سؤال وجواب حول الئحة األداء الوظيفي الجديدة
س /باختصار ما ىو مفهوـ األداء الوظيفي ؟
ج /عبارة عن تقييم أداء ادلوظف وذلك دلعرفو ماذا ينجز من خالؿ حتديد
األىداؼ وكيف ينجز من خالؿ اجلدارات.
س  :من الذي يعد ميثاؽ األداء ويضع األىداؼ ومىت يتم وضعها ؟
ج – يعد الرئيس ادلباشر ميثاؽ األداء ويضع األىداؼ باالتفاؽ والتنسيق مع
ادلوظف( أي اقًتاحها واالتفاؽ عليها ( يف شهري يناير وفرباير من كل عاـ .ويتم
تزويد إدارة األداء الوظيفي بالنسخة ادلعتمدة
س  :لدينا مدير وحدة ورئيس قسم فمن ىو معتمد التقييم ؟
يعتمد التقييم من رئيس اجلهة.
س  :من الذي حيدد نسبة األوزاف لألىداؼ ىل ىو الرئيس ادلباشر أـ ادلوظف ؟
ج -يعترب الرئيس ادلباشر ىو الشخص ادلعين بشكل مباشر يف اعتماد وزف
األىداؼ.
س  :ىل يقتصر عمل ادلوظف على األىداؼ اليت مت حتديدىا يف وثيقة األداء
السنوي فقط ؟
ج  -ال حيث أف ادلوظف مطلوب منو إىل جانب تنفيذ األىداؼ احملددة يف
الوثيقة أف يتحلى بالصفات السلوكية لشغل وظيفتو.

س :ما ىو احلد األدىن لألىداؼ اليت يقًتحها ادلوظف ؟
ج  -احلد األدىن لألىداؼ وفقا للنظاـ حمددة بأربعة أىداؼ حسب ادلادة الثانية
فقرة ب.
س /كيف يقيم ادلوظف خالؿ فًتة التدريب او الدراسة او اإلعارة ؟
يتم اعداد التقييم عن ادلوظف خالؿ فًتة التدريب او الدراسة او اإلعارة اليت تزيد
عن ستة أشهر يف ضوء التقارير والتقديرات اليت ترد من جهة الدراسة أو الندب أو
اإلعارة (ـ .)11
س  :ىل يستطيع ادلوظف تعديل أو تغيري األىداؼ واألوزاف خالؿ سنة التقييم ؟
ج  -يستطيع ادلوظف والرئيس ادلباشر خالؿ اجتماع ادلراجعة ادلرحلية اليت تتم
الشهر السادس والسابع واليت تعترب فرصة للتواصل والتحفيز والتصحيح وإعادة
النظر يف وزف األىداؼ أو تعديلها كفرصة أخرية قبل ثباهتا ،أما بعد ذلك فال جيوز
إجراء أي تعديل.
س  :ما ىو ادلقصود بادلراجعة ادلستمرة ؟
ج  -ادلقصود هبا أف يقوـ الرئيس ادلباشر مبراجعة أداء ادلوظف بشكل دوري
(يومي ،أسبوعي أو كل عشرة أياـ (على ضوء مصلحة العمل ،وذلك لتصحيح
مسار ادلوظف جتاه حتقيق األىداؼ احملددة يف الوثيقة ،من حيث تذليل العقبات
والوقوؼ على نقاط القوة ودعمها و نقاط الضعف ومعاجلتها بشكل سريع ،وحىت

ال تشكل ادلراجعة ادلرحلية والتقييم النهائي للموظف فيما بعد منط مفاجئ لوجود
احنرافات يف ادلسار نتيجة عدـ وجود ادلراجعة ادلستمرة.
س  :كيف يتم التعامل مع أىداؼ ادلوظف يف حاؿ الًتقية  ،النقل  ،الندب..اخل ؟
ج – إذا ما طرأ أي تغيري على وضع ادلوظف خالؿ العاـ سواء نقل أو ندب أو
إعارة يتعني عليو مراجعة أىدافو بالتنسيق مع الرئيس ادلباشر.
أما يف حاؿ الًتقية أو تغيري ادلهاـ  ،فإذا كانت ادلدة تقل عن ثالثة أشهر من بدء
سنة التقييم فيكوف التقييم عندئذ على أساس الوظيفة اجلديدة  ،أما إذا كاف التغيري
بعد ثالثة أشهر من بدء سنة التقييم ففي ىذه احلالة يتم التقييم استناداً إىل العمل
السابق والعمل احلايل ،حبيث يشًتؾ الرئيساف ادلباشراف السابق واحلايل يف عملية
التقييم.
س  :من ادلسؤوؿ عن عملية متابعة إجناز األىداؼ ؟
ج – يعترب الرئيس ادلباشر وادلوظف األساس الذي يعتمد عليو نظاـ إدارة األداء،
لذلك يقع على الرئيس ادلباشر مسؤولية ادلتابعة والتواصل وادلراجعة ادلرحلية وادلراجعة
ادلستمرة ألداء ادلوظف طيلة العاـ .
س  :من ادلسؤوؿ عن تقييم األداء يف حاؿ نقل أو تغيري الرئيس ادلباشر للموظف؟
ج – إذا مل يتمكن الرئيس ادلباشر من تنفيذ مهامو ألي سبب من األسباب عندئذ
يتوىل الشخص الذي حيل مكانو كرئيس مباشر القياـ هبذه ادلهاـ
س  :ىل يوجد أكثر من شخص يتوىل تقييم ادلوظف ؟
ج – ال ألف األصل يف عملية التقييم أف تكوف موكلو للرئيس ادلباشر

