
ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة
االدارة العامة لالشراف على الجودة



المقدمة
دامة جاءت انطالقا من حرص الھیئة في تبني مفھوم التمیز كأداة ووسیلة لمواكبة متطلبات التنمیة المست

تحت عنوان  ۲۰۱۸اھمیة اإلعالن عن تأسیس مسابقة سنویة للتمیز واالبداع فى االداء المؤسسى  لعام 
بیان أھم ویسرنا أن نضع بین یدي الراغبین بالمشاركة ھذا الدلیل التعریفي ل" معا نبدع من اجل مصر " 

اعي وتجسید جوانبھا وفعالیاتھا لتكون المسابقة الوسیلة األھم واألكثر فاعلیة في إثراء روح التنافس اإلبد
ثقافة الجودة والتمیز في األداء بین العاملین بالھیئة واجھزتھا

ة تعریف المسابق
ن ف�ى ض�وء ھي مسابقة سنویة یتم الترشح لھا من خالل لجنة تحكیم متخصصة قائمة على اختیار الف�ائزی

لجی��دة بھ��دف تعزی��ز االداءات ا) معنوی��ا –مادی��ا ( مع��اییر التمی��ز المعتم��دة بھ��دف التك��ریم الالئ��ق للمتمی��زین 
ز ال��دائم للع��املین وح��ثھم عل��ى االب��داع والتمی��ز وذل��ك تنش��یطاً لجھ��دھم وتق��دیراً ألدائھ��م اإلب��داعي نح��و التمی��

لیصبحوا نماذج یحتذى بھا بالھیئة واجھزتھا 

رؤیة المسابقة  
ل�ق ثقاف�ة السعي لكي تمثل المسابقة  مرجعی�ة معیاری�ة لتأص�یل اإلب�داع و التمی�ز ف�ى االداء المؤسس�ى  وخ

المنافسة لدى الھیئة وأجھزتھا 

رسالة المسابقة  
می�ز ف�ى مھمتنا تحفیز العاملین بالھیئة وأجھزتھا إلى بذل أقصى جھ�د لممارس�ة ودع�م وترس�یخ اإلب�داع والت

اعل�ي االداء المؤسسى  ونشرھا على مستوى الھیئة وأجھزتھا  ألجل االرتقاء باألداء المؤسسي وص�والً إل�ى
مستویاتھ للمساھمة في االرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنین إلى أعلى مستوى 

الھدف من  المسابقة  

الكریمةالقرآنیةاآلیةمنانطالقاوالمؤسساتیة،الشخصیةوالمبادراتاإلنجازاتوتقدیرودعمتكریم

”اإلحسانإالاإلحسانجزاءھل“

العاملینلكافةاالدارىواإلبداعالتمیزبحاالتالھیئةواھتماموتقدیرشكرعنالتعبیر.

فيحاتواالقتراواإلبداعاتاإلنجازاتمنالمزیدتحقیقفيیساھمبماورصدھاوتشجیعھاالمتمیزةالمبادراترعایة

واجھزتھاالھیئةوعلىالمجاالتكافة

للمواطنینالمقدمةالخدماتوتجویدخدماتھاوتحسینبأدائھااالرتقاءعلىوأجھزتھاالھیئةقطاعاتتشجیع.

والتمیزاإلبداعلقیاسآلیاتوضع ً .المختلفةاإلدارةمجاالتفيعلیھاالمتعارفللمعاییروفقا

للعملجدیدةأسالیبوابتكاراألداءتطویرأجلمنالعاملینبینالمعیاریةالتقیمثقافةوتأسیسالتنافسروحغرس

و التمی��ز الھ��دف االساس��ى للمس��ابقة یتع��دى القیم��ة المادی��ة والمعنوی��ة لتص��بح أداه التحفی��ز للع��املین نح��
-:واإلبداع وعلیھ فھي تحقق الركائز التالیة 



 م��ثالً أعل��ى ب��ین م��وظفي الھیئ��ة واجھزتھ��ا ویعتب��ر ۲۰۱۸یعتب��ر الموظ��ف الح��ائز عل��ى ج��ائزة الموظ��ف المتمی��ز لع��ام
.حصولھ على الجائزة اعترافاًوتقدیرا  بتمیز أدائھ وكفاءتھ

یستلم الموظف الحائز على الجائزة شھادة شكر وتقدیر وتذكاراً للجائزة ومكافأة مالیة.
م�ا یس�اعد بعد إعالن النتائج، یحصل كل موظ�ف عل�ى تقری�ر تقییم�ي یتض�من أھ�م نق�اط الق�وة وف�رص التحس�ین لدی�ھ، م

.على اإلرتقاء بأدائھ
 یحصل كل المشاركین من غیر الفائزین  على شھادة شكر وامتنان للمشاركة الفعالة بالمسابقة
كة قی�ادات یتم اع�داد احتفالی�ة كب�رى لتك�ریم الف�ائزین بحض�ور مع�الى الس�ید ال�دكتور ال�وزیر او م�ن ین�وب عن�ھ وبمش�ار

الھیئة واجھزتھا  

یحصل الفائز بالمركز األول على مكافاة تعادل شھرین من اخر راتب لھ لثالث مراكز الفائزة ،لرصدت الھیئة جوائز نقدیة وعینیة قیمة  
ان ی�تم ، ویحصل الفائز الثاني على مكافأة شھر ونصف و الفائز الثال�ث  عل�ى ش�ھر وف�ى ض�وء القواع�د المتبع�ة ف�ي ھ�ذا الش�أن ، عل�ى

ان ی�تم باالضافة الى درع التمیز الذى یم�نح للمرك�ز االول ف�ى ك�ل فئ�ة عل�ىاو من ینوبھ منحھم  شھادة تقدیر معتمدة من معالى الوزیر
۰منح باقي المتقدمین للمسابقة شھادة شكر وامتنان للمشاركة فى فعالیات المسابقة

:یشترط في األعمال المرشحة ما یلي
اتصاف العمل المرشح بالجدیة والتمیز واإلبداع
االلتزام بالنماذج الواردة بذات الدلیل
اسھام العمل المرشح في تطویر العمل اإلداري في المجال الذي ینتمي إلیھ.
 ةالتي حددت لكل فئوالضوابط التنظیمیة شروط والمعاییر للنھائیة ، وفق الرئیسیة قرارات لجان التحكیم.

