
عامدة املوارد البرشية 



يتم وضع ا�هداف بناءاً على مصادر ا�هداف االستراتيجية لجامعة 
الجوف و الوصف الوظيفي والمهام الفعلية للموظف وطبيعة 

ا�عمال اليومية واستنتاج ا�هداف منها.

هل يرتبط تقييم األداء بالعالوة السنوية والرتقية و التدريب و 

التطوير؟

الئحة إدارة ا�داء مسئولة فقط عن تنظيم عملية إدارة ا�داء أما 
ما يتعلق بالمزايا المالية والترقيات فهناك لوائح خاصة بها لكن 

تساعد صاحب القرار لتتميز بين الموظفين مرتفعي ا�داء و 
منخفضي ا�داء .  

هل النامذج املستخدمة خالل السنة الحالية ورقية أم الكرتونية؟

حاليًا النماذج المستخدمة للسنة الحالية ستكون ورقية إلى 
أن يتم تحويلها الكترونيًا.

ماهو الفرق بني الوظائف اإلرشافية أو الغري إرشافية؟

الوظائف اªشرافية تكون تحت إدارتها موظفين بينما الغير 
إشرافية هم الموظفين. 

ماهي الوثائق التي ترفق إلثبات استحقاق املوظف يف 

التقييم درجة( ١ ) أو (٥)؟

الوثائق المرفقة: سجل المالحظات – المخاطبات الرسمية – 
سجل المتابعة - التقارير و غيرها. 

كيف سيتم وضع األهداف الذكية ؟



كيف يتم تقيم املشارك يف اللجان واألعامل التي تكون خارج 

الوصف الوظيفي؟

يتم تقييمه تحت محور الجدارات في بند التعاون.

هل يحق للموظف التظلم ؟ وملن يرفع التظلم؟

يجوز للموظف الحاصل على تقدير( غير مرضي) التظلم منه بأن 
يرفع التظلم إلى إدارة التواصل الداخلي بعمادة الموارد البشرية 

خالل ١٠ أيام من تاريخ تزويد الموظف بنسخه منه. 

من هو املسؤول عن اعتامد تقييم األداء الرئيس األعىل أم 

رئيس الجهة؟

حسب الهيكل اªداري. 

كيف يتم تقييم األعامل الطارئة أو املهام التي يكلف بها املوظف 

من قبل الرئيس املبارش وليست من ضمن األهداف؟

يتم تقييمها في قسم الجدارات.

من يقوم بتقييم املوظف عند غياب الرئيس املبارش؟

عند غياب الرئيس المباشر هناك من ينوب عنه ويكون تقييم 
ا�داء وفق ما تم إنجازه من ا�عمال.

هل يجب أن يصاغ هدف عام للوحدة عىل أساسه يتم وضع 

أهداف املوظفات؟

يمكن أن تكون ا�هداف مشتركة ويمكن وضع أهداف لكل موظفة 
وفقا لوصفها الوظيفي والبد أن تكون هذه ا�هداف ذكية.



املقرتحات التطويرية التي يتطلب إنجازها العديد من اإلجراءات 

وقد تستغرق فرتة زمنية طويلة هل تحتسب للموظفة؟

نعم ، يمكن إذا كان من ضمن ا�هداف الموضوعة ويحسب لها 
في الجدارات.

هل من املمكن وضع مصادر لألهداف الذكية عىل موقع العامدة 

بحيث ميكن للموظفات االستعانة بها يف وضع أهدافهن؟

نعم ، يمكن اªستعانة بملف العينات لصياغة ا�هداف الذكية. 

عند متتع املوظفات برصيدهن السابق من االجازة االعتيادية  

واملطلوب استنفذها قبل نهاية العام الدرايس ،كيف يتم تقييمهن 

عن تلك الفرتة؟

يتم تقييمها عن الفترة التي كانت متواجدة فيها على رأس العمل.

كيف سيتم تقييم الكادر الصحي؟

يتم تقييمه بنفس النماذج و يجوز للجهة إضافة ثالث جدارات 
فنية على الجدرات ا�ساسية في ميثاق ا�داء.

من الذي يعد ميثاق األداء و يضع األهداف  و نسب األوزان؟

يعد الرئيس المباشر ميثاق ا�داء و يضع ا�هداف الذكية باالتفاق 
مع الموظف و يتم تزويد  إدارة عمليات الموارد البشرية 

بالنسخة المعتمدة.  



لدينا مدير إدارة و رئيس قسم و عميد ، فمن هو معتمد 

التقييم ؟ 

يعتمد التقييم من رئيس الجهة .

متى تبدأ دورة األداء و إعداد ميثاق األداء؟

يتم إعداد ميثاق ا�داء في شهري يناير وفبراير من كل عام. 

هل يقترص عمل املوظف عىل األهداف التي تم تحديدها يف 

و ثيقة األداء ؟ 

ال ، حيث أن هناك جدارت مطلوبة من الموظف بجانب ا�هداف 
المحددة في الوثيقة. 

ماهو الحد األدىن لألهداف؟ 

يجب أن التقل ا�هداف عن اربعة و ال تزيد عن ستة أهداف .

كيف يقيم املوظف خالل فرتة التدريب أو الدراسة أو اإلعارة؟ 

 يتم إعداد التقييم عن الموظف خالل هذه الفترة التي تزيد عن 
ستة أشهر في ضوء التقارير و التقديرات التي ترد من جهة الدراسة 

أو الندب أو اªعارة . 

هل تستطيع املوظفة تعديل أو تغيري األهداف و األوزان خالل دورة 

األداء لظروف طارئة ؟ 

نعم،  تسطيع من خالل اªجتماع مع الرئيس المباشر في الدورة 
النصفية ( الشهر السادس و السابع ) من العام و التي تعتبر فرصة 

للتواصل و التحفيز و التصحيح و إعادة النظر  قبل دورة التقييم 
النهائي ، أما بعد الشهر السابع فال يجوز إجراء أي تعديل . 



كيف يتم التعامل مع أهداف املوظف يف حال الرتقية ، اإلجازات 

الطويلة  ، النقل سواءاً إىل  جهة داخلية أخرى أو خارجية ؟ 

يكون تقييم أداء الموظف من قبل الوحدة التنظيمية أو  الجهة 
المنقول إليها متى ما أمضى ٣ شهور فيها.  وفي حال لم يمض 

تلك المدة يكون تقييم أداء الموظف من قبل الوحدة التنظيمية 
أو  الجهة المنقول منها. 

تم تحديد أحد األهداف يف ميثاق األداء إلنجاز عدد ( ٦٠ ) معاملة كناتج 

مستهدف و خالل منتصف العام أنجز املوظف ( ١٠٠ ) معاملة. كيف 

سيتم التقييم يف هذه الحالة ؟ 

يحق للرئيس المباشر معالجة اختالف ا�هداف و الجدرات خالل فترة 
النصف سنوية و تعديل أي هدف أو ناتج مستهدف ، فقد يكون هناك 

خلل بالهدف بأن الهدف غير منطقي لذلك يتم تحديد الناتج 
المستهدف بناءاً على السنوات السابقة. 

كذلك العكس ، في حال كان الناتج المستهدف ١٠٠ معاملة ، قد 
يكون الناتج المستهدف غير قابل للتحقيق حيث أن القدرات و 
المهارات و اªمكانيات للموظف ال تساعده على تحقيقه فيتم 

مراجعة و تعديل الهدف إلى ٦٠ معاملة وبالتالي يكون الهدف ذكي. 


