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 الدورة الثانية

2017 

 ..................................................الدولة: 

 ................................................... :المترشحاسم 

 

 



 المشاركات ـبيان

  االسم  الرتبة   الوظيفيالرقم 

  تاريخ التعيين 
 تاريخ

 الميالد
  الدولة  

 

 المالحظات
المعيار األول: األداء 

 نجازواإل

 

  انجازات الوحدة التنظيمية
التي يشرف عليها خالل فترة 

 . هعمل

 

 الفردي  األداءجم وطبيعة ح
واالنجازات التي حققها 
 هالمترشح في نطاق عمل

 الحالي.

 

  الفردي  األداءحجم وطبيعة
واالنجازات التي تتعدى 

المحددة للموظف  األهداف
تتجاوز نطاق ومتطلبات  أو

عمله داخل ابرز االنجازات 
يرته المهنية في سخالل م

جميع الجهات التي كان 
 يعمل بها سابقًا.

 

  األداءحجم وطبيعة 
واالنجازات الشخصية خارج 

 نطاق العمل.

 

 التطوعية التي قام  األعمال
بها المترشح من خالل الجهة 

خارج  أوالتي يعمل بها 
 نطاق عمله.

 

 المعوقات والصعوبات  طبيعة
التي تخطاها المترشح 

 لتحقيق انجازاته



 المالحظات
المعيار األول: األداء 

 نجازواإل

 

  الجهد الشخصي للموظف
في تحقيق هذه االنجازات 

في  اآلخرينومدى مشاركة 
  تحقيقها.

 

 المالحظات
مبادرة : الالثانيالمعيار 

 واإلبداع

 

   هقدم حجم وطبيعة ما 
 أوالمترشح من ابتكارات 

أو ريادية  أو إبداعيةمبادرات 
مرتبطة بمجال مقترحات 

خارج  أوعمل المترشح 
، أفكارنطاق عملة )

عمل،  أساليبدراسات، 
 ....(.  مشاريع،

 

 هقدم مدى تطبيق ما 
مقترحات/  المترشح من

 .إبداعية/ مبادرات أفكار
 
 

 

  النتائج والتأثيرات المترتبة
على االبتكارات والمبادرات 

 المطبقة. اإلبداعية
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  ،األبحاثبراءات االختراع 
المنشورة، المؤلفات العلمية/ 

 باسم..... المسجلة  األدبية
 المترشح.

 
 



 
 

 تعلم المستمر: الالثالثالمعيار  المالحظات

 

    مدى حرص المترشح

وسرعته في مجال التنمية 

الذاتية من خالل اكتساب 

الخبرات والمهارات المتعلقة 

 هبمهام عمل

 

 

 

 

 

  مدى حرص المترشح على

إجادة وتطوير مهاراته اللغوية 

أو قدراته في مجال االتصال 

أو تنمية مهارات فنية أو 

إدارية متخصصة تتعلق بمهام 

التدريب(، عمله ) من خالل 

وكذلك مدى تطبيقه لهذه 

 المهارات في عمله.

 

 

 

 

  الجهود التي يبذلها المترشح

 يلالرتقاء بتحصيله العلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 المالحظات
مهارات : الالرابعالمعيار 

 اإلشراقية

 

    قدرة المشرف على تحديد
لوحدته  واضحة استراتيجية
/ فريق التي يرأسها التنظيمية
عدادعمله  خطط متكاملة  وا 

 .لتحقيقها بكفاءة وفعالية

 

  مهارات المشرف في مجال
 األمثلالتنظيم واالستغالل 

للموارد البشرية والمادية 
والتكنولوجية المتاحة وتعظيم 

 العائد منها.

 

  ألساليبمدى تطبيق المشرف 
 أداءلقياس مستوى  ةموثوق

فريق عمله/ وحدته التنظيمية 
 األهدافومتابعة مدى تحقيق 

 المناسبة تواتخاذ القرارا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقديم المشرف القدوة الحسنة
والسلوك  األداءلمرؤوسيه في 

خاصة في مجال خدمة 
 المتعاملين وااللتزام الوظيفي

 

  مدى حرص المشرف على
تنمية وتدريب الموارد البشرية 

وتفويض  إشرافهالعاملة تحت 
الصالحيات لهم وتحفيزهم على 

العمل والعطاء وبناء روح 
 الفريق الواحد لديهم.

 



 المالحظات
مهارات : الالرابعالمعيار 

 اإلشراقية

 
 

 
 

  قدرة المشرف على التواصل
واالتصال الفعال مع فريق 
عمله وقدرته على تقديم 

معلومات بناءه منتظمة لهم عن 
 وانجازاتهم أدائهم

 

 

  عملية  إدارةالمهارة والقدرة على
التغيير والتحديث والتحسين 

 األفضلالمستمر نحو 
 
 
 

 

 


