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 احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

وهي تسعى لإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع  تميّزمنذ تأسيس جائزة التعليم لل

وتكريم املبدعني وتشجيع  تميّزالسعودي، وحتفيز امليدان الرتبوي نحو األداء املتقن ونرش ثقافة ال

 املامرسات الفعالة.

بموضوعية وحيادية  تمّيزوقد تم العمل يف هذا الدليل عىل صياغة جماالت ومعايري تقيس جوانب ال

باإلبداع واالبتكار والتنافس اإلجيايب، وتسهم يف حتقيق تطلعات وطموحات التعليم استنادًا  مرّشحلل تسمح

  ، التي هتدف إىل حتسني البيئة التعليمية املحّفزة لإلبداع واالبتكار.2030لرؤية اململكة 
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 الرؤية 

 .الرتبوي إقليمياً وعاملياً  تميّزالريادة يف جوائز ال

 الرسالة 

ة والتفوق تميّز، وتشجيع املامرسات املتميّزحتفيز امليدان التعليمي واإلداري نحو األداء امل

 .والعمل لإلتقان تميّزين علميًا وتربويًا وإداريًا، ونرش ثقافة التميّزالعلمي وتكريم املبدعني وامل

 اهلدف العام 

األداء التعليمي واإلداري األمثل  تشجيع فئات املجتمع التعليمي، وإبراز منجزاهتم، وحتفيز

 .بصفة مستمرة

 األهداف الفرعية 

 نرش ثقافة التميز و اإلبداع و االتقان يف مكونات جمتمع التعليم. -1

 ين علميًا وإداريًا وتكريمهم ودعم مكانتهم يف املجتمع.تمّيزإبراز دور امل -2

 إذكاء روح التنافس اإلجيايب بني الطالب لتحقيق التفوق واإلبداع. -3

 ة لالرتقاء بمستوى األداء.تمّيزنرش املامرسات التعليمية واإلدارية امل -4

  قيم اجلائزة 

 .االتقان و التميز -1

 .تكافؤ الفرص -2

 .االنتامء و املواطنة -3

 .التنافس اإلجيايب -4
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 سعودي اجلنسية. رّشحأن يكون امل -1

 عىل رأس العمل يف العمل اإلداري أثناء التقديم. رّشحأن يكون امل -2

 حسن السرية والسلوك. رّشحأن يكون امل -3

 قد أمىض عامني دراسيني فأكثر يف العمل اإلداري. رّشحأن يكون امل -4

 %.95الوظيفي يف آخر عامني دراسيني عن  رّشحأاّل يقل تقدير أداء امل -5

 يف آخر مخسة أعوام. تمّيزقد نال جائزة التعليم لل رّشحأاّل يكون امل -6

  خالل آخر مخسة أعوام.مرتني تمّيزقد حصل عىل درجة ال رّشحأاّل يكون امل -7

 له.عقوبة تأديبية أو إنذار أو حسم يف آخر ثالثة أعوام من عم رّشحأاّل يكون قد صدر بحق امل -8

 داخل وزارة التعليم أو يف أي جهة رسمّية أخرى. طرفًا يف قضية منظورة رّشحأاّل يكون امل -9

جيب أن تكون الوثائق واألدلة حديثة ال تتجاوز العام املايض إال ما تم استثناؤه يف املعايري  -10

 واملؤرشات. 

أو خارجها، مكتوبة مجيع الوثائق واألدلة موّثقة من جهة رسمّية معتمدة داخل وزارة التعليم  -11

 باللغة العربية )عدا ما يستلزم كتابته بلغة أخرى(.
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ّح امل -1  يف جهاز الوزارة  ر

 االّطالع عىل دليل الفئة والتأكد من توافر الرشوط. -أ 

 .بجهاز الوزارة تمّيزالتقّدم ملركز ال -ب 

ّح امل -2  يف إدارة التعليم  ر

 عىل دليل الفئة والتأكد من توافر الرشوط.االّطالع  -أ 

 بإدارات التعليم. تمّيزالتقّدم ملراكز ال -ب 

 بجهاز الوزارة و إدارة التعليم تميحزمركز ال -3

 ات.رّشحني/ املرّشحالتأّكد من توافر الرشوط يف امل -أ 

واحد  مرّشح) ات حسابات إلكرتونية يف البوابة اإللكرتونية للجائزةرّشحني/املرّشحمنح امل -ب 