س :ىل يتم تطبيق نظاـ إدارة األداء على ادلوظفني اجل ػ ػدد ) خالؿ فًتة التجربة( ؟
ج – نعم .فيتم تقوًن أداء ادلوظف خالؿ فًتة التجربة مرتني ,األوىل بعد مضي
مخسة عشر من تاريخ مباشرتو عمل الوظيفة ادلعني عليها والثانية قبل هناية فًتة
التجربة بشهر على األقل لتحديد مدى صالحيتو لالستمرار يف شغل الوظيفة
س  :ىل يتم تقييم ادلوظفني ادلعينني على بند التشغيل الذايت والعقود بنظاـ إدارة
األداء؟
ج – نعم  ،إف نظاـ إدارة األداء يطبق على مجيع ادلوظفني بغض النظر عن نوع
ومدة العقد أو الدرجة الوظيفية مبا يف ذلك ادلوظفني العاملني بدواـ جزئي وبدواـ
كامل.
س  :ماىو تعريف الوظيفة اإلشرافية ؟
كل موظف صدر لو قرار إداري من معايل مدير اجلامعة أو سعادة وكيل اجلامعة أو
العميد أو ادلشرؼ .وىذا القرار حيدد منوذج وعناصر تقييمو يف منوذج ميثاؽ األداء
وتقييم األداء يف الئحة األداء الوظيفي .
س  :مت حتديد أحد األىداؼ يف ميثاؽ األداء إلجناز عدد ( )100ناتج مستهدؼ
وتبني الحقا أنو مل يكلف إال بػ ( )00ناتج مستدؼ فقط واجنزىا كاملة .فكيف
سيتم التقييم يف ىذه احلالة ؟
حيق للمدير ادلباشر معاجلة اختالؼ األىداؼ واجلدارات خالؿ الفًتة النصف
سنوية ،وتصحيح أي اختالؼ خالؿ تقييم األداء النهائي .

س  :ىل يؤثر تقييم األداء العاـ للموظف على العالوات وادلزايا ادلالية أو ادلزايا
األخرى؟
حسب ادلادة العشروف من الئحة إدارة األداء الوظيفي واليت تنص على "حتدد
اللوائح التنفيذية لنظاـ اخلدمة ادلدنية مستويات أداء ادلوظف اليت يستحق عنها
العالوات أو ادلكافئات أو ادلزايا األخرى أو ما ىو مطلوب للًتقية وفقا دلا ورد يف
تقرير تقوًن األداء الوظيفي ادلعد عن ادلوظف" .
س :ىل يهدد تقييم األداء الوظيفي ادلوظف الذي اداءة منخفض بالفصل؟
نعم ,وذلك بعد  3سنوات من تدين ادئو ,ففي ادلرة األوىل اليت حيصل فيها ادلوظف
على تقوًن أداء وظيفي بدرجة غري مرضي تقوـ إدارة األداء الوظيفي بتوجيو تنبيو
مكتوب بضرورة رفع مستوى أدائو ,فاذا حصل على نفس التقدير يف السنة الثانية
فتتم مسائلتو ومعاقبتو تأديبيا ,فاذا حصل يف السنة الثالثة على نفس التقدير فريفع
امره اىل جلنة النظر يف خمالفات ادلوظفني للنظر يف فصلو تأديبيا.
س  :مىت تكوف نتيجة تقييم ادلوظف معتمدة ؟
ج -ال تكوف نتيجة تقييم ادلوظف هنائية ومعتمدة إال بعد اجتماع جلنة األداء يف
اجلامعة حيث تتخذ بعد ذلك اجراءات التبليغ من خالؿ الرئيس ادلباشر الذي يقوـ
بإبالغ كل موظف تابع لو بنتيجة التقييم النهائي.

س  :ىل يتم اعداد تقييم أداء دلن لديهم اجازات طويلة مثل االستثنائية أو االمومة
أو ادلرضية اخل؟
حسب ادلادة العاشرة من الئحة تقييم األداء الوظيفي فإنو يتم اعداد تقييم دلن عمل
 3أشهر فأكثر (ويتم اعداد تقييم أداء حسب الفًتة اليت قضاىا ادلوظف بالعمل).
أما أقل من  3أشهر عمل فال يتم اعداد تقييم ذلم .
س  :ماىو حق ادلوظف ادلعد عنو تقوًن أداء وظيفي بدرجة غري مرضي؟
تتم ادلكاتبة اىل جلنة فحص التظلمات خالؿ مدة ال تتجاوز عشرة أياـ من تاريخ
تزويده بنسخو من تقوًن أدائو.
س :ماىي اىم األمور اليت جيب اف حيرص عليها مدير اإلدارة (ادلقيم) واليت قد
تعينو على تقييم موظفيو تقيما موضوعيا وعادال؟
ج :على مدير اإلدارة إعداد ملف خاص لكل موظف يدوف فيو مجيع ادلالحظات
السلبية واالجيابية اليت تطرأ على ادلوظف عند أدائو دلهامو الوظيفية ويف حالو وجود
مالحظات سلبية يقوـ مدير اإلدارة بأخطار ادلوظف ليعمل على جتنبها ويوضع ىذا
االخطار يف ملفو.