-:كما یلى ) یم ضبط جمیع اإلعدادات في نموذج  ملف المشاركة (االلتزام بعدد الصفحات وحجم الخط والھوامش 
  تم زی�ادة شاملة الصفحات الوصفیة لإلجابة عن المعاییر باس�تثناء فئ�ة اعم�ال التجمی�ل والزراع�ة وفئ�ة المی�دانى فی�۱۰عدد الصفحات

الب�داعى الصفحات لتتالئم مع الطبیعة الخاصة بالفئ�ة مث�ل ارف�اق ص�ور خاص�ة ب�اھم االعم�ال المؤھل�ة للترش�یح  لتوض�یح فك�رة االداء ا
والكفاءات الفنیة فى االعمال المقدمة

ع��دد عل��ى أن یلت��زم ب، یق��وم الموظ��ف المرش��ح بإع��داد تقری��ر االش��تراك وال��ذي یحت��وي عل��ى إجاب��ات أس��ئلة المع��اییر والوث��ائق المرفق��ة
.وھى عشر صفحات بخالف الغالف ونماذج التقییم الصفحات المبینة 

 تتم طباعة اإلجابات باللغة العربیة وباستخدام خطTraditional Arabic ۱٤حجم.
مفرد: المسافة بین األسطر.
یتم ترقیم اإلجابات حسب المعاییر الرئیسة والمعاییر الفرعیة.
الطباعة تكون على جھة واحدة من الورقة.
 سطراً ۳۰یجب أال یزید عدد السطور في كل صفحة عن.
یجب ترقیم كافة صفحات التقریر.
ض�من على الموظف المرشح عن أي فئ�ة م�ن فئ�ات الج�ائزة أن یب�دأ تقری�ر االش�تراك بتق�دیم نب�ذة م�وجزة ال تزی�د ع�ن ص�فحة واح�دة تت

ذة وأن تب�ین النب�، المعلومات الشخص�یة للمرش�ح ومعلوم�ات ع�ن وظیفت�ھ الحالی�ة وت�اریخ االلتح�اق بھ�ا ونط�اق عمل�ھ ومؤھل�ھ العلم�ي
.انطباق الشروط الخاصة بالفئة التي تم الترشیح عنھا على الموظف المرشح

ى وث�ائق كما یجب توفیر أدلة واقعیة وأمثل�ة عملی�ة باإلض�افة إل�، یجب أن تكون المعلومات الواردة في تقریر االشتراك واضحة ودقیقة
.مدعمة

یجب أن تقتصر األدلة والمستندات والوثائق على السنوات الثالث األخیرة باإلضافة إلى سنة التقدیم.
ر أھمیة مع فإنھ على المرشح التركیز على ذكر النقاط األكث، نظرا لتحدید الحد األقصى لعدد صفحات اإلجابة وعدد الوثائق المرفقة معھا

.تجنب اإلطالة أو ذكر نقاط غیر ھامة
مع مراعاة الوضوح، یجوز للمرشح أن یرفق وثیقتین في صفحة واحدة كحد أقصى، فیما یتعلق بالوثائق المرفقة.

:المسابقة فىممیزات المشاركة 

:الجوائز المادیة والعینیة للمسابقة 

المرشحةلالعمالالعامةالشروط

شروط أعداد ملفات المشاركة



یقوم الموظ�ف الراغ�ب بالمش�اركة بتس�جیل اس�مھ أو إرس�ال رس�الة الكترونی�ة  . العام�ة اول�الداةالم�دن اجھ�زةعل�ى الج�ودة االش�رافلوح�دة ۱

عن المسابقة مباشرااالعالنبعد على الجودة برئاسة الھیئة بالنسبة للعاملین الھیئة لالشراف
تنسق . ملفات وإعدادالمسابقة عقد مجموعة من المحاضرات التعریفیة للموظفین لشرح معاییر المدن باجھزةعلى الجودة االشرافوحدات ۲

.الخ..المشاركة والشروط
یتم إرسال ملف المشاركة إلى . العم�ل جھھمعتمدة من بنسختین نسخھ الكترونیة ونسخھ ورقیة المدن باجھزةعلى الجودة االشرافوحدات ۳

مل�ف للتأكید على أن جمیع االنجازات المذكور في الملف ھي للموظف المتق�دم، ویتعھ�د الموظ�ف بص�حة جمی�ع المعلوم�ات الت�ي ت�م ذكرھ�ا ف�ي ال
.وإمكانیة توفیره لجمیع األدلة الداعمة عند طلبھا

یتعھد الموظف باستكمال مستندات ووثائق المسابقة طبقا . ۰المشاركة الشروط العامة والتنظیمیة للمسابقة خالل فترة تلقى ملفاتالحكام٤

تتعھد . لم�وظفین النتائج ویحق لھا استخدام أیة من المعلومات الوارد في ملف�ات المش�اركة لوبسریة التقاریر المدن باجھزةالوحدات الفرعیة ٥

.الموظفینجمیعلبھیحتذىكمثل وإبداعاتھم ھمأو عرض ابرز انجازاتقصص نجاح الفائزین وخصوصا عن نتائج المسابقة االعالنتاریخ بعد 
یتعین على المشارك تقدیم بیان بحالة وظیفیة معتمدة من . التابع االداریةھالجھالمختصة وكذلك  استكمال التقییم بالدرجات المعتمد من الجھھ٦

الستیفاء مستندات المسابقة اساسىلھا كشرط 

یشترط مالءمة المسمى الوظیفي للموظف المرشح مع فئة الجائزة المرشح لھا، ویتم إرفاق ما یدل على ذلك للتأكد من تحقق ھذا ا. .لشرط ۱

اال تقل قترة عمل الموظ�ف ف�ى الوح�دة االداری�ة المتق�دم عنھ�ا ع�ن ع�ام عم�ل عل�ى االق�ل وان یك�ون عل�ى راس عمل�ھ وال یك�ون ف�ى اج�ازة . ۲

استثنائیة خالل فترة الترشح 

أن یكون الموظف . .حسن السیر والسلوكمحمود السیرة و۳

یشھد لھ الجمیع باداء االعمال الوظیفیة بحرفیة عالیة  وكفاءة . ٤

یلتزم باالنظمة واللوائح والتعلیمات المنظمة لسیر العمل . ٥

ان تكون لھ مساھمات ملموسة وینجز المھام الوظیفیة المطلوبة منھ فى الوقت المحدد . ٦

یحافظ على المظھر العام لھ شكل حسن بشكل مستمر . ۷

أال یكون الموظف تعرض للتأدیب والعقاب الوظیفي في العامین الماضیین. ۸

ال یجوز الترشیح للسادة الفائزین بالمسابقة لعامى . وذلك لمنح بقیة الموظفین فرص�ة الترش�ح لفئ�ات الج�ائزة حت�ى ل�و ت�م ۲۰۱۷، ۹۲۰۱٦
 ً .ترشیحھ عن فئة أخرى غیر التي ترشح عنھا سابقا