 .من كل جهة(

 حتكيم امللفات املرفوعة بالبوابة اإللكرتونية للجائزة، ورصد نتائج التحكيم إلكرتونيًا. -ج 

 وكتابة تقرير عن الزيارة. تمّيزني ميدانيًا من إدارة مركز الرّشحزيارة امل -د 

املخصصة ة عن طريق البوابة اإللكرتونية ألمانة اجلائزة، وفق األعداد رّشحالرفع باألسامء امل 

لكل
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 األمانة العامة للجائزة -4

 ات.رّشحني/ املرّشحالتأكد من توافر الرشوط يف امل -أ 

يف البوابة اإللكرتونية للجائزة، ورصد نتائج  تمّيزة من قبل مراكز الرّشححتكيم امللفات امل  -ب 

 التحكيم إلكرتونيًا.

  .ومناقشة الفائزين يف أعامهلمتشكيل جلنة علمية ملقابلة  -ج 

%( فأكثر من 85اعتامد املراكز العرشة األوىل )بنني/بنات( بشكل إلكرتوين ملن حصلوا عىل ) -د 

 درجات بطاقة التقييم.
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 للفئة. تميّزني للدخول يف التحكيم النهائي من مراكز الرّشحأعداد امل

 بنات بنني تميحزمراكز ال الرشحية

 3 3 .جدة -الرياض األوىل

 الثانية
 -حائل   -مكة املكرمة  -عسري  -املدينة املنورة  -القصيم  -الطائف 

 جهاز الوزارة. – األحساء –جازان  -صبيا  -تبوك  -الرشقية 
3 3 

 الثالثة

 -اجلوف  -حفرالباطن  -القنفذة  -الدوادمي  -الباحة  -حمايل  -بيشة 

املجمعة   -املخواة   -ينبع  -الليث   -احلدود الشاملية    -القويعية   -نجران 

 .الرس –عفيف   -رساة عبيدة  -اخلرج  -

2 2 

 الرابعة

 -النامص  -مهد الذهب   -رجال أملع  -عنيزة  -وادي الدوارس  -القريات 

البكريية  -العال  -ّقراء  -املذنب   -احلوطة واحلريق  -الزلفي  -األفالج 

 رشورة.  -ظهران اجلنوب  -الغاط  -

1 1 
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رقم 

 جالامل
 جالتفسري امل جالاسم امل

عدد 

 عايريامل

درجة 

 جالملا

 االلتزام باألسس واملبادئ العامة 1
ّح التزام امل برؤية ورسالة وأهداف اإلدارة التي  ر

 يعمل هبا
3 13 

 التطوير املهني 2
ّح إسهامات امل يف النمو املهني والتمكن  ر

 العلمي
2 18 

 مستوى األداء واإلنجاز 3
ّح مستوى إنجاز امل للعمل، وأدائه بمهنية  ر

 عالية
5 16 

 العالقات اإلنسانية 4
ّح إسهامات امل يف العالقات والرشاكة  ر

 املجتمعية
4 12 

 املبادرات واألفكار اإلبداعية 5
ّح إسهامات امل يف حتقيق املبادرات واألفكار  ر

 اإلبداعية
3 14 

 أخالقيات املهنة 6
ّح مدى التزام امل بقيم وأخالقيات العمل  ر

 اإلداري
5 15 

ّح إتقان امل املهارات 7  12 2 املهارات اإلدارية الالزمة ر

 100 25 املجموع
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 تتصل بمهنة التعليم بوجه عام وتسمح يف نفس  خمتلفة أبعاد العام الذي خياطب اإلطار :املجال

 الوقت بالتوصل إىل جمموعة من املعايري ذات العالقة وتكون قابلة لالستخدام والقياس.

 عبارة يستند إليها يف احلكم عىل جودة األداء يف ضوء ما تضمنته هذه العبارة من مؤرشات  :املعيار

 رشادية ومتثل املستوى النوعي لألداء.إوحمددات ووصف للمامرسات التي تعترب خطوط 

 د  : هو العنارص التي ينبغي أن حيتوهيا املؤرش.حمـدِّ

 :هو املقياس الدقيق لعنارص املحددات.  سلم التقدير 
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 ّح املالتزام  جاليقيس هذا امل  .برؤية ورسالة وأهداف اإلدارة التي يعمل هبا ر

 13=  مجالالوزن الكيل لل. 

