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بيانات تصنيف 
الهيئة السعودية 

 للتخصصات الصحية

  تاريخ االنتهاء  الرقم 

  الدرجة المهنية  التخصص

     

 عام   عام تقييم األداء الوظيفي للسنتين األخيرتين 
 

 

 عناصر تحقيق صرف مكافأة التميز ) ترفق صور المستندات ( 
   

 ) يجب تحقيق العناصر التالية مجتمعة (  داء من جهات معتمدةعلى جوائز او تكريم للتميز في األالحصول 
 لم يتحقق□ تحقق      □  من الجهات و اإلدارات الحكومية ، الجمعيات األهلية ، المنضمات االقليمية والدولية 1

ان يتم صدور الجائزة او التكريم من رئيس الجهة الحكومية على مستوى المنطقة ) مددير عدام او مدن يليدي وظيفيدا  (  2
 لم يتحقق□ تحقق      □  او رئيس الجمعية او المدير اإلقليمي او المدير العام للمنظمة 

 لم يتحقق□ تحقق      □  ان تكون الجائزة او التكريم في المجال الصحي و تعتمد من مدير عام فما فوق.  3

   

 القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع
 المؤشر األول ) يجب تحقيق هذه العناصر التالية مجتمعة ( 

 لم يتحقق□ تحقق      □  أن ال يخل العمل التطوعي بواجبات العمل األساسية للموظف و أال يتعارض مع أوقات العمل الرسمية .  1

 لم يتحقق□ تحقق      □  أن تكون األعمال التطوعية في خدمة القطاع الصحي بالمجتمع و بموافقة عميد الكلية .  2

3 
العمددل التطددوعي بموجددب شددهادة صددادرة مددن مؤسسددة حكوميددة أو جمعيددة اهليددة او علميددة معتمدددة علددى اال تقددل مدددة 

ساعة خالل السنة و ان تصدر الشهادة من رئيس الجهة الحكوميدة علدى مسدتوى المنطقدة او رئديس  22التطوع عن 
 الجمعية . 

 لم يتحقق□ تحقق      □ 

 
 يجب تحقيق احد العناصر التالية ( المؤشر الثاني : )

 لم يتحقق□ تحقق      □  عضوية مجلس إدارة جمعية علمية او أهلية 1

  عضوية مجلس علمي في ذات التخصص .  2

 لم يتحقق□ تحقق      □  عضوية هيئة التحرير لمجلة علمية صحية محكمة 3

  

 المشاركة بورقات عمل في الندوات و المنتديات الطبية
تشدمل النددوات والمدؤتمرات وحلقدات العمدل والمنتددديات الداخليدة والخارجيدة التدي تقيمهدا المرافدق او المؤسسددات او  1

 لم يتحقق□ تحقق      □  المنظمات او الجمعيات الصحية

 لم يتحقق□ تحقق      □  أن يكون النشاط معتمدا من الجهات ذات االختصاص داخليا او خارجيا   2

 لم يتحقق□ تحقق      □  اعتماد المشاركة على المتحدث في الفعاليةيقتصر  3
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 تقديم بحوث و تجارب علمية متخصصة
 لم يتحقق□ تحقق      □  في الندوات و المؤتمرات و برامج التدريب و مراكز االبحاث داخليا  و خارجيا   1

 لم يتحقق □تحقق      □  الحصول على منح بحثية من جهات معتمدة 2

 
 تأليف كتب علمية او تثقيفية

 لم يتحقق□ تحقق      □  المشاركة في تأليف ) او ترجمة ( فصل او كامل كتاب مطبوع 1

 لم يتحقق□ تحقق      □  ان يكون في المجال الصحي 2

 لم يتحقق□ تحقق      □  ان يكون مفهرس لدى مكتبة الملك فهد الوطنية 3

تحصددر الكتددب التثقيفيددة علددى مددا يصدددر او يعتمددد مددن جهددة علميددة ) مثددل : القسددم ، الكليددة ، الجمعيددات العلميدددة  4
 لم يتحقق□ تحقق      □  المتخصصة (

 

 نشر اوراق علمية في مجلي محكمي
 لم يتحقق □تحقق      □  المشاركة في إعداد  ونشر اوراق علمية في مجلة محكمة محلية او اقليمية او دولية 1

 مالحظة :
 إذا تحقق ثالثة عناصر .   %01إذا تحقق عنصرين ، أو  %01من راتب الدرجة األولى من المستوى الذي يشغله الموظف إذا تحقق احد العناصر ، أو  %01يصرف نسبة 

 
 

 الحصول على براءة اختراع طبي
اختراع جهاز طبدي أو ابتكدار تركيبدة طبيدة عالجيدة او طريقدة جديددة تسداهم فدي  الحصول على براءة في أي من  : 1

 لم يتحقق□ تحقق      □  . تطور و تقدم المجال الطبي
 مالحظة  : 

 همن راتب الدرجة األولى من المستوى الذي يشغله الموظف وال يجوز الجمع بين هذه النسبة و ما ورد في الفقرة من ) أ الى و ( الموضح اعال %01في حال تحقق هذا العنصر يصرف نسبة 
 

 .................التاريخ  ..................... التوقيع :................. الرقم الوظيفي : ..................................... اسم الموظف : 
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السجل 
 المهني

عدم صدور قرار تأديبي من لجنة تأديبية أو غيرها من الجهات ذات العالقة خالل 
 الثالث سنوات الماضية

 ال□ نعم           □ 

عدم وقوع عقوبة فنية أو إدارية خالل السنة  الماضية ) مثل : غياب ، تدأخر ، إندذار 
 ، لفت نظر ..... الخ (

 ال□ نعم           □ 

   

 اإلنتاجية 

) حسب 
 التخصص ( 

) للعاملين بالمستشفيات والمراكز االلتزام بالمهام الرئيسية للتخصص حسب النصاب 

العمليات الجراحية / المناوبات / المناظير / االشعة التي تم قراءتها / عدد المرضى   ( ) مثل العيادات /
 الجدد . . . الخ 

 ال□ نعم           □ 

 ال□ نعم           □  ممارسة التخصص ) يراعى في ذلك عبء العمل للمكلفين بأعمال أخرى ( 

 ال□ نعم           □  االلتزام بالحضور والمشاركة في النشاطات التنظيمية والتعليمية بالمنشأة 

المشاركة او اإلشراف على األنشطة بالمنشأة ) تنسيق جداول المناوبات / 
 جداول العمليات / االنشطة التعليمية / التقارير / الدراسات . . . الخ ( . 

 ال□ نعم           □ 

 ال□ نعم           □  المشاركة في اللجان الفنية و اإلدارية أو العلمية بالمنشأة . 
 

 
 

 ال   .   □نعم           □توصية الرئيس المباشر بالصرف :        
 
 .................التاريخ ..................  التوقيع : ............................الوظيفة : . ........................................االسم :    
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ال   .   □نعم           □توصية المدير الطبي/وكيل الكلية المعني بالصرف :       
 
 .................التاريخ  ..................التوقيع :  .............................الوظيفة : ........................................ االسم :    
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ال   .   □نعم           □توصية عميد الكلية بالصرف :     
 
 .................التاريخ .................. التوقيع :  ............................الوظيفة : . ........................................االسم :    
 
 

 


