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املقدمة

بعـد مرور ما يقـارب السنتني على إقرار نظام اخلدمة املدنية رقم )30( لسنـة "2007"، والذي استهدف مواكبة   

والنهوض  والتطوير  التحديث  ملتطلبات  فيها  البشرية  املوارد  وإدارة  املدنية  اخلدمة  تخص  التي  والتعليمات  التشريعات 

بواقعها وتفعيل أدواتها، ومن ضمنها عملية إدارة وتقييم األداء الوظيفي، بعد أن متت مراجعة وتقييم شامل ملمارسته 

خالل عقود سابقة، ظهرت أهمية إعادة النظر في معاييره وآلياته ومناذجه. ومت إصدار تعليمات ومناذج جديدة ودليالً إجرائياً 

مفصالً بكافة مكونات عملية إدارة األداء، مت توزيعه على جميع شاغلي الوظائف اإلشرافية في اجلهاز احلكومي، بهدف 

إعادة تفعيل هذه األداة الهامة وحتقيق األهداف املرجوة من عملية تقييم األداء، وإخراجها من حالة الروتينية والعمومية 

واخلضوع للضغوطات الشخصية التي وصلت إليها.

وتشير النتائج األولية لتجربة آليات تقييم األداء اجلديدة إلى حتسن في املؤشرات العامة -وإن لم تكن كافية-،   

وبغرض توفير اإلسناد الفني والدعم واملتابعة لهذه العملية الهامة، فقد مت تشكيل جلنة دائمة لتتمكن الدوائر من العودة 

إليها.

ولقد دفعت تلك التجربة والتغذية الراجعة منها، والتفاعل مع مالحظات الدوائر اخملتلفة، إلى إعادة النظر في   

عدد من مكونات تقارير وسجالت األداء لتتالئم مع واقع الفئات الوظيفية اخملتلفة، وتتناسب مع مهامها وطبيعة عملها 

ومستوى تأهيلها األكادميي واملهني.....

إن الديوان وهو يستجيب ملتطلبات تطوير إدارة املوارد البشرية في اخلدمة املدنية، وملالحظات ومشاركات أجهزتها   

الذين نتقدم بالشكر والتقدير جلهودهم املتواصلة، ليأمل أن يتم إيالء هذه العملية االهتمام واجلهد واملوضوعية الالزمة، 

وأن تتم متابعة استخدام سجالت األداء واجناز تقاريره في مواعيدها احملددة، والتي نصت عليها أحكام املادة )9( من تعليمات 

إدارة وتقييم األداء السارية املفعول.

أقسام  ورؤساء  مدراء  من  األداء  تقييـم  بعملية  مباشرة  املعنيني  أيدي  بني  الدليل  هذا  وضع  سعى  ومثلمـا   

ومسؤولني مباشريـن إلى توضيح وتسهيل وتنظيم عملية تقييم األداء، وليكون مكمالً للدليل اإلجرائي إلدارة وتقييم 

األداء في اخلدمة املدنية الذي أعده الديوان في عام 2007، فإنني أرجو أن أؤكد على الدور الهام واحلاسم لإلدارة العليا في 

والتحقق من  املتابعة  األداة، من خالل  املرجوة من عملية تطوير هذه  املدنية ودوائرها، في حتقيق األهداف  أجهزة اخلدمة 

تنفيذ وسالمة تطبيق عمليه األداء وتعبئة سجالتها ومراجعتها في مراحلها األولى والثانية خالل العام وتعبئة التقارير 

السنوية في موعدها واحلرص على موضوعيتها وعدالتها وااللتزام مبعاييرها.

واهلل ولي التوفيق،،،

* هذا الدليل مكمالً وليس بديالً عن الدليل اإلجرائي إلدارة وتقييم األداء في اخلدمة املدنية الصادر عام 2007 والذي مت توزيعه على كافة املستويات 
اإلشرافية في أجهزة اخلدمة املدنية.

رئيس ديوان اخلدمة املدنية

  مــازن السـاكـت
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النتائج األولية لعملية تقييم األداء الفردي
وفقاً لنظام اخلدمة املدنية رقم )30( لسنة 2007

إدراكاً من ديوان اخلدمة املدنية بأهمية عملية تقييم األداء وإدارتها كأحد أهم مكونات إدارة املوارد 
أجهزة  إدارة  عليها  تستند  التي  األساسية  املدخالت  احد  التقييم  تعد مخرجات عملية  البشرية، حيث 

اخلدمة املدنية في وضع برامجها لتخطيط املوارد البشرية وإدارتها وتنميتها.