 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

1-1 7 
حتقيق رؤية ورسالة 

 وأهداف اإلدارة

رؤية ورسالة وأهداف يطبق 

 اإلدارة يف أعامله

 تقارير

 3 ثالثة تقارير فأكثر

 2 تقريران

 1 تقرير واحد

 0 غري متحقق

 شهادات تقدير

 4 أربع شهادات تقدير فأكثر

 3 ثالث شهادات

 2 شهادتان

 1 شهادة واحدة

 0 غري متحقق

1-2 3 
 منظومة القيمممارسة 

 احلاكمة لإلدارة

يف سلوكه  ق القيم احلاكمةيطب

 املهنية وممارساته
 املواقفرصد 

 3 فأكثر مواقف ثالثةرصد 

 2 نيموقفرصد 

 1 واحدرصد موقف 

 0 غري متحقق

1-3 3 
وأنظمة االلتزام بسياسات 

 ولوائح اإلدارة

 حيرص عىل تطبيق سياسات

وأنظمة ولوائح اإلدارة التي 

 يعمل هبا

التقارير 

 والشهادات

 3 ثالثة فأكثر

 2 ثنانا

 1 واحد

 0 غري متحقق
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 ّح املإسهامات  جاليقيس هذا امل  ن العلمي.يف النمو املهني والتمكح  ر

 18=  مجالالوزن الكيل لل. 

 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

2-1 13 
النمو والتطوير 

 املهني

يطّور ذاته مهنيًا ويتابع 

املستجدات يف جمال العمل من 

خالل قراءته وحضور املؤمترات 

والدورات ويوظف ذلك يف 

 نتاجهإأدائه و

النرشات والقراءات 

 املوجهة

 1 مخس فأكثر

 0.5 أربع أو ثالث

 0 اثنتان فأقل

اإلنتاج العلمي أو 

 الفكري املنشور

 2 ثالثة منتجات فأكثر

 1 منتجان

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

عضوية اجلمعيات 

 واملنظامت ذات العالقة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 الدورات

 1 ساعة فأكثر 40حضور 

 0 ساعة 40أقل من 

املؤمترات واللقاءات 

 العلمية

 2 مشاركة

 1 حضور فقط

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

 تابع:

2-1 

 تابع:

13 

 تابع:

التطوير والنمو 

 املهني

 تابع:

ور ذاته مهنيًا ويتابع يطّ 

 املستجدات يف جمال العمل

حصوله عىل جوائز يف 

املشاركات واملسابقات 

 املهنية املحلية والدولية

 3 دوليةفائز بجائزة 

مشارك يف جائزة دولية أو فائز 

 بجائزة حملية
1.5 

 0.5 مشارك بجائزة حملية

 0 غري متحقق

شهادات التحصيل 

األكاديمي يف جمال 

 عمله بعد التوظيف

 3 ماجستري/دكتوراه

 2 بكالوريوس

 1 دبلوم

 0 ثانوي فأقل
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 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

2-2 5 

تعزيز النمو 

والتطوير  املهني

 الذايت لزمالئه

يبادر بدعم النمو املهني لزمالئه 

م هلم الدورات يف العمل ويقدّ 

 عدّ وي   ،وورش العمل ،التدريبية

 النرشات واملدونات هلم

الدورات التدريبية 

 وورش العمل

 2 ثالث  فأكثر

 1 اثنتان

 .5 واحدة

 0 متحققغري 

املوجهة القراءات 

 لكرتونيةواملدونات اإل

 2 مخس فأكثر

 1.5 أربع

 1 ثالث

 .5 اثنتان

 0 /غري متحققواحدة 

تقرير لتبادل الزيارات 

بينه وبني زمالئه 

أسهمت يف تنميتهم 

 مهنياً 

 1 متحقق

 0 غري متحقق
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 ّح املمستوى إنجاز  جاليقيس هذ امل  دائه بمهنية عالية.أللعمل، و ر

 16=  مجالالوزن الكيل لل. 

