣ذا ايعالق ١بٗذ ٙا اال .

 )2اجلٗاس:

ٖ ٛاجلٗ ١احله ١َٝٛايعاَ ١صٛا ٤ناْت ٚسار ٠أَ ٚؤصض ١عاَ ١أَ ٚصًخ ١أ ١٦ٖٝ ٚاييت تطعل ال٥خ ١تك ِٜٛاألدا ٤ايٛظٝف.ٞ

 )3اإلدار:٠

ٖ ٞايٛح  ٠ايتٓظ ١ُٝٝانيدتص ١بأح أْشط ١اجلٗاس ذا ايطعٝع ١انيتجاْضٚ ١تتٛىل ايكٝاّ مبٗاّ ذل د ٠ضُٔ َٗاّ اجلٗاس.

 )4ايشعع: ١

ايشعع ١أ ٚايكضِ ٖ ٞاجلش ٤ايصػري انيتُٝش َٔ ودارَ ٠عٜ ١ٓٝطِ بعض انيٛظفع ٚخيتص بأعُاٍ َع( .١ٓٝوٕ ٚأ )

ثاْٝاً :اإلرنادا
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ٜععأ ٖذا ايُٓٛذج َٔ قعٌ ايزٝ٥ط انيعانز يًُٛظف ٜٚتِ اعتُاد َٔ ٙايزٝ٥ط األعً ٢حضب ايصالحٝا او د. ٠
ٜع ايزٝ٥ط انيعانز ايتكزٜز بإعطا ٤اي رأ ١انيٓاصع ١يهٌ عٓصز ٚفكاً يتك ٜز ، ٙبع ايزأٛع نيصادر ايتك ِٜٛانيتاحٚ ١انيٛضخ ١أدْا.ٙ
ٜتِ تضج ٌٝاي رأ ١ه احلكٌ انيدصص يذيو أَاّ نٌ عٓصز َٔ عٓاصز ايتكَ ، ِٜٛع َزاعا ٠أال تش ٜاي رأ ١انيعطا ٠عٔ احل األعً٢
ي رأا ايتك ِٜٛاو د ٠يهٌ عٓصز ٚ ،أُٖ ١ٝايزأٛع وىل نزح َفزدا ايعٓاصز ٚأصط ايتخكل َٓٗا.
دلُٛع اي رأا ٚايتك ٜز ٜضجٌ ب٘ دلُٛع درأا عٓاصز األدا ٤ايٛظٝفٚ ٞايصفا ايشدصٚ ١ٝايعالقا اييت حصٌ عًٗٝا انيٛظف،ثِ
جتُع يًخص ٍٛعً ٢ا ُٛع ايهً ٞيً رأا (اي رأ ١ايٓٗاٜٚ ) ١ٝ٥ؤنز عً ٢ايتك ٜز اخلاص بٗا ه احلكٌ ايذ.ًٜ٘ٝ ٟ
ه حكٌ انيًخٛظا ايعاَ ١حي د َع ايتكزٜز َٛاطٔ ايكَٛٚ ٠ٛاطٔ ايطعف حضب رأ ( ٜ٘وٕ ٚأ )  ٖٞٚعٓاصز تزأٝخ ١ٝتؤخذ بعع
االعتعار ألغزاض ايتُٝٝش بع احلاصًع عً ٢درأا َتضا.١ٜٚ
عًَ ٢ع ايتكزٜز إٔ ٜٛضح رأ ٜ٘بشإٔ انيع عٓ٘ ايتكزٜز ه احلكٌ انيدصص يذيو .
بع اعتُاد ايتكزٜز َٔ قعٌ ايزٝ٥ط األعًٜ ٢تِ وطالع انيٛظف انيع عٓ٘ ايتكزٜز عً.٘ٝ

ثايث ًا َ :صادر تك ِٜٛاألدا ٤ايٛظٝف: ٞ
ًَ .1ف انيٛظف .
 .3تكزٜز وزلاسا انيٛظف .
 .5أَ ٟصادر أخز ٣تضاع ه دق ١ايتك. ِٜٛ

 .2صجٌ ت ًَ ٜٔٚخٛظا ايزٝ٥ط انيعانز.
 .4صجٌ اي ٚاّ ايزمس. ٞ

رابع ًا  :ايٓتا٥ج انياتع ١عً ٢تك ٜز اي رأا :
 )1عٓ حص ٍٛانيٛظف عً ٢تك ٜز ممتاس :