یجب أال یقل تقییم أداء الموظف المرشح في السنتین الماضیتین عن امتیاز . ۰۱

تقوم جھھ العمل بالتعھد بسالمة البیانات والمعلومات الواردة بملف المشاركة وبانطباق شروط الترشیح علیھم كشرط اساسى ل. قبول مل�ف ۱۱

.المشاركة 
یشترط عدم حصول الموظف المرشح على أي شكل من أشكال العقوبات . من عملھخالل السنتین األخیرتین) تنبیھ، إنذار، فصل، وغیرھا(۲۱

:المشاركة آلیة 

:الشروط العامة للمشاركة 



��اییر ت��تم عملی��ة مراجع��ة و تقی��یم طلب��ات االش��تراك ب��أعلى درج��ة م��ن العلمی��ة والحی��اد والدق��ة و النزاھ��ة بن��اًء عل��ى مع
تقل ث�م المس�توى التقییم الخاصة بكل فئة من فئات الجائزة و سوف یتم التقییم على مس�تویین المس�توى الف�ردي المس�

.الجماعي
دات یك��ون التقی��یم عل��ى أس��اس المعلوم��ات والبیان��ات المدون��ة ف��ي طل��ب االش��تراك، وعل��ى أس��اس الوث��ائق و المس��تن

.المرفقة مع الطلب
ألرق��ام تعتم��د جھ��ات التقی��یم عن��د تحدی��د نتیج��ة طل��ب اش��تراك مع��ین عل��ى الحق��ائق واألدل��ة و الب��راھین واإلثبات��ات و ا

انظ�ر نم�وذج االدل�ة والش�واھد( واإلحصائیات والنت�ائج المحقق�ة المؤی�دة لم�ا ی�رد ف�ي الطل�ب م�ن إجاب�ات ومعلوم�ات 
.تراككما أنھ للجان التقییم الحق في استحداث و إتباع طرق تقویمیة للتأكد مما جاء في طلب االش). ۲نموذج رقم 

أس�اس ال تتقید لجان التقی�یم كثی�راً بحج�م اإلجاب�ات أو طولھ�ا، أن الخالص�ة والج�وھر مھم�ا ك�ان قص�یراً وم�وجزاً ھ�و
.التقییم

�ائج مبدئی�ة یجوز للجنة التقییم ان تجري زیارات میدانیة ومقابالت شخصیة مع عدد من المرش�حین ال�ذین یحقق�ون نت
ھیل اعم�ال وعلى جھة العمل تدبیر الالزم لتس.إیجابیة اذا لزم االمر للتأكد من طبیعة إنجازاتھم و دقة البیانات المقدمة

اللجنة طبقا لظروف المكان او التوقیت 

  تكمال واس��) المرفق��ة بال��دلیل (ی��تم التق��دم للترش��ح للج��ائزة ف��ي مواعی��دھا المح��ددة وذل��ك بم��لء اس��تمارات الترش��یح
یغة معلوماتھ��ا وإرف��اق نس��ختین م��ن المس��تندات والمعلوم��ات الدال��ة علیھ��ا باالض��افة ال��ى نس��خة الكترونی��ة عل��ى بص��

PDF  وسیرة ذاتیة مفصلة للمرشح وصورة البطاقة الشخصیة ،.
 ال یقل عدد المشاركین عن واحد في كل فئة بكل جھاز
رفعھ��ا تت��ولى الوح��دات الفرعی��ة ب��اجھزة الم��دن التاك��د م��ن اس��تیفاء واس��تكمال متطلب��ات المش��اركة بالمس��ابقة تمھی��دا ل

ة للجنة الرئیسیة لالعتماد علما بانھ الیلفت الى طلبات المشاركة غیر المستوفاه من قبل اللجنة الرئیسی
�ا المتخصص�ة یتم تجمیع طلبات المشاركة والترشیح المبدئى للجائزة من قبل اللجان الفرعیة بقطاعات الھیئة واجھزتھ

شریطة إرفاق تزكیة من رئیس القطاع او رئیس الجھاز، وإرفاق مبررات الترشیح 
 كل الترشیحات والتوصیات تتّم بطریقة سّریة حفاظا على خصوصیة المسابقة
ا للع�رض تحال الترشیحات الواردة من اللجان الفرعی�ة بقطاع�ات الھیئ�ة واجھزتھ�ا إل�ى اللجن�ة الفنی�ة الرئیس�یة تمھی�د

ات الدلیل على لجنة التحكیم للدراسة و التقییم للترشیح الختیار الفائز منھا وفق الضوابط والمعاییر الواردة بذ
س�ماء المرش�حین یتم التواصل مع اللجنة الرئیسیة للمسابقة من خالل اللجان الفنیة الرئیسیة التى تقوم ب�درھا  برف�ع أ

یق م�ع االدارة الذین تم اختیارھم بناء على التوافق مع الشروط والمعاییر الواردة بذات الدلیل الى لجنة التحك�یم بالتنس�
العامة لالشراف على الجودة 

 اش�ر م�ن الموق�ع االلكترون�ى  او م�ن خ�الل التواص�ل المباالرش�ادى التقدیم للمسابقة اما من خالل االطالع على الدلیل
م مع االدارة العامة لالشراف على الجودة ، على ان یتم التقدیم لجھ�ة العم�ل المختص�ة بجھ�ھ عمل�ة م�ع اعتمادھ�ا لتق�و

یس�یة تمھی�دا جھة العمل الرئیسیة بالترشیح فى ضوء معاییر واسس ھذا الدلیل ومن ثم تعرض على اللجنة الفنی�ة الرئ
و اس�بوعین للعرض على لجنة التحكیم بالمقر الرئیسى للھیئة علما ب�ان آخ�ر موع�د للتق�دیم لالش�تراك ف�ي المس�ابقة ھ�

من تاریخ االعالن عن المسابقة

 العم�ل بالھیئ�ة واجھزتھ�ا ال�ذین تج�اوزت م�دة خ�دمتھم ف�ي" الم�ؤقتین / المنت�دبین/ المعین�ین " لجمیع الع�املین
سنتین على االقل وتنطبق علیھم معاییر الترشح الواردة  بذات الدلیل

قة  م�ن یتق�دم یحق للعاملین ترشیح أنفسھم أو غی�رھم لفئ�ات المس�ابقة المختلف�ة، ویمتل�ك ح�ق الترش�یح للمس�اب
ئ�یس للمشاركة ضمن الجدول الزمني الوارد ب�االعالن المعل�ن بع�د موافق�ة ال�رئیس المباش�ر برئاس�ة الھیئ�ة او ر