 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

3-1 2 

أداء املوّظف 

اإلداري والتحسني 

 املستمر ملخرجاته

يتم تقدير إدارة املوّظف أو 

الوزارة لتحقيقه خمرجات 

وحيسنها  ةتمّيزأداء م

 باستمرار

مشاركته يف جوائز أو 

 مسابقات حملية أو دولية

 0.5 مشاركة فأكثر

 0 غري متحقق

حصوله عىل جوائز حملية 

 أو دولية

 1.5 ن فأكثراجائزت

 0.5 جائزة واحدة

 0 غري متحقق

3-2 3 
التقنية  توظيف

 احلديثة

ل التقنية احلديثة يفعّ 

ويدجمها يف جمال عمله من 

لكرتونية إخالل تطبيقات 

 حديثة

 تقارير توضح أثر التقنية

 3 فأكثر ثالثة تقارير

 2 تقريران

 1 تقرير واحد

 0 غري متحقق

3-3 2 

استخدام أساليب 

وإجراءات عمل 

 مبتكرة

يستخدم أساليب وإجراءات 

عمل مبتكرة تواكب 

 التطورات والتغريات احلديثة

األساليب  تقارير توضح

واإلجراءات املبتكرة 

 وأثرها

 2 فأكثرتقارير ثالثة 

 1 تقريران

 0.5 واحدتقرير 

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

3-4 4 

كفاءة األداء 

التشغييل لإلدارة 

 التي يعمل هبا

ف اإلمكانات واملوارد يوظّ 

والتجهيزات بام يزيد اإلنتاجية 

ويقلل التكلفة بعمل مقارنة 

مرجعية قبل وبعد توظيفه 

لإلمكانات واملوارد 

 والتجهيزات 

نسبة زيادة تقارير توضح 

 نتاجيةاإل

تقارير توضح نسبة زيادة 

 عاليةبدرجة اإلنتاجية 
2 

تقارير توضح نسبة زيادة 

 متوسطةبدرجة اإلنتاجية 
1 

تقارير توضح نسبة زيادة 

بدرجة اإلنتاجية 

 غري متحققمنخفضة/

0 

نسبة تقليل تقارير توضح 

 التكلفة

تقارير توضح نسبة تقليل 

 بدرجة عاليةالتكلفة 
2 

تقارير توضح نسبة تقليل 

 بدرجة متوسطةالتكلفة 
1 

تقارير توضح نسبة تقليل 

بدرجة التكلفة 

 منخفضة/غري متحقق

0 
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 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

3-5 5 

التكليف بمهام 

إدارية إضافية ملهامه 

 األساسية

يامرس املهام اإلدارية 

اإلضافية املكلف هبا بكفاءة 

 عالية

 قرارات التكليف

 1 متحقق

 0 غري متحقق

تقارير إنجاز املهام 

 اإلضافية

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 شهادات شكر وتقدير

 3 فأكثر شهاداتثالث 

 2 شهادتان

 1 شهادة واحدة

 0 غري متحقق
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 ّح املإسهامات  جاليقيس هذا امل  يف العالقات والرشاكة املجتمعية. ر

 12=  مجالالوزن الكيل لل 

 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

4-1 2 

التواصل 

الفاعل مع 

 اإلدارة العليا

يبني عالقة عمل مثىل مع 

اإلدارة العليا لتحقيق بيئة 

 عمل داعمة

بشكل  وسائل التواصل استخدام

 فعال

 2 ثالث وسائل فأكثر

 1 ن أو وسيلةاوسيلت

 0 غري متحقق

4-2 4 

املبادرة 

بالتعاون مع 

زمالئه إلنجاز 

 العمل بكفاءة

يبادر بمشاركة ومعاونة 

زمالئه لتحقيق أهداف 

 وخطة اإلدارة بكفاءة 

 تقارير من رئيسه توضح مبادراته

 2 تقريران فأكثر

 1 تقرير واحد

 0 غري متحقق

4-3 2 

االرتباط 

بعالقات مهنية 

وثيقة مع 

 املستفيد

حيرص عىل بناء عالقة 

جيدة مع املستفيد الداخيل 

 واخلارجي

نتائج قياس رضا املستفيد تقرير 

 الداخيل واخلارجي

 2 ةتمّيزتقرير بنتائج م

 1 تقرير بنتائج متوسطة

تقرير بنتائج 

 منخفضة/غري متحقق
0 
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 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

