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4عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- إدارة األداء الوظيفي

إدارة األداء الوظيفي:

إدارة األداء.

• مراحل إدارة األداء الوظيفي.

• الئحة إدارة األداء الوظيفي – وزارة الخدمة المدنية.

• ميثاق األداء)وضع األهداف TRAMS و الجدارات(.

• نماذج إدارة األداء الجديدة.

• التصنيف اإلجباري .

• تواريخ مهمة.
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إدارة األداء:

 هي عملية مشتركة تتيح لكال من الموظفين والمدراء للعمل سويا للتخطيط
 ,والمتابعة المستمرة ألهداف العمل والتي يتم من خاللها تحديد وقياس أداء

الفرد و المنظمة.
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-مراحل إدارة األداء الوظيفي

 طيطختلا

 فادهألا ىلع قافتالا -1

 تافدهتسملا ديدحت- 2

 

 ةعجارملا

  مدقتلا ىدم ةعجارم -1

  ةعجارلا ةيذغتلا-2

  مييقتلا

  يونسلا ءادألا -1

 )يونسلا مييقتلا(

 بداية دورة إدارة األداء

نهاية دورة إدارة االداءمنتصف دورة إدارة االداء
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الئحة إدارة األداء الوظيفي – وزارة الخدمة المدنية

 تطبق أحكام هذه الالئحة على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على
بند األجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم.

بدأ العمل بها عام 1438 هـ.
الحد األدنى لتطبيق نظام التصنيف اإلجباري : 20 موظف.

 ریدقتلا ةجرد قاطنلا  ءادألا فصو
 5 %100> زاتمم
 4 %90-100 ادج دیج

 3 %80-89 دیج
 2 %60-79 يضرم

 1 %60< يضرم ریغ
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 ميثاق األداء

 ميثاق يتفق فيه كال من الموظف و المدير على وضع األهداف و تحقيق
الجدارات

فادهألا  

تارادجلا  

ءادالا قاثيم  
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 نموذج ميثاق األداء : الوظائف غير إشرافية
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 نموذج ميثاق األداء :الوظائف اإلشرافية
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 وضع األهداف

 S.M.A.R.T صياغة وتحديد األهداف

    )Specific, Measurable, Actionable, Realistic, Time Specific(

)محدد, قابل للقياس, قابل للتطبيق, منطقي, محدد الزمن(

• توافق متبادل على األهداف بين الموظف والمدير

تحديد التوقعات المنطقية من قبل المدير

أن تتماشى األهداف مع أهداف اإلدارة والجامعة



12عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- إدارة األداء الوظيفي

                            وضع األهداف -  مثال
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وضع األهداف - ماهي مصادر صياغة األهداف؟
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                            وضع األهداف -  مثال
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   ميثاق األداء – الوظائف الغير إشرافيه وضع األهداف



16عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين- إدارة األداء الوظيفي

 ميثاق األداء- الوظائف اإلشرافيه وضع األهداف:
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 الوزن النسبي لألهداف
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 الجدارات
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ميثاق األداء –الوظائف الغير اشرافيه - الجدرات
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ميثاق األداء – الوظائف الغير اشرافيها - لجدارات
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التقييم السنوي الجدارات
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  النسب الموزونة لألهداف والجدارات في التقييم
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التصنيف االجباري

تصنيف وتوزيع الموظفين الى )5( فئات بحسب نسبة مئوية تحددها الوزارة

- ذوي األداء المرتفع %20

- ذوي األداء األداء المتوسط 70% )3فئات(

- ذوي األداء المنخفض %10
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تواريخ مهمة

 خيراتلا جذامنلا م

 ءادألا قاثيم جذومن لاسرإ 1

 ةيونسلا فصنلا ةعجارملا 2

 يونسلا مييقتلا لاسرإ 3