.الجھاز المختص حسب االحوال 
زتھ�ا بع�د یتم التواصل مع فریق التحكیم من خالل الترشیحات الواردة من اللجان الفرعیة بقطاع�ات الھیئ�ة واجھ

التاكد من استیفاء الشروط واالحكام الواردة بذات الدلیل 

الترشیح للمسابقة 

للمسابقةللتقدمالتنظیمیةالضوابط

:عملیات التقییم 



توصیفھا الفئة م

وتشمل ھذة الفئة جمیع العاملین بدرجات قیادیة من شاغلى وظائف االدارة العلیا " شاغلى وظائف االدارة العلیا القیادى المتمیز-۱

وتشمل ھذه الفئة جمیع الموظفین الذین یعملون بوظائف ھندسیة على اختالف درجاتھم ومسمیاتھم الوظیفیةز المتمیالھندسى-۲

وتشمل ھذه الفئة جمیع الموظفین الذین یعملون بالقطاع العقارى بالھیئة واجھزتھا على اختالف درجاتھم ومسمیاتھم الوظیفیةالعقارى المتمیز-۳

٤-
المالى واالدارى  

یةوتشمل ھذه الفئة جمیع الموظفین الذین یعملون بالقطاع المالى واالدارى  بالھیئة واجھزتھا على اختالف درجاتھم ومسمیاتھم الوظیفالمتمیز 

وتشمل ھذه الفئة جمیع الموظفین الذین یعملون بالوظائف القانونیة بالھیئة واجھزتھا على اختالف درجاتھم ومسمیاتھم الوظیفیةز القانونى المتمی-٥

٦-
اعمال التجمیل 

ظیفیةوتشمل ھذه الفئة جمیع الموظفین الذین یعملون بالوظائف التجمیل والزراعة  بالھیئة واجھزتھا على اختالف درجاتھم ومسمیاتھم الووالزراعة 

۷-
العالقات العامة 
واالعالم المتمیز

ةلوظیفیوتشمل ھذة الفئة جمیع الموظفین الذین یعملون بوظائف العالقات العامة واالعالم بالھیئة واجھزتھا على اختالف درجاتھم ومسمیاتھم ا

واجد یعة عملھم التوتشمل ھذه الفئة جمیع الموظفین على اختالف درجاتھم ومسمیاتھم الوظیفیة والذین یرتبط عملھم بالعمل المیدانى  او تقتضى طبز المیدانى المتمی-۸
خارج موقع العمل 

الفنى والمكتبى-۹
وتشمل ھذه الفئة جمیع الموظفین الذین یعملون بوظائف فنیة او مكتبیة على اختالف درجاتھم ومسمیاتھم الوظیفیةالمتمیز 

الخ. …الحرفیة ،الخدمات المعاونھ ، الصیانھ ، السائقین، " -:وھي التي تضم الوظائف التالیھ العامل المتمیز -۱۰

زةالجائفئات

"فيالوظیالتفوقفئاتمعاییردرجاتتوزیعجدول"التقییمعالمات



ھا لبیان مدى تمی�ز تتضمن المسابقة معاییر رئیسیة ینبثق منھا معاییر فرعیة یتضمن كل منھا مؤشرات تمیز یمكن اإلستدالل ب
ل عل�ى الموظف وتمیز أدائھ، ویجب على الموظ�ف اإلجاب�ة ف�ي تقری�ر اإلش�تراك عل�ى مؤش�رات التمی�ز وت�وفیر أدل�ة واقعی�ة ت�د

.وجودھا

األداء الوظیفي: المعیار الرئیسي األول
ع�ن زی�دیركز ھذا المعیار على أداء الموظف وانجازاتھ الوظیفیة، ویتضمن ذلك حجم ونوعیة االداء ، وطبیعة االنجازات بما في ذلك تحقیق أھداف ت

المتوقع اداءة ، أو تفوق متطلبات عملھ الوظیفي ویتضمن كذلك انجاز مھام صعبة تتطلب وقتاً وجھداً عالیا 

المحددةالخطةحسببكفاءةوقتھمستغالً الموظفبھایقومالتياالعمال/االنجازات.

الوظیفيعملھمھاموتتعدىالتوقعاتتفوقوالتيالموظفقدمھاالتياالنجازات.

والسرعةالدقةمتضمنةإلنتاجیتھالموظفقیاسطریقة.

االعتیادیةالظروففيالموظفبھیقومالذيالمنجزالعملحجم.

عملھأداءفيالجودةلمستوىالموظفقیاسطریقة.

العملوطریقةبالخدمةواالرتقاءالتكلفةخفضمثلعملھخاللالموظفبھایقومالتيالمضافةالقیمة.

العملضغطزیادةحاالتفيالمرتفعاألداءمستوىبنفسبالعملاالستمرارعلىالموظفقدرة.

زمالئھنتائجمعالفردیةانجازاتھلتحقیقیبذلھاالتيالمتفوقةللجھودالموظفمقارنة.

یةالجودة واإلنتاج: المعیار الفرعي األول

ولیةالمشاركة وتحمل المسؤ:  المعیار الفرعي الثالث 

الرسمیةوغیرالرسمیةوالنشاطاتوالندواتالمؤتمراتفيللموظفالسنویةالمشاركةوطبیعةحجم.

وخارجھاعملھداخلالعالقةاصحابكافةمعللتواصلالموظفقبلمنالمستخدمةاالتصالقنوات.

روتینیةالغیرالحاالتفيالوظیفیةالمسؤولیاتتحملعلىالموظفمقدرة.

اإلجراءاتتبسیطفيالمساھمةفيالموظفدور ً .سنویا

عملھجھھترعاھاأوتنظمھاالتيالتطوعیةالجھودفيالموظفمساھمةمدى.

العملانجازفياألخرىالتنظیمیةالوحداتأوالزمالءمعالموظفتعاونمدى.

إیجابیةنتائجتحققبیرةكجھوداالموظفیبذل.
لإلعجابمثیرةأعمالونتائجإنجازات.
المتوقععنتزیدأھدافایحقق.
العملمعوقاتویتجاوزیتخطىصعبةمھامایؤدي.
واإلنجازالبذلمجالفيلزمالئھحسنةقدوةیمثل.
المتوقع(المطلوباإلنتاجحجمیفوقكبیراإنتاجایقدم(..

اإللمام الوظیفي ومدى التطویر والتحسین: المعیار الفرعي الثاني 
المطلوبالعملإلنجازالموظفیتبعھاالتيالشھریة/االسبوعیة/الیومیةالخطة.