4-4 6 

حتقيق الرشاكة 

املجتمعية 

 الفاعلة

يشارك بفاعلّية مع 

 املجتمع املحيل ومؤسساته 

 قائمة رصد املشاركات املجتمعية 

ثالث قائمة حتوي 

 مشاركات فأكثر
2 

 أو نيقائمة حتوي مشاركت

 واحدة مشاركة 
1 

 0 غري متحقق

عدد اجلوائز أو خطابات الشكر 

 للمسامهات املجتمعية الفاعلة

 3 ثالث فأكثر

 2 اثنتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق

عضويات اللجان يف مؤسسات 

 املجتمع املحيل 

 1 متحقق

 0 غري متحقق
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 ّح املإسهامات  جاليقيس هذا امل  يف حتقيق املبادرات واألفكار اإلبداعية. ر

 14=  مجالالوزن الكيل لل. 

 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

5-1 3 

األفكار 

اإلبداعية 

واملبادرات 

 الفّعالة

يبادر باقرتاح برامج 

وتطبيقات مبتكرة إلدارة 

 العمل بجودة وكفاءة 

تقارير من الرئيس 

 املبارش

 3 ثالثة تقارير فأكثر

 2 تقريران

 1 تقرير واحد

 0 غري متحقق

5-2 3 

تطبيق ومتابعة 

املبادرات 

 اإلبداعية

يطبق املبادرات اإلبداعية 

 ويتابع آليات التنفيذ املقرتحة

تقارير توضح آلية 

تطبيق ومتابعة تنفيذ 

 املبادرات

تقارير توضح آلية تطبيق ومتابعة 

 تنفيذ املبادرات بدرجة عالية
3 

تقارير توضح آلية تطبيق ومتابعة 

 تنفيذ املبادرات بدرجة متوسطة
2 

تقارير توضح آلية تطبيق ومتابعة 

 تنفيذ املبادرات بدرجة مرضية 
1 

تقارير توضح آلية تطبيق ومتابعة 

تنفيذ املبادرات بدرجة 

 منخفضة/غري متحقق

0 
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 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

5-3 8 

املبادرات 

اإلبداعية 

املقرتحة 

ونتائجها عىل 

 العمل

حتّقق املبادرات نتائج وآثار 

 تسهم يف جتويد العمل

أثر نتائج قياس 

 تطبيق املبادرة

 2 ةتمّيزنتائج م

 1 نتائج متوسطة

 0 نتائج ضعيفة/غري متحققة

تعميم املبادرة داخليًا 

 وخارجياً 

 3 تعميم املبادرة داخليًا وخارجياً 

 2 تعميم املبادرة خارجيًا فقط

 1 تعميم املبادرة داخليًا فقط

 0 غري متحقق

 لنسب التحّسن تقرير

 3 بدرجة عالية

 2 بدرجة متوسطة

 1 بدرجة منخفضة

 0 غري متحقق
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 ّح املمدى التزام  جاليقيس هذا امل  بقيم وأخالقيات العمل اإلداري. ر

 15=  مجالالوزن الكيل لل. 

 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

6-1 2 

تزام بأخالقيات لاال

املهنة وقواعد السلوك 

 يف تعامالته الوظيفي

يلتزم يف أدائه بميثاق أخالقيات 

 السلوك الوظيفي قواعداملهنة و

تقارير آلية تطبيق 

امليثاق مع إفادة 

 معتمدة

تقرير آلية التطبيق مع 

 إفادة معتمدة
2 

 1 فقطتقرير آلية التطبيق 

 0 غري متحقق

6-2 2 
حتقيق مفهوم املسؤولية 

 والرقابة الذاتية

يتصف باملصداقية واألمانة وأداء 

العمل عىل أتم وجه واالهتامم 

باملصلحة العامة بحصوله عىل 

الدرجة الكاملة يف عنرص 

يف آخر  "الصفات الشخصية"

 تقويم أداء وظيفي

الدرجة الكاملة يف 

الصفات "عنرص 

 "الشخصية

 2 متحقق

 0 غري متحقق

6-3 2 

االنضباط يف العمل 

واملحافظة عىل أوقات 

 الدوام

يلتزم باللوائح والتعليامت املنظمة 

ملواعيد العمل وانضباطه بحصوله 

عىل الدرجة الكاملة يف عنرص 

يف  "املحافظة عىل أوقات العمل "

 "آخر تقويم أداء وظيفي

الدرجة الكاملة يف 

املحافظة عىل "عنرص 

 "أوقات العمل

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 االنضباط
 1 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

