
 
 

 

 الشائعةاألسئلة 

 

 وحدة إدارة األداء

 

 هداف الموظفات؟أساسه يتم وضع أيصاغ هدف عام للوحدة على  أنهل يجب س/ 

 لوصفها الوظيفي. لكل موظف وفقا   األهدافمشتركة ويمكن وضع  تكون األهداف أنيمكن ج/ 

 

 الرئيس المباشر؟من يقوم بتقييم الموظف عند غياب س/ 

 .األعمالجازه من نإوفق ما تم  األداءعند غياب الرئيس المباشر هناك من ينوب عنه ويكون تقييم ج/ 

 

 كيف يتم تقييم الموظفة التي تتمتع بإجازة أمومة؟س/ 

 يتم تقييم الموظف لفترة ال تقل عن ثالثة أشهر على رأس العمل.

 

 ثنائها ولفترة تزيد عن خمسة عشر يوما  أو أ اإلجازةللموظف هو تاريخ تمتعه بعداد التقييم تاريخ إصادف  إذاس/ 
 ؟اإلجازةتقديره غير مرضي فكيف يتسنى له التظلم وهو متمتع ب ناوك

 .جازته ومباشرة عملهنتهاء إاال بعد إ يكونوهذا ال  التقييمفي هذه الحالة يعتبر التظلم من تاريخ استالمه صورة ج/ 

 

 تداب؟نواال اإلجازة مدة التقرير فترة ضمن يدخل هلس/ 

 حسب وضعه بحقيقة علم على اإلدارة تكوم أن فالمفروض دائمة بصورة بالوظيفة عالقته تنه لم الموظف أن مادامج/ 
 .منتدبا   أو مجازا   أنك سواء مالئما   تراه بما عنه تقريرا   تعد أن ولها الظروف

 

 

 



 
 

 

 الشائعةاألسئلة 

 

 وحدة إدارة األداء

 

 

 ؟ المنقول الموظف عن أداء تقييم إعداد يتم كيفس/ 

 إليها للمنقوا اإلدارة لدى سيكون هنا ومن. أخرى إلى حكومية جهة من معه ينتقلالموظف  ملف أن المعروفج/ 
 الحالي أدائه ضوء في عنه السنوي التقييم إعداد استكمال على تعمل أن وعليها السابقة التقاييم عن كافية معلومات
 .السابقة وتقاييمه

، انصراف، االستئذنفي تقييم محور الجدارات  فيما يخص )الحضور ،اال اإلدارةيتدخل مدير  أنهل من الممكن س/ 
 األخير(؟

 و رئيس جهة.أرئيسا  مباشرا   أننعم، سواء كج/ 

.......................................................................................................... 

 هل هو الرئيس المباشر أم الموظف؟  األهدافس/ من الذي يعتمد وزن 

عليها مع  االتفاقالتي يتم  األهدافج/ يعتبر الرئيس المباشر هو الشخص المعني بشكل مباشر في اعتماد وزن 
من قيام الموظف بمناقشة الرئيس  ال تمنعهذه الصالحية الممنوحة بموجب النظام للرئيس المباشر  أنالموظف، علما  ب

 القرار النهائي في ذلك يعود للرئيس المباشر. أنفي عملية تحديد الوزن إال المباشر 

 

 س/ ماهو المقصود بالمراجعة المســتمرة؟

على  كل عشرة أيام (سبوعي،الموظف بشكل دوري )يومي، أ أداءيقوم الرئيس المباشر بمراجعة  أنج/ المقصود بها 
المحددة في الوثيقة، من حيث تذليل العقبات  األهدافلحة العمل، وذلك لتصحيح مسار الموظف تجاه تحقيق ضوء مص

والوقوف على نقاط القوة ودعمها ونقاط الضعف ومعالجتها بشكل سريع، وحتى ال تشكل المراجعة المرحلية والتقييم 
 سار ــ نتيجة عدم وجود المراجعة المستمرة.حرافات في المنا النهائي للموظف فيما بعد نمط مفاجئ ــ لوجود

 

 ومتى يتم وضعها؟ األهدافمن الذي يضع س/



 
 

 

 الشائعةاألسئلة 

 

 وحدة إدارة األداء

)  األهدافللنظام يتم وضع  شر ووفقا  عليها مع الرئيس المبا االتفاقمن قبل الموظف ومن ثم  األهدافج/ يتم اقتراح 
 . عليها( في كل عام واالتفاقأي اقتراحها 

 

 ؟األهدافجاز نإس/ من المسؤول عن عملية متابعة 

، لذلك يقع على الرئيس المباشر األداءج/ يعتبر الرئيس المباشر والموظف األساس الذي يعتمد عليه نظام إدارة 
 داء الموظف طيلة العام.لمستمرة ألمسؤولية المتابعة والتواصــل والمراجعة المرحلية والمراجعة ا

 

 تهاء المشروع أم في نهاية العام؟ناس/ هل يتم تقييم الموظف الذي يعمل في مشروع بمجرد 

تهاء المشروع أو تحقيق الهدف قبل نهاية نا نإلذلك ف األداءيمر في عدة مراحل وآخرها عملية تقييم  األداءنظام  نإج/ 
 حكام النظام.أل ية العام وفقا  يتم في نهاالتقييم النهائي  أنبل تتم عملية التقييم مباشرة  أنالعام ال يعني 

 

 على الموظفين الجدد؟ األداءس/ هل يتم تطبيق نظام إدارة 

الوظيفي  األداءالجديد، بل يتم تقييمهم على نموذج )تقييم  األداءيتم تقييم الموظفين الجدد على نظام إدارة  ،ج/ ال
 . للموظف خالل فترة التجربة(

 

 ؟األداءس/ كيف يتم إبالغ الموظف بنتائج تقييم 

 ج/ يتم إرسال إشعار للموظف بالنتيجة قبل اعتمادها من الجهة اإلشرافية.

 

 شهر ( أو أكثر؟ 12ــ6س/كيف يتم تقييم الموظف المريض لفترات طويلة) 

 هر فأكثر.شأ 3ج/يتم تقييم الموظف لفترة 