غیابھحالفيأوبعدهمنمتابعةمنالزمالءلیتمكنعملھتنظیمالموظفیضمنكیف.

جدیدةمھاراتامتالكأوالوظیفیةالمھاراتتطویر.

الوظیفيبالسلملالرتقاءعملھبمھامالمتعلقةوالمھاراتالخبراتاكتساب.

القراراتواتخاذوصنعالمشكالتمعالتعامل.

االمثلةذكرمع(الوظیفياألداءمراجعةعملیةمنواالستفادةالتعلم(

مھاممنبھیكلفماإنجازفيعادیةغیرسرعة.
تمھاراویطبقیمتلكأنھإالبھایكلفالتيالمھاموصعوبةتعقیدمنالرغمعلى

،واقتداربكفاءةالمھامھذهإلنجازمتنوعة
صنواقأوأخطاءأیةمنتخلوتكادوإنجازاتھوعملھالمتناھیةبالدقةیتصفإنتاجھ
عملھمھامإلنجازحدیثةأسالیبویطبقالمتطورةالتقنیاتمنیستفید.
واالستمراریةبالمثابرةوإنجازاتھجھودهتتصف

معاییر المسابقة 



فى المھنیة فى االداء وااللتزام الوظی: المعیار الرئیسي الثانى 

ظیف�ي یركز ھذا المعیار على درجة االلتزام الوظیفي و السلوكي للموظف من خالل التزامھ باألنظمة و احترام�ھ لھ�ا م�دعماً بس�جل و
:ویتكون من المعاییر الفرعیة التالیة. خاٍل من المخالفات بأنواعھا

االلتزام بأنظمة العمل واالنتظام بالدوام ): ۱(المعیار الفرعي 

علیھااإلجابةالمطلوباألسئلة
العمل؟وتعلیماتألنظمةواحترامھبالعملالموظفالتزاممدىما

المواعید؟فيوالدقةلعملابأوقاتالموظفالتزاممدىما

الضروریة؟غیرالمغادراتمنواإلكثاروالتمارضالتغیبمستوىما

اإلخالص واالنتماء): ۲(المعیار الفرعي 

علیھااإلجابةالمطلوباألسئلة
العمل؟فيالمستخدمةوالمعداتواألجھزةوأموالھااالدارةممتلكاتعلىالمحافظةمستوىما

ةسمععلىالموظفیحافظوكیفالخدمة؟ومتلقيوالزمالءباإلدارةالخاصةالسریةالمعلوماتعلىالمحافظةمدىما

لھا؟تعّرضحاالتذكرمعاإلدارة

لھ؟الممنوحةللصالحیاتاستغاللدونالسلطةاستخدامالموظفیحسنكیف

اإلجراءات؟تطویرخاللمنالعملتنفیذوقتفيوالتقلیصالتخفیضمدىما

المظھر العام للموظف وأخالقیات العمل ): ۳(المعیار الفرعي 

المناسب؟الزيوارتداءالعاممظھرهعلىالموظفمحافظةمدىما

مة؟الخدمتلقياستفساراتمعالتجاوبولباقةحسنخاللمنادارتھوعنعنھإیجابیةصورةعكسفيالموظفیساھمكیف

العمل؟موقعونظافةتنظیمعلىالموظفیحافظكیف

ندعومیسرةسھلةالمعلوماتعلىالحصولعملیةتكونبحیثالموجودات/الملفاتتنظیممستوىعلىالمحافظةمستوىما

الضرورة؟

علیھااإلجابةالمطلوباألسئلة

:صفات الموظف ذو المھنیة فى االداء وااللتزام الوظیفي

أطولأوقاتللعملاستعدادهمعالدواممواعیدیحترم.

أمثلبشكلالرسميالدوامأوقاتیستغل.

والتقدیرالشكررسائلمنالكثیروفیھالجزاءاتمنخالالوظیفيسجلھ.

أخرىتجاریةأوشخصیةالتزاماتأومنافعأیةعلىالوظیفیةالتزاماتھیقدم.

بھایعملالتياالدارةأھدافتحقیقعلىوحرصاوالءیظھر.

وموضوعیةبنزاھةویتعاملإیجابیةشخصیةبصفاتیتحلى.

اآلخرینمعالتعاملفنیجید.

استفزازھموحتىالعمالءالعتراضاتاالستجابةفيجداوصبورإیجابي.

وتقدیرھمباحترامھمیحظىوھوزمالئھمعممتازةعملعالقاتیقیم.

الحاجةعند(لھمالالزمةوالمساندةالدعمتقدیمإلىیبادر(.

ومرءوسیھرؤسائھمنالتعاملفيإیجابي.

وسیاساتھاالھیئةوقوانینبأنظمةملتزم



المعرفة والقدرات والمھارات : لث المعیار الرئیسي الثا

ط�ویر یركز ھذا المعیار على مدى مالئمة المؤھالت العلمیة للموظف مع متطلبات الوظیفة وجھود الموظف في تحسین مھاراتھ وت
:ةویتكون من المعاییر الفرعیة التالی.  كما یتناول مستوى مھارات االتصال مع اآلخرین والتي یمتلكھا الموظف، قدراتھ

المؤھالت العلمیة والدورات التدریبیة: )۱(المعیار الفرعي 

األسئلة املطلوب اإلجابة عليها
عملھ؟لطبیعةالموظفیحملھاالتيالعلمیةالمؤھالتمالئمةمدىما

بھا؟یقومالتيالوظیفیةللمھامعملھمجالفيالموظفخبرةمالئمةمدىما

الوظیفیة؟وواجباتھمھامھإلنجازوالتقنیةالعملیةلمھاراتھالموظفتكریسمدىما

یة؟الوظیفقدراتھزیادةفيأثرتوكیفبالعمل؟التحاقھوبعدقبلتأھیلیةأوتدریبیةبدوراتالموظفمشاركةمدىما

مدى تأثیر الدورة على انجاز المهام وواج�ات الوظ�فةنوع�ة الدورةاسم الدورة

جھود الموظف في تحسین مھاراتھ وقدراتھ ): ۲(المعیار الفرعي 

العمل؟وجودةأداءعلىمھاراتھلتطویرجھودهعلىأثّرتوھلالوظیفیة؟مھاراتھتطویرعلىالموظفحرصمدىما

یةاللغومھاراتھتطویرأوواإلنترنتاآلليالحاسباستخدام(المتخصصةالفنیةالمھاراتتنمیةعلىالموظفحرصمدىما(

عملھ؟بمھامیتعلقفیماالمھاراتلھذهتطبیقھومدى

ااألسئلة املطلوب اإلجابة عليه

المشاركات في األنشطة التي تساھم في تطویر النمو المھني؟): ۳(المعیار الفرعي 

مدى تأثیر النشاط على انجاز المهام وواج�ات الوظ�فةتار�خ النشاطاسم النشاط

المطبقةاألنظمةعلىیطلع،ورؤسائھزمالئھمنالتعلمعلىحریص.