6-4 5 
املشاركة الفاعلة يف 

 برامج املواطنة

يشارك بفعالّية يف اللجان 

واألنشطة والربامج التي حتقق 

 مفهوم املواطنة

قائمة بقرارات 

 املشاركات يف اللجان

قائمة حتوي قرارات 

 ثالث مشاركات فأكثر
2 

قائمة حتوي قرارات 

 مشاركتني أو واحدة
1 

 0 غري متحقق

قائمة توضح تنوع 

املجاالت يف الربامج 

 واألنشطة

قائمة توضح ثالثة 

 جماالت فأكثر
2 

قائمة توضح جمالني 

 واحد جمالأو
1 

 0 غري متحقق

 شهادات تقدير

 1 ثالث شهادات فأكثر

 0.5 ن أو واحدةاشهادت

 0 غري متحقق

6-5 4 
املشاركة الفاعلة يف 

 ثقافة احلوار

يشارك يف نرش ثقافة احلوار بني 

 أقرانه وزمالئه يف العمل

عدد املشاركات من 

ندوات و ورش 

 وتدريب وملتقيات 

 3 ثالث مشاركات فأكثر

 2 مشاركتان 

 1 واحدة

 0 غري متحقق

 شهادات تبني إنجازه
 1 متحقق

 0 غري متحقق
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 ّح املتقان إ جاليقيس هذا امل  .لمهارات اإلدارية الالزمةل ر

 12=  مجالالوزن الكيل لل. 

 خاص باملكلحف بمهام إرشافية. .أ

 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

 6 أ 7-1

ة تنفيذية لإلدارة خطّ 

مرتبطة برؤيتها 

 ورسالتها

خطة اإلدارة  يشارك يف بناء

بعد تشخيص وحتليل الواقع 

اخلطة الزمنية  متضمنةً 

وتوزيع املهام عىل العاملني 

 مهامهم الوظيفية  وفق

معتمدة من  وجود خطة

 الرئيس

 1.5 متحقق

 0 غري متحقق

 حتليل الواقع

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 اخلطة الزمنية

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 توزيع املسؤوليات

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 خطة املتابعة

 1.5 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري عيارامل عياردرجة امل عياررقم امل

 أداء العاملني معه متّيز 6 أ 7-2

ل نتائج قياس أداء حيلّ 

العاملني معه بغرض 

 التحسني،

 وإنجازاهتمويقّدر جهودهم 

أداة لتحليل  استخدام

 أداء العاملني معه

 1.5 متحقق

 0 غري متحقق

أساليب وفرص قائمة ب

 ونتائج تطبيقهاتحسني ال

ثالثة قائمة حتوي 

 فأكثرأساليب 
2 

 1 قائمة حتوي أسلوبني 

قائمة حتوي أسلوب 

 غري متحققواحد /
0 

 آلية التحفيز

 2.5 فأكثر آلياتثالث 

 2 آليتان

 1 آلية واحدة

 0 غري متحقق
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 ة.إرشافي غري خاص باملكلحف بمهام .ب

 الوزن سلم التقدير دحددامل التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 6 ب7-1

 تمّيزالتخطيط امل

إلنجاز املهام 

 وتطوير األداء

يبني خطة عمل 

 ة وينجزها تمّيزم

معتمدة من متكاملة خطة عمل 

 الرئيس 

 1.5 متحقق

 0 غري متحقق

 خطة املتابعة واإلنجاز

 1.5 متحقق

 0 غري متحقق

 نسبة إنجازه من اخلطة 

 3 % فأكثر90

 2 %90% إىل أقل من 75من 

 1 %75% إىل أقل من 60من 

 0 غري متحقق

 6 ب7-2
إتقان مهارة إعداد 

 التقارير واخلطابات

عّد تقارير  ي 

وخطابات منجزة 

 وفق آليات حمددة

 وجود آلية إلعداد التقارير
 1.5 متحقق

 0 غري متحقق

 نامذج من تقارير وفق اآللية
 1.5 متحقق

 0 غري متحقق

نسبة اخلطابات املنجزة بمهارة 

 ومعتمدة من الرئيس املبارش

 1.5 نسبة عالية

 0.5 نسبة متوسطة

 0 نسبة منخفضة/ غري متحقق

 نموذج خطابات معدة بجودة
 1.5 متحقق

 0 غري متحقق
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