لذا جاء نظام اخلدمة املدنية احلالي ليرسخ املفاهيم احلديثة في تقييم وإدارة األداء وإخراجها من 
أطرها الشكلية معتمداً على املرتكزات األساسية التالية:-

تفعيل عملية تقييم األداء الفردي وتطويرها بحيث تكون أكثر موضوعية وذلك من خالل حتقيق األهداف  1 .

التي وضعت لهذه العملية.
شمولية عملية إدارة وتقييم األداء لكافة الفئات الوظيفية باستثناء اجملموعة األولى من الفئة العليا،  2 .

وإعداد مناذج تراعي خصوصية وطبيعة الوظائف ومستوياتها مبا في ذلك املوظف حتت التجربة.
املوظف  من  املطلوب  األعمال  مخرجات   / النتائج  ربط  خالل  من  املؤسسي  باألداء  الفردي  األداء  ربط  3 .

حتقيقها بأهداف الوحدة التنظيمية واخلطة اإلستراتيجية للدائرة.
إدخال مفهوم اتفاقيات األداء من خالل التركيز على مفهوم التشاركية بني الرئيس واملوظف في التحديد  4 .
العمل  أو كليهما وخطة  األداء  لألهداف ومؤشرات  للنتائج /مخرجات األعمال املطلوبة وفقاً  املسبق 

ومتطلبات حتقيقها.

واملستعرض ملراحل تطور عملية تقييم األداء في اخلدمة املدنية يالحظ ان التقييم في ظل تطبيق 
مبدأ العلنية قي تقييم أداء املوظفني ابتعد عن املوضوعية الى حد بعيد من حيث أن نسبة احلاصلني على 
تقدير "ممتاز وجيد جدا" بلغت ما نسبته  )98%(، من موظفي اجلهاز احلكومي وهذه النسبة ال تنسجم مع 

منحنى التوزيع الطبيعي ومستوى وكفاءة األداء العام على الصعيد املؤسسي جلهاز اخلدمة املدنية.

وبعد اعتماد السرية في عام 1998 التي جاءت كمحاولة ملعاجلة عدم املوضوعية في تقييم األداء 
أظهرت اإلحصاءات انخفاضاً في مستوى احلاصلني على تقدير "ممتاز وجيد جداً" بلغت )94%( مـن إجمالي 
املوظفني، األمر الذي استدعى من الديوان العمل على تطوير عملية إدارة وتقييم األداء من  خالل املزج بني 
نتيجة  على  االطالع  من  املوظف  يتمكن  بحيث  التقييم،  في  الشفافية  نحو  والعلنية كخطوة  السرية 

تقريره النهائي بعد مضي شهر من تاريخ إيداعه في الديوان،
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في حني أظهرت النتائج األولية لعام )2007( وفقاً لنظام إدارة وتقييم األداء  حتسناً ملموساً في 
نتائج تقييم األداء، حيث بلغت نسبة احلاصلني على تقدير ممتاز )34,3%*( من إجمالي املوظفني وهو انخفاض 
ملحوظ عن النسب السابقة، وكذلك عند املقارنة ما بني مجموع نسبة التقدير العام "املمتاز، اجليدجدا" 
لعام 2007 مع نسبة تقدير "املمتاز، جيدجداً" في األعوام السابقة جند ان النسبة انخفضت من )%97,7( 
واستمرت باالنخفاض الى ان وصلت الى )81,2%( في عام 2007، وهو مؤشر ايجابي على نوع من التحسن 

والوعي واملوضوعية في عملية تقييم أداء املوظف العام.

وجتدر اإلشارة هنا إلى متيز بعض الدوائر في تطبيق هذه العملية ومنها، وزارة التربية والتعليم، رغم 
العدد الكبير ملوظفيها وانتشارها اجلغرافي في جميع محافظات وألوية اململكة، ووزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، ويأمل ديوان اخلدمة املدنية من جميع الدوائر  في جهاز اخلدمة املدنية ترسيخ وتطبيق 
هذه املنهجية العلمية في تقييم أداء املوظفني لتحقيق الغاية املرجوة منها، وتستفيد من النجاحات التي 

حتققت في بعض الدوائر في مجال تنفيذ كافة مكونات عملية إدارة وتقييم األداء بشكل صحيح.

* مت استثناء املعلمني في وزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم )64827( معلم حيث مت تقييم أدائهم وفقاً للمنهجية القدمية.
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أهداف الدليل

يسعى هذا الدليل إلى حتقيق جملة من األهداف أهمها:

والتقارير  السجالت  تعبئة  في  التسلسل  عملية  وتوضيح  األداء  وتقييم  إدارة  منهجية  مأسسة   -1

اخلاصة بها .