بعملھالمتعلقةوالمواضیعالنقاطعنویستفسریسأل.

بنفسھاألعمالینجزأنیحاول.

میدانیة/مھنیةمھامإلنجازاستعدادعلى.

:الحریص على التعلم المستمر صفات الموظف 

بسرعةالمھاراتیجید.

كاإلنترنتحدیثةبوسائلوالعملیةالعلمیةالتطوراتآخرعلىاالطالععلىیحرص.

التدریبیةوالندواتالرسمیةغیرواالجتماعاتالعملفرقفيالمشاركةعلىیقبل.



المبادرة واإلبداع: المعیار الرئیسي الرابع
ر یتط�ویركز ھذا المعیار على مدى مبادرة الموظف إلى تقدیم أفكار أو مقترحات أو دراسات أو مب�ادرات أو أس�الیب عم�ل متمی�زة و مبدع�ة تس�اھم ف�ي 

ى التمی�ز س�توو ماألداء أو تحسین اإلنتاجیة أو االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة أو تبسیط اإلجراءات، و یعنى ھذا المعیار بدرجة اإلبداع و المبادرة 
. والتفرد فیما قدمھ الموظف من أفكار و اقتراحات و إنجازات

)اإلبداع وتطوير أساليب العمل(:)١(املعيار الفرعي 
األسئلة املطلوب اإلجابة عليها

ة؟اإلداروأداءأدائھتحسینبھدفاألخرىالتجاربعلىالموظفاطالعمدىوماوكمیتھ؟األداءنوعیةلتحسینجدیدةأسالیبعنالبحثمدىما

بیئةخلقفيالموظفقدمھاالتيالمبادراتمساھمةمدىوما،)أمثلةاذكر(اإلدارة؟عمللتطویرالموظفقدمھاالتيالمثمرةاالقتراحاتھيما

مماثلة؟مبادراتتقدیمعلىاآلخرینشجعتبحیثالعملفيتنافسیة

علىترتبتالتيوالتأثیراتالنتائجھيوماواقعیتھا؟مدىومااإلبداعیة؟والمبادراتاألفكارتقدیمفيالموظفلدىالمتبعةالمنھجیةھيما

للموظف؟اإلبداعیةالمبادرات

الضروریة؟واألعمالبالمھامللقیامالتعلیماتانتظاروعدمالمبادرةلزمامالموظفأخذمدىما

ب ؟ما هي األسالیب التي �ستخدمها الموظف لتطو�ر مقترحات تحسین األداء؟ وفوائد هذه االسالی

فوائدهاالسلوب.م

عمله ؟ما عدد المقترحات المثمرة التي قدمها الموظف لتطو�ر عمله أو أعمال أخرى داخل 

مدى واقع�ة المقترححالنتائج المترت�ة على المقتر تاثیر المقترحهدف المقترحالمقترح.م

طلوبة  اخذ زمام املبادرة وعدم انتظار التعليمات ابلقيام ابملهام امل:)٢(املعيار الفرعي 

اثرالموقفمكان الموقفتار�خ الموقفالموقف

:المبادر واإلبداع المتمیزصفات الموظف 

.الموظف محفز ذاتیا وھو مبادر من الدرجة األولى•

.یقدم بشكل شبھ منتظم أفكار وأسالیب عمل فعالة وعملیة•

.یقدم اقتراحات عملیة مفیدة•

تتمیز اقتراحاتھ بالتكامل والحداثة والریادة واإلبداع•

. یمثل قدوة یحتذى بھا في تقدیم أفكار واقتراحات مماثلة ومبدعة•

.لمبادرتھ واقتراحاتھ تأثیرات إبداعیة واضحة على  تطویر األداء•

.یتابع بحرص مدى تطبیق ما یقدمھ من اقتراحات ومبادرات•

.یقدم أفكار وتصورات غیر مسبوقة•

.  مثابرة على تقدیم مشاریع إبداعیة•



)  ینخاص بالقیادی(المھارات القیادیة  : المعیار الرئیسي الخامس

التحفی�ز و یركز ھذا المعیار على المھ�ارات و الق�درات اإلش�رافیة المتعلق�ة بالق�درة عل�ى التخط�یط و التنظ�یم والتوجی�ھ و التف�ویض و
:ویتكون من المعاییر الفرعیة التالیة. التدریب و غیرھا من المھارات القیادیة و اإلشرافیة و اإلداریة

الرؤیة والرسالة والتخطیط االستراتیجي ): ۱(المعیار الفرعي 
بھایعملالتيالجھاز/الھیئةوقیمورسالةرؤیةونشرومراجعةتطویرفيالقیاديالموظفدور.

اءةبكفومراجعتھالتطبیقھاوالجھوداإلمكانیاتوتوفیروتنفیذھا،الجھاز/الھیئةاالستراتیجیةالخطةوضعفيالقیاديالموظفدور.

عملھفریق/التنظیمیةبوحدتھلالرتقاءواضحةرؤیةتحدیدعلىالقیاديالموظفقدرة.

جھودالوحشدتنفیذھاعلىواإلشرافالمركزیةاالداة/االداة/القسم/للوحدةمتكاملةخططبتنفیذوالمساھمةإعدادعلىالقیاديالموظفقدرة

.بكفاءةلتطبیقھا

المشاركة وتحمل المسؤولیة): ۲(المعیار الفرعي 
األسئلة املطلوب اإلجابة عليها

؟لالدارةالرسمیةوغیرالرسمیةالنشاطاتفيالقیاديالموظفمشاركةمدىما

التطوعیة؟الجھودفيالقیاديالموظفمساھمةمدىما

عمل؟أوراققدّموھلوالملتقیات؟والندواتبالمؤتمراتمشاركتھمدىما

الروتینیة؟غیرالحاالتفيخاصةواإلشرافیة؟القیادیةلمسؤولیاتھالقیاديالموظفتحملدرجةما

؟اإلجراءاتوتبسیطالتعقیداتمنالتخفیفمدىوماالعلمي؟بتحصیلھلالرتقاءالقیاديالموظفیبذلھاالتيالجھودھيما