 ٜتِ ايٓظز ه تزقٝت٘ بع ونُاي٘ يًُ  ٠ايالسَ ١يًاق.١ٝ -ايٓظز ه َٓخ٘ ايعال ٠ٚاإلضاف ١ٝانيصاحع ١يًاق.١ٝ

 ميٓح ْكطتإ عٓ وأزا ٤انيفاضً ١يًاق.١ٝ وٜف مما ٙ٤بأح مم ن ممزٚل اإلٜفم مماد يً راص مم ١باي مم اخٌ،االبتعاث يً راص ١ه اخلارج ٚاإلأاس ٠اي راص.١ٝ

 ٜتِ ايٓظز ه تزقٝت٘ بع ونُاي٘ يًُ  ٠ايالسَ ١يًاق.١ٝ -ايٓظز ه َٓخ٘ ايعال ٠ٚاإلضاف ١ٝانيصاحع ١يًاق.١ٝ

 ميٓح ْكطٚ ١اح  ٠عٓ وأزا ٤انيفاضً ١يًاق.١ٝ وٜف مما ٙ٤بأحم م ن ممزٚل اإلٜف مماد يً راص مم ١بايم م اخٌ،االبتعاث يً راص ١ه اخلارج ٚاإلأاس ٠اي راص.١ٝ

 ٜتِ ايٓظز ه تزقٝت٘ بع ونُاي٘ يًُ  ٠ايالسَ ١يًاق.١ٝ -وٜفا ٙ٤بأح نزٚل اإلأاس ٠اي راص.١ٝ

 -ميٓح ْصف ْكط ١عٓ وأزا ٤انيفاضً ١يًاق.١ٝ

 )2عٓ حص ٍٛانيٛظف عً ٢تك ٜز أ ٝأ اً:

 )3عٓ حص ٍٛانيٛظف عً ٢تك ٜز أ: ٝ

 )4عٓ حص ٍٛانيٛظف عً ٢تك ٜز َزض: ٞ
ٜ -تِ ايٓظز ه تزقٝت٘ بع ونُاي٘ يًُ  ٠ايالسَ ١يًاق.١ٝ

 )5عٓ حص ٍٛانيٛظف عً ٢تك ٜز غري َزض: ٞ

 -ه انيز ٠األٚىل ال ٜتِ ايٓظز ه تزقٝت٘ وذا نإ َضتخكاً يًاق.١ٝ

 يفاتع َتتايٝتع حيتِ ْكً٘ يٛظٝف ١أخز ٣ه اجلٗ.١م
م
م
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اظعاعؾنيم

اظعاعؾنيمسنمررؼقماظؿدرؼبم.م
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اظؼدرةمسؾدىمهدؼددمعؿطؾؾداتم هدؼددددمادلدددواردماظػـقدددةمواظؾشدددرؼةماظالزعدددةم -مإنددازماظعؿددلميفمضددوءمادلددواردماظدديتم م
إنازماظعؿلم

إلنازماظعؿلموتوزقػفامبشؽلمصاسل.م

ادلفارةميفماظؿـػقذم
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عنمإجراءاتمم

هدؼدػا.م
-مإنازهموصقمعامحددمظهمعنمإجراءاتم

اظؼددرةمسؾددىمهدؼدددمخطددواتم هدؼدددمخطددواتماظعؿددلمواظربغدداعجماظددزعينم -ممناذجمعنماظعؿلم
اظعؿلمواظربغاعجماظزعينم

سؾىمحنوممؼراسيمأوظوؼدةماظؿـػقدذم دام ؽدنم -تؼارؼرماإلنازاتم
عنمهؼققماألػدافمبؽػاءةموصاسؾقةم.ممم

احملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿلم

االظؿدددددزاممواالغضدددددؾاطم واسقددددددماظعؿدددددلم  -ماالظؿزام مباحلضور مواالغصراف ميفم
احملددددةميفماحلضددورمواالغصددرافموسدددمم
عغادرةمعؼرماظعؿلمدونمإذنمعلؾقم.م

ادلواسقدماحملددةم.
-ماظؿؼقدمباظػرتةمادلكصصةمظلاساتماظعؿلموم

ادؿـؿارػاميفمإنازمعفامماظعؿلم.م

اظؼدددددرةمسؾددددىماظؿغؾددددبمسؾددددىم ضدرةمادلوزفمسؾىمععاجلدةمعشداطلماظعؿدلم -ممنددداذجمعدددنمادلشددداطلماظددديتمواجفدددتم
صعوباتماظعؿلم

اظقوعقةمواظطارئةمبشؽلمدؾقمموعوضوسي.

