
 

 
 
 
 
 

 
ـ         ه٤١٤٤بشأن األداء الوظيفي لعام  املوضوع:  

 
 وكالء اجلامعة , أمينة جملس اجلامعة. 

 . املعاهد –الكليات  –عميدات العمادات املساندة 

 حفظهم اهلل          مشريف ومدراء ادارات العموم.                                                            
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,,

شـــــعا لكـــــعاد عمل ذوـــــودثمل املاإلدلـــــعا د يـــــد ان اردا ت العاتـــــع ل  ـــــوا د الاشـــــا ع  كـــــع  ل  ايـــــ  ن      
ــوبي    ــي اداء ت كــ ــدا  مــ ــع ةدا ت األداء بوــ ــادت ع  يــ ــع دة ــ ــع األداء    اجلاتعــ ــ     ــ ــا ل  ايــ ــاذي وملا ددمتــ ان ــ

  هـ مإنه مت حتد د تواعيد دد ت األداء الوظيفي حبكب اجلددل ادناه:١٤٤٤الوظيفي ل عام 
 

الادء بإدخال تيثاق األداء الوظيفي ع   ال ظام 
 ل ويئ ني )ال ع ي يع داردا  ع(

  هـ٦/٣/١٤٤٤

للهيئتين  ياخر موعد إلعداد ميثاق األداء الوظيف
 )التعليمية واإلدارية(

  هـ٦/٥/١٤٤٤

مرحلة المراجعة النصف سنوية لألداء الوظيفي 
 للهيئتين )التعليمية واإلدارية(

 هـ٧/١٤٤٤-٦بني شوا يف الفرتت تا 

 هـ١/١١/١٤٤٤ تقييم األداء الوظيفي للهيئتين )التعليمية واإلدارية(
 
 :ع   مجيي اجلوات ا ل زام بال اليد

ةعــــداد تيثــــاق األداء الــــوظيفي يف الواــــ  االــــدد  كــــب اجلــــددل اعــــ ها  يــــد ان ال ــــأخ   ــــ  ا    •
 .ع   دد ت األداء ل عام ثات 

بـــــني الـــــا يا املااشـــــا دالعدـــــو دال أثـــــد تـــــ  ادخـــــال مجيـــــي   ضـــــاد ت ا  فـــــاق ع ـــــ  األهـــــداا •
 .ع   ال ظام اخلانات امل  وبع يف تيثاق األداء الوظيفي

بعـــد تـــاد    ًابعـــد اعـــداد تيثـــاق األداء تـــ  ااـــ  الـــا يا املااشـــا دان تالـــه  ـــي مل اع  ـــاده   تا يـــ           •
  وم ت   ا  خ دصوله يف  ال مل   مل اع  اده. ٢١
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ــ     • ــال املوظــ ــد ان تــ ــ         ع ــ ــاها املوظــ ــ  ادــ ــرتت الــ ــ  الفــ ــيمل عــ ــا ال تيــ ــا يا املااشــ ــ  الــ ــزم ع ــ   ــ
 .لي مل اخ ء طاا املوظفع حت  ةدا  ه ع   منوذج اثك  دا  اله لو دت األداء الوظيفي

ع ـــــد  لـــــي  الـــــا يا املااشـــــا ل  وظـــــ    ـــــزم اخ ـــــا  د ـــــدت األداء الـــــوظيفي بـــــاردا ت العاتـــــع     •
   ي ه.ل  وا د الاشا ع       مل اذااء ال ةم يف

ع ــــــد ان وــــــاء  ع يــــــ  الــــــا يا املااشــــــا   ــــــزم انوــــــاء ثامــــــع امل ع تــــــات ع ــــــ   كــــــابه دذلــــــ    •
 بال واص  تي ت كتع األداء باجلوع.

   وما ع   املواي ا لعرتدني لإلدا ت العاتع ل  وا د الاشا ع ال الي: •
    ع األداء الوظيفي. .1
 الدلي  ار شادي ل   ع األداء الوظيفي. .2
 .ع   ال ظام ي رعداد تيثاق األداء الوظيفيالدلي  ار شاد .3
 مناذج  تييمل األداء. .4

 
 

 
 تعاونكم ومقدرينشاكرين 

 
 

 مديرة االدارة العامة للموارد البشرية 
 

 فوزية بنت سليمان العمرو د.                                                                                            
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