المھارات اإلشرافیة)  : ۳( المعیار الفرعي 

؟)والمالیةوالمادیةالبشریة(المواردمنالقصوىواالستفادةالتنظیممجالفيالقیاديالموظفقدرةمدىما

الواحد؟الفریقبروحالعملبتشجیعالقیاديالموظفقیاممدىما

الخدمة؟لقيبمتیتعلقفیماوخاصةالوظیفيوااللتزاموالسلوكاألداءفيلمرؤوسیھالحسنةالقدوةبتقدیمالقیاديالموظفقیاممدىما

لعملاعلىوالتحفیزالصالحیاتوتفویضإشرافھتحتالعاملةالبشریةالمواردوتدریبتنمیةعلىالقیاديالموظفحرصمدىما

والعطاء؟

الوظیفي؟وااللتزامالمتعاملینخدماتمجالفيالحسنةالقدوةفیھاقدّمالتيالحاالتالقیاديالموظفیقیسكیف

القسم؟أوالوحدةأداءومراجعةلقیاسالقیاديالموظفیتبعھاالتيالمنھجیةھيما

األسئلة املطلوب اإلجابة عليها

:المتمیزالقیادى صفات الموظف 

لتحقیقھاجھودھموحشدعملھلفریقإیصالھاعلىقادروھوواضحةمستقبلیةرؤیةللمشرف.

قدراتھموإطالقموظفیھتحفیزعلىقادر،بكفاءةوینظمیخطط.

الصالحیاتیفوض.

والخارجیینالداخلیین(العمالءخدمةعلىیحرص(.

متمیزعملفریقبناءعلىقادر.

وقدراتھممھاراتھموینميموظفیھیدرب.

وموضوعیةبعدلمرءوسیھأداءیقیم.



أمثلة تدل على المھارات و القدرات اإلشرافیة للقیادى للمساعدة على االجابة عن االسئلة السابقة 
بكفاءةلتطبیقھاالجھودوحشدمتكاملةخططإعدادعلىوقدرتھعملھفریق/التنظیمیةلوحدتھواضحةرؤیةتحدیدعلىالمشرفقدرة

الخطةعدادإعلىبنفسھوأشرف،)...(وھيللھیئةاالستراتیجیةرؤیةمنمشتقةالتنظیمیةلوحدتھواضحةرؤیةالقیادىلدى:ذلكعلىمثالوھنا

إعدادھاتموالتياإلستراتیجیةالخطةفيالمطلوبةاألھدافلتحقیقمتكاملةفرعیةخططعلىالتشغیلیةالخطةتحتويحیث،إلدارتھالتشغیلیة

.الموظفینبمشاركة

منھاالعائدوتعظیمالمتاحةوالمادیةالبشریةالمواردمنالقصوىواالستفادةالتنظیممجالفيالمشرفمھارات.

الدوریةاعاتاالجتم/االلكترونيالبریداستخدامخاللمنالموظفینعلىأسبوعیةودوریةبصورةاألعمالبتوزیعالقیادىیقوم:ذلكعلىمثالھناو

.االنجازوتاریخمتطلباتتحدیدفیھیتمالذيومحددةبمسؤولیاتعملخطط/

التنظیمیةوحدتھ(عملھفریقوأداءأدائھمستوىلقیاسموثوقةألسالیبالمشرفتطبیقمدى(.

اجتماعخاللنمتقییمھنتائجعلىموظفكلإطالعیتمحیثموظفیھأداءتقییمفيبتطبیقھایقومواضحةمنھجیةالقیادىیستخدم:ذلكمثالوھنا

.ومستمردورىبشكلاألداءومؤشراتاالنجازاتمتابعةخاللمنالتنظیمیةوحدتھالقیادىیقییمكما،دورىبشكلثنائي

الوظیفيوااللتزامالمتعاملینخدماتمجالفيخاصةوالسلوكاألداءفيلمرؤوسیھالحسنةللقدوةالقیادىتقدیمعلىأمثلةوجود.

یطبقاكم،)...(إدارةمثلاألخرىلإلداراتالدعملتوفیراإلضافيبالعملوقیامھتعاونھخاللمنإلدارتھحسنةقدوةالقیادىیعتبر:ذلكمثالوھنا

.المتعاملینمعاجتماعاتلعقدویبادرالمفتوحالبابسیاسةالموظف

العمللىعوتحفیزھملھمالصالحیاتتفویضلنظامتطبیقھمعإشرافھتحتالعاملةالبشریةالمواردوتدریبتنمیةعلىالقیادىحرصمدى

.لدیھمالواحدالفریقروحوبناءوالعطاء
موظفلكلالسنویةالتدریبساعاتوقیاسالتدریبنوع:التدریبحیثمن.

لمرؤوسیھفوضھاالتياألعمالعنأمثلةذكر:التفویضحیثمن.

معنویا،مادیا(المنجزینتكریمعلىأمثلة:التحفیزحیثمن(.

واالدارةالتنظیم،الحسابات،والمشروعاتالتخطیط،القانونیة(مختلفةأقسام/اداراتمنعملفرقتشكیل:الفریقروحبناءحیثمن

متطلباتىوعللھمالسنوياألداءتقییمنتائجعلىذلكعملفيواعتمدإدارتھلموظفيسنویةتدریبخطةووضعتصمیمعلىیعمل:ذلكمثالوھنا

.الحقیقیةللموظفینالتدریبیةاالحتیاجاتعلىوالعملومستجدات

وانجازاتھمأدائھمعنلھمومنتظمةبناءةمعلوماتتقدیمعلىوقدرتھعملھفریقمعالفعالواالتصالالتواصلعلىالمشرفقدرة.

تواجدونیالتيالعملومواقعالموظفینمكاتبإلىالمیدانیةالزیاراتخاللموظفیھمعتعاملھخاللمنالمفتوحالبابسیاسةیتبع:ذلكمثالوھنا

.االجراءلتسھیلالموظفینلتوجیھااللكترونيالبریداواستخدامالدوریةالجتماعاتبتنظیمةیقوموكف.فیھا

ذلكعلىمثالھناواألفضلنحوالتغییرإجراءفيومھارتھالمشرفقدرة:

معاتاجتماعبعقدویقوموالمقترحاتوالشكاوىالمالحظاتإلىاالستماعدائمفھوالتغییرإلىالحاجةعندواضحةمنھجیةیتبع:ذلكمثالوھنا

.للتغییردعمھمعلىلیحصلالبدایةمنذالتغییرعملیاتفيوإشراكھمواالقتراحاتالشكاوىھذهلدراسةوالمعنیینموظفیھ