اإلدارةمواألددددداظقبمواظطددددرتمادلؿكددددذةم
دلعاجلؿفام.م

ادلعرصدددةمباألددددسموادلػددداػقمم إدلاعددددهمبادلعددددارفماألدادددددقةميفمجمددددالم -مإندددازماظعؿدددلموصدددقماألصدددولمادلفـقدددةم
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اظعالضددةمدددواءمطاغددتمغظرؼددةمأومسؿؾقددمةم ددام
ؽـدددهمعدددنمممارددددةمسؿؾدددهمسؾدددىماظـقدددوم
ادلطؾوبم.م
ادلعرصدددددددةممبدددددددـظمماظعؿدددددددلم ادلعرصدددةمباألغظؿدددةمواظؾدددوائامواإلجدددراءاتم  -مإناز ماظعؿل موصق ماظؼواسد ماظـظاعقةم
وإجراءاتهم

اخلاصدددةمباظعؿدددلموعددددىمعؿابعد دةمعؿغرياتفدددام
واإلدلاممبفام.مم

واإلجرائقةممادلعؿولمبفا.
-محفممادلكاظػاتماظـظاعقةمواإلجرائقةم.مم

ادلؿابعةمدلامؼلدؿفمدميفمجمدالم احلرصمسؾىمعؿابعةمعامحيدثمعنمعدؿغرياتم -متعاعؾهمععماألصؽارماجلدؼدةم.م
اظعؿلم

يفمجمدددالماظعؿدددلموااوظدددةماإلدلددداممبدددهم -محاده مظالظؿقات مباظـدوات مواظرباعجم
وتوزقػهمخلدعةماظعؿلم.م

اظؿدرؼؾقةميفمجمالمسؿؾهم.
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ذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼممظؾوزائفماظؿـػقذؼةم(إدارؼة)موأدسماظؿقؼقمعـفا
اظعـصر
ادلشارطةماظػعاظةميفماالجؿؿاساتم

أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

اظشرح

ادللاػؿةماإلجيابقةميفمحبثمادلوضوساتم -مأدؾوبهميفمادلـاضشةمخاللمماالجؿؿاسات.م
اظيت متطرح ميف معداوالت ماالجؿؿاعم -مادلؼرتحاتمواألصؽارماظيتمؼطرحفامم
وتوجقففامحنومػدفماالجؿؿاعم.م

-متؼؾلمآراءماآلخرؼنموعـاضشؿفام

اظؼدددرةمسؾددىمإضاعددةمماتصدداالتم وجود ماظعالضات ماإلجيابقة مواظػاسؾة مععم -ماظؿعددداونمواظؿػاسدددلمبشدددؽلمإجيدددابيمعدددعم
سؿلمصعاظةمععماآلخرؼنم

اآلخرؼن مواظؼدرة مسؾى متطوؼعفا مخلدعةم اآلخرؼنم.م
اظعؿلم.م

مغوسقددةماظعالضدداتماظدديتمتربطددهمبدداآلخرؼنمواغعؽادفامسؾىماألداءم.م

إعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾىم إعؽاغقة متؽؾقف مادلوزف مبأسؿال موعفامم -مطػاءتهمصقؿامؼوطلمإظقهمعنمعفاممإضاصقةم.م
تؿطؾب متػوت معلؿوى موزقػؿه ماحلاظقة ميفم -مإنازاتهميفمجمالمسؿؾه.
اظصعوبة موادللؽوظقة موتؿطؾب مضدراتم م
وعفاراتمأسؾى.م
-مصفمماألػدافماظعاعةمظؾففازمسؾىمحنوم

ادلعرصةمبأػدافموعفامماجلفازمم أن مؼؽون مظدؼه مععرصة موادؿقعاب مظألػدافم

واضام،موعاؼرتتبمسؾىمذظكمعنمأػدافم

اظعاعةمظؾففازموعفاعهم.مم

صرسقةموبراعجمسؿلمخاصةمباإلداراتم
اظيتمؼشرفمسؾقفام.
مادلعرصةم ؿطؾؾاتمإندازماألػددافمددواءمطاغتمغظاعقة،صـقةمأومعرتؾطةمباظؼوىماظعاعؾةمم
تؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحاتممم

احلرص مسؾى مررح ماألصؽار موادلؼرتحاتم -ماآلراءممادلطروحةمظؿطوؼرماظعؿلم.مم

م

اظيت مختدم ماظعؿل ،موابؿؽار مررت مجدؼدةم -ممناذجمعنماالضرتاحاتمم.مم

م

تؤدي مإىل متؾلقا ماإلجراءات موهلنيم م
علؿوىماألداءمواظلرسةميفمإنازماألسؿالم.مم

إندددددازماظعؿدددددلميفماظوضدددددتم إغفاءماألسؿالمادلوطؾة مظهموصقمعامحددمهلام -مسدممتأخريماألسؿالم.م
احملددم

عنموضتم.م

-مإنازػامباظلرسةمادلطؾوبةم.م

اظؼدددددددرةمسؾددددددىمادلراجعددددددةم عراجعة ماظعؿل مبشؽل مغفائي مظؾؿأطد معنم -دالعةماظعؿلمعنماألخطاءم
واظؿدضققم

إنازه موصق ماظؿعؾقؿات ماحملددة موخؾوهم -مإنازهموصقماظؿعؾقؿاتمم
عنماألخطاء.م

اظؼدددرةمسؾددىماحلددوارموسددرضم اظؼدرة مسؾى مسرض ماألصؽار موادلؼرتحاتم -سددددرضماألصؽددددارموادلؼرتحدددداتموربطفددددام
اظرأيم

وتؾلقامسؿؾقةمإؼصاهلامدلؿؾؼقفامبشؽلمعـظمم

باظشواػدمادلؤؼدةم.م

وواضا م ،مواظؿعاعل معع مآراء ماآلخرؼنم -مادلشدددددددارطةماإلجيابقدددددددةميفماظـددددددددواتم
بأدؾوبمػاديْم.م

واالجؿؿاساتم.م
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ذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼممظؾوزائفماظؿـػقذؼةم(إدارؼة)موأدسماظؿقؼقمعـفا
اظعـصر
تؼدؼرمادللؽوظقةمم

أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر

اظشرح

اظؿعاعددددلم دؼددددةمعددددعمعلددددؽوظقاتمسؿؾددددهم -محادهموجدؼؿهميفمتأدؼةمعامؼوطلمظهمعدنم
عفامموذعورهممبأػؿقةمذظكم.م

وواجؾاتهمومحادهميفمأداءمعامؼوطلمظهمعدنم

عفامم،واظشعورمبأػؿقةماظعؿلماظذيمؼؼوممبه.م -ماحملاصظددةمسؾدديماألجفددزةموادلددوادماظدديتم
ؼؿعاعلمععفا.ممم
حلنماظؿصرفم

اظؿعاعدددلمحبؽؿدددةمواتدددزانمعدددعمادلواضدددفم -معشددداػداتمعدددنماظؿعاعدددلميفمادلواضدددفم
ادلكؿؾػةم(ماظطارئةم–مادلػاجؽدةم–ماحلرجدةم)م

ادلكؿؾػددددددةمعددددددعماظرؤددددددداءم،ماظددددددزعالءم

وبعدماظـظرمظدؼهم.م

وادلرؤودني.م
-مبعدماظـظرميفماظؿعاعلمععمخمؿؾفماألعور.مم

تؼؾلماظؿوجقفداتممواالددؿعدادم األخددذمبؿوجقفدداتمرؤدددائهمواحلددرصمسؾددىم -ماالدددددؿفابةمظؾؿوجقفدددداتموادلؾددددادرةمإىلم
تـػقذػام.م

ظؿـػقذػام

اظعؿلموصؼاًمهلامواظؿعاعلمععفامبإجيابقةم.م

االػؿؿاممبادلظفرم

االػؿؿدددداممباظؾؾدددداسمعدددمنمحقددددثماظشددددؽلم -ماظعـاؼةمباظظفورمبادلظفرماحللنمعنمحقثم

ممندداذجمممددامصدددرمظددهمعددنمتوجقفدداتموعددامغػذهمعـفام.م
اظشؽلم.م

واظـظاصةم(ماظعـاؼدةماظشكصدقةم)م دامؼؿػدقمعدعم

اظعدددداداتمواظؿؼاظقدددددم،مواالػؿؿدددداممبرتتقددددبم -ماحلرصمسؾىماظـظاصةم(ماظعـاؼةماظشكصقة).م
وغظاصةمادلؽؿب.م