دلیل العالمات
طبیعة مؤشرات اإلجابةةفئة العالمالتقدیر العام

ضعیفة
۰%-۲۹%

.عامة جداً ) روائیة ( إنشائیة •

.ال تتضمن أیة أمثلة عملیة أو حقائق أو أرقام أو إحصائیات أو وثائق مدعمة لإلجابة•

.ال تعبر عن اھتمام كاف أو استجابة مالئمة لموضوع المعیار•

.ال تشیر إلى الواقع الفعلي للموضوع، و تتطرق بشكل إنشائي إلى ما یجب القیام بھ•

.األفكار التي تتضمنھا مشوشة و غیر منسقة•

.اإلجابة ال تصل و ال تلِب الحد األدنى وتـقل كثیراً عما ھو متوقع•

غیر كافیة
۳۰%-٤۹%

.وصفیة تغطي عدداً قلیالً و غیر كاٍف من جوانب الموضوع•

.من األمثلة و األرقام و الوثائق المدعمة) غیر كافٍ (تتضمن عدداً قلیالً •

.األدلة واألرقام المدرجة غیر متكاملة أو كافیة•

).متواضعة لالستجابة لمتطلبات المعیار أو الموضوع ( تعبر عن بدایة •

.ھناك الكثیر من العناصر التي تتطلب مراجعة وتطویر وتحدیث•

.منھجیة غیر واضحة أو مكتملة•

.  عن المتوقع) قلیالً ( اإلجابة تقل •

%٦٥-%٥۰مقبولة ، عادیة
.موثقة و تغطي عدداً من جوانب الموضوع•

.تتضمن عدداً من األمثلة واألدلة واألرقام المساعدة•

.مدعمة ببعض المستندات والوثائق المساعدة والمفیدة•

.تعبر عن إدراك ووعي ألھمیة الموضوع و خطوات مقبولة لالستجابة لمتطلباتھ•

.ھناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحدیث وتطویر•

.اإلجابة مساویة و مشابھة لما ھو متوقع•

جیدة
٦٦%-۷۹%

.إجابة موثقة تغطي معظم جوانب متطلبات الموضوع•

.تتضمن عدداً كافیاً من األمثلة واألدلة و اإلحصائیات المالئمة•

.مرفق معھا مستندات ووثائق كافیة مدعمة لإلجابة•

.قد تتضمن وثائق أو أدلة متمیزة ومثیرة لإلعجاب•

.تتضمن أفكار متكاملة ومترابطة وشاملة•

.تعبر عن تفكیر منطقي•

.تزید عن المتوقعاإلجابة •

ممتازة
۸۰%-۱۰۰%

.إجابة موثقة تغطي معظم جوانب متطلبات الموضوع•

.تتضمن عدداً كبیراًً◌ من األمثلة واألدلة و اإلحصائیات المالئمة والمتمیزة•

.مرفق معھا مستندات ووثائق مدعمة لإلجابة•

.تتضمن وثائق و أدلة متمیزة ومثیرة لإلعجاب•

.تتضمن أفكار متكاملة ومترابطة وشاملة•

.تعبر عن تفكیر منطقي و متمیز•

.اإلجابة تزید عن المتوقع بكثیر•



اعتماد درجات التقییم 

المعیار االولمجموع الدرجات
المعیار 
المعیار الثانى 

الثالث 
المعیار 
الرابع 

المعیار 
الخامس 

المجموع 
التاریخالكلي

مجموع النقاط

اعتماد المسئول المباشر

اعتماد المسئول االعلى

اعتماد رئیس الجھة
جھاز/ھیئة 

اعتماد مقرر اللجنةمالحطاتاجمالى دررجات المشارك

رأي عضو رأي عضو اللجنةرأي عضو اللجنةرأي عضو اللجنةرأي عضو اللجنة
رأي عضو اللجنةاللجنة

دالیعتم/ یعتمد  مدالیعت/ یعتمد  الیعتمد/ یعتمد  الیعتمد/ یعتمد  الیعتمد/ یعتمد  الیعتمد/ یعتمد  

االسم

التوقیع

التاریخ

رأي عضو رأي عضو اللجنةرأي عضو اللجنةرأي عضو اللجنةرأي عضو اللجنة
اللجنة

مدالیعت/ یعتمد  الیعتمد/ یعتمد  الیعتمد/ یعتمد  الیعتمد/ یعتمد  الیعتمد/ یعتمد  

االسم

التوقیع

التاریخ

التوقیع)الیعتمد/ یعتمد  (راى رئیس اللجنة 



)۱( نموذج رقم نماذج المسابقة

البیانات الشخصیة : أوال 
:  االسم 

:  تاریخ المیالد 
الحالة االجتماعیة

اإلدارة / القسمھا التابع لالوحدة التنظیمیة

تاریخ التعیین المسمى الوظیفي 

ي البرید االلكترونالدرجة الوظیفیة 

المؤھالت العلمیة والخبرات  : ثانیا 

المؤھالت العلمیة 

الشھادات المھنیة 

الخبرات العملیة 

ابرز الدورات التدریبیة 

المعارف والمھارات والقدرات : ثالثا 

).  مةالمعرفة بالقوانین واألنظ، الوصف الوظیفي(مثل المعرفة بمھام الوظیفة المعارف المرتبطة بالعمل 

المھارات 
التعامل مع اآلخرین أو غیرھا من ، إدارة الوقت، مثل تحدید أولویات العمل

). الترجمة ، مثل مھارات الحاسوب (المھارات ومتطلبات إضافیة  

القدرات 
مع التعامل، التنظیم ، تحمل المسؤولیة ، مثل القدرة على العمل تحت الضغط 

.  المشاركةو، الصعوبات 

الوحدة أمثلة على تطویر 

التنظیمیة 

).  باختصار(أمثلة للمساھمة في التطویر خالل فترة الخدمة 

أمثلة على خدمة المجتمع 

الجوائز التقدیریة 

المشاركة في المؤتمرات 

  

صورة 

شخصیة 



)۲( نموذج رقم 

الدرجة االدلة والشواھداسم المعیارم
ةالمستحق

مالحظات

)۳( نموذج رقم 

)---------( مالحظات فریق التقییم على المعیار 

اللجنة والتوصیات راىنقـاط القـوة



)  ٤(نموذج رقم 

إرفاق كل ما یثبت ذلك مع أدائك المتمیز فى عملك  عن نبذه كتبأ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

عن اھدافك المستفبلیة فى العمل  :نبذه أكتب
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اھدافك المستقبلیة  لذاتك وفى مجال عملك  نبذه عن  أكتب
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ورؤیتك لھا فى العام المقبل   رایك فى المسابقةعن نبذه أكتب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
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