مترتقبموغظاصةمادلؽؿب.مم

اظعالضاتمععماظرؤداءم

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةم -موجدددودماظعالضدددةماإلجيابقدددةماظددديتمختددددمم
اظعؿلمععماظرؤدداءموتدذظقلمععوضداتمماظعؿدلم
يفماإلدارةم.م

اظعالضاتمععماظزعالءممم

-ماالحرتاممادلؿؾادلم.م

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةم -موجددودماظعالضدداتماإلجيابقددةماظدديتمختدددمم
اظعؿددلمعددعمزعالئددهم،مواالدددؿػادةمعددنمتؾددادلم
اخلرباتمواظؿفارب.م

اظعالضاتمععمادلراجعنيم

اظعؿل.م

اظعؿلم.
-ماظؿعاونمادللؿؿرمموماالحرتاممادلؿؾادلم.م

اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةم -مضؾددددةماظؿدددددذعرممواظشددددؽاويمبقـدددددهموبدددددنيم
اظعؿلمععمادلراجعنيم.م

ادلراجعنيمواظلؿعةماظطقؾة.م
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م
م

م
م
م

ادلشؿوظونمبفذاماظـؿوذجم
م
م
ؼطؾقمػدذاماظـؿدوذجمسؾدىمادلدوزػنيمذداشؾيماظومزدائفماظؿـػقذؼدةماظديتمتؿضدؿنمواجؾداتم
وأسؿددالمإدارؼددةميفماجملدداالتمادلكؿؾػددةمعددنمادلرتؾددةماظـاظـددةمسشددرةمصؿددامدونميفماألجفددزةم
احلؽوعقةمحلبماظػؽاتمادلوضقةميفماظؾقانمادلرصق.م

التنفيذية (اإلدارية) (6241/31هـ)

فئات الوظائف اليت يطبق على شاغلها منوذج تقويم األداء الوظيفي
اخلاص بشاغلي الوظائف التنفيذية (إدارية)
اجملموعة العامة

اجملموعة النوعية

جمموعة الفئات

ايٛظا٥ف اإلدارٚ ١ٜانياي١ٝ

ٚظا٥ف اإلدار ٠ايعًٝا ٚاإلنزاف١ٝ
ٚانيتٛصطٚ ١انيعانز٠
ٚظا٥ف اإلدار ٠اوً١ٝ

ٚظ م مما٥ف انيش م ممزفع اإلدار ٜم ممع َ ،م ممزاق َٚش م ممزه
اخل َا ايعاََ ،١أَٛر ايتخز.ٟ
ٚنم ممال ٤وَم ممارا انيٓم مماطلٚ ،ذلم ممافظ ٞاوافظم مما ،
ٚٚنم ممال ٤اوافظم مما ٚ ،راصم مما ٤انيزانم ممش  ،ايعُ م م ،
ْٛاب ايعُم ٚ ،نمال ٤أَٓما ٤انيم ٕ  ،راصما ٤ايعًم ٜا
ٚا ُعم مما ايكزٜٚم مم ، ١ايٛظم مما٥ف اإلنم ممزاف ١ٝعًم مم٢
أعُمماٍ ايشمم ٕٛ٦ايعً ٜممٚ ١ايكزٜٚممٚ ، ١ظمما٥ف بمماحثٞ
ٚأخصا ٞٝ٥ن ٕٛ٦انيٓاطل.
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ايتطٜٛز اإلدار.ٟ
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ايتٓظ.ِٝ
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ايتدطٝط.
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥انيٝشاْ.١ٝ
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥اإلحصا.٤
ٚظا٥ف ذلًً ٞاإلحصا٤
ٚظا٥ف انيفتشع اإلدارٜع
ٚظا٥ف انيزاقعع اإلدارٜع
ٚظا٥ف باحث ٞايكطاٜا
ٚظا٥ف اوككع اإلدارٜع
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥انيعًَٛا
ٚظا٥ف َزاق ن ٕٛ٦انيٛظفع.
ٚظا٥ف َ قك ٞن ٕٛ٦انيٛظفع.
ٚظا٥ف َ قك ٞايزٚاتب.
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ن ٕٛ٦انيٛظفع.
ٚظا٥ف َزاق ايتٛظٝف.
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ايتٛظٝف.
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥اَتخاْا ايتٛظٝف.
ٚظا٥ف انيصٓفع ٚأخصا ٞٝ٥ايتصٓٝف.
ٚظا٥ف ذلًً ٞايٛظا٥ف.
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ايزٚاتب ٚايع ال .
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ايت رٜب ٚاالبتعاث.
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ايك ٣ٛايعاًَ.١
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥األْظُ.١
ٚظا٥ف اواصع ١ايكاْ.١ْٝٛ
ٚظا٥ف حتً ٌٝاحلضابا .
ٚظا٥ف اواصعع.

ٚظا٥ف اإلدار ١ٜانيتٓٛع١

ٚظا٥ف ن ٕٛ٦انيٛظفع
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فئات الوظائف اليت يطبق على شاغلها منوذج تقويم األداء الوظيفي
اخلاص بشاغلي الوظائف التنفيذية (إدارية)
اجملموعة العامة

اجملموعة النوعية

جمموعة الفئات

ٚظا٥ف َ قك ٞاحلضابا
(ت ممابع) ايٛظ مما٥ف اإلدار ٜممٚ ١ظا٥ف اإلدار ٠انياي١ٝ
ٚظا٥ف َ قكَ ٞعانا ايتكاع
ٚانياي١ٝ
ٚظا٥ف ذلككَ ٞعانا ايتكاع
ٚظا٥ف اإلنزاف ١ٝعً ٢أعُاٍ ٚظا٥ف انيفتشع انيايٝع
ايتفتمٚ ٝايزقابمٚ ١ايتخكٝمل ٚظا٥ف انيزاقعع انيايٝع
ٚظا٥ف اوككع انيايٝع
انيايٞ
ٚظا٥ف ذلصً ٞاإلٜزادا
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥اإلٜزادا
ٚظا٥ف ذلًً ٞاإلٜزادا
ٚظا٥ف أَٓا ٤ايصٓادٜل ٚاألٚرام ذا ايك١ُٝ
ٚظا٥ف ع اد ٟايٓكٛد ٚاألٚرام ذا ايك١ُٝ
ٚظا٥ف َأَٛر ٟصزف ايٓكٛد ٚاألٚرام ذا ايك١ُٝ
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ايتأَع.
ٚظا٥ف انيضتٛدعا ٚايتُمٚ ٜٔٛظا٥ف َأَٛر ٟايعٗ
ٚانيشم م م م م م م مماٜا ٚانيعٝعم م م م م م م مما ٚظا٥ف َزاق ايعٗ
ٚظا٥ف َزاق انيدشٕٚ
ٚايتضٜٛل
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥انيدشٕٚ
ٚظا٥ف أَٓا ٤انيضتٛدعا
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥انيضتٛدعا
ٚظا٥ف أَٓا ٤انيضتٛدعا ايفٓ١ٝ
ٚظا٥ف َزاق َٚفتش ٞايتُٜٔٛ
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥ايتُٜٔٛ
ٚظا٥ف َأَٛر ٟانيشاٜا
ٚظا٥ف َ قك ٞانيشاٜا
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥انيشاٜا
ٚظا٥ف َ قك ٞانيٓاقصا
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥انيٓاقصا
ٚظا٥ف َك رَٚ ٟالى ايعكارا .
ٚظا٥ف َأَٛر ٟانيعٝعا ٚايتضٜٛل.
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فئات الوظائف اليت يطبق على شاغلها منوذج تقويم األداء الوظيفي
اخلاص بشاغلي الوظائف التنفيذية (إدارية)
اجملموعة العامة

جمموعة الفئات

اجملموعة النوعية

(تممابع) ايٛظمما٥ف اإلدارٜمم( ١ت م م ممابع) ٚظ م م مما٥ف انيض م م ممتٛدعا
ٚايتُممٚ ٜٔٛانيشمماٜا ٚانيعٝعمما
ٚانياي١ٝ
ٚايتضٜٛل

ٚظا٥ف َأَٛر ٟانيعٝعا
ٚظا٥ف باحثٚ ٞأخصا ٞٝ٥انيعٝعا ٚايتضٜٛل.

ايٛظا٥ف اإلدار ١ٜانيعاٚ ١ْٚظا٥ف اخل َا ايهتاب١ٝ

ٚظا٥ف ايضهزتار ١ٜاخلاص١
ٚظا٥ف ايضهزتار ١ٜايعاَ١
ٚظا٥ف ايامج١
ٚظا٥ف ايهتع١

ٚظا٥ف اخل َا انيهتع١ٝ

م

م

ٚظا٥ف ايٓضذ
ٚظا٥ف تشػ ٌٝاآلال انيهتع١ٝ
ٚظا٥ف تشػ ٌٝأأٗش ٠انيٝهزٚفٚ ًِٝانيٝهزٚفٝت
م
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