رفع قدرات  الرؤساء املباشرين واملوظفني في كيفية تعبئة سجالت وتقارير األداء السنوية.  -2

توعية وتدريب الرؤساء املباشرين واملوظفني مبفهوم اإلدارة باألهداف وكيفية ربط األداء الفردي باألداء   -3

املؤسسي للدائرة ككل.

الوطنية  األهداف  أهدافهم من  واملوظفني على كيفية اشتقاق  املباشرين  الرؤساء  تطوير مهارات   -4

واألهداف اإلستراتيجية للدائرة وإجراءات حتقيقها وربطها بالنتائج واخملرجات . 

تبسيط بعض املفاهيم املرتبطة بسجالت وتقارير األداء السنوية.  -5

إرشاد  القائمني على تنفيذ هذه العملية من خالل تزويدهم مبجموعة من األمثلة العملية والتطبيقية   -6

لعدة مستويات من الوظائف لتمكينهم من القياس عليها عند التعامل مع مناذج سجالت وتقارير 

األداء السنوية.

تطوير سجالت وتقارير األداء السنوية في ضوء التغذية الراجعة بعد ممارسة عملية التطبيق لهذه   -7

النماذج.



4

دليل النماذج التطبيقية اخلاص بتعبئة سجالت وتقارير األداء السنوية ملوظفي جهاز اخلدمة املدنية

التعريفات اإلجرائية

التكليف  وكتب  الوطنية  األجندة  في  الواردة  املرتكزات  الوطــنــيـــــة:   األهـــــداف 

للمملكة  املستقبلية  للتطلعات  املترجمة  السامية 

واخلاص  العام  القطاع  يسعى  والتي  الهاشمية  األردنية 

لتحقيقها.

األهداف املنبثقة عن األهداف الوطنية التي تسعى كل وزارة/ األهداف اإلستراتيجية ) املؤسسية (: 

دائرة لتحقيقها وتكون هي الغاية أو املبرر لوجودها.

)املؤسسية(  اإلستراتيجية  األهداف  عن  املنبثقة  األهداف  األهـــــداف التنظـيمـيــــة: 

وتسعى كل وحدة تنظيمية أيا كان مستواها لتحقيقها. وقد 

تكون هذه األهداف على شكل برامج و/أو أنشطة.

املهام املطلوب من املوظف حتقيقها وفقا لألهداف أو مؤشرات  النتائج / مخرجـــات األعمــال: 

األداء أو كليهما على مستوى الوحدة التنظيمية.

تنفيذ  أو  إجناز  في  التقدم  مقدار  تبني  التي  القيمة  أو  املعيار  مــؤشــــــــــــرات األداء: 

مهمة ما ،وقد يكون املؤشر نوعيا أو كميا أو كليهما.

الهدف/مخرجات  لتحقيق  املوظف  به  يقوم  الذي  اإلجراء  هو  الـــنشــــــــــــــــــاط: 

األعمال/مؤشرات األداء املطلوب من املوظف حتقيقها.

الفترة الزمنية التي يخضع املوظف خاللها للتقييم من شهر  ســــــنـة التـقيـيـــــــم : 

كانون الثاني ولغاية شهر كانون األول من كل عام، أما بالنسبة 

لشاغلي الوظائف التعليمية فتكون من بداية الفصل الدراسي 

األول ولغاية إنتهاء الفصل الدراسي الثاني.
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املرحلة التحضيرية من عملية إدارة األداء

أوالً: مخطط توضيحي يبني مراحل عملية ربط األهداف الفردية باألهداف الوطنية 

واملؤسسية واجلهات املسؤولة عن تنفيذها

اخلطة االستراتيجية  للدائرة 
)  جلنة التخطيط والتنسيق واملتابعة / وزارة او دائرة 

او مؤسسة رسمية (

التنفيذية  واخلطط  واملشاريع  والبرامج  االهداف 
والتنسيق  التخطيط  )جلنة  التنظيمية،  للوحدات 

واملتابعة / املدير املعني /رئيس القسم(

النتائج / مخرجات االعمال املطلوب حتقيقها من قبل  
املوظف مبا يتفق واهداف الوحدة التنظيمية)الرئيس 

املباشر،املوظف اخلاضع للتقييم(

مخرجات   / النتائج  لتحقيق  التفصلية  االنشطة 
)الرئيس  حتقيقها  املوظف  من  املطلوب  االعمال 

املباشر،املوظف اخلاضع للتقييم(

املوظف  يساهم  التي  التنظيمية   الوحدة  اهداف 
اخلاضع للتقييم في حتقيقها)املدير،رئيس القسم( 

الهدف الوطني )االجندة الوطنية، كلنا األردن ...(

التفاوت في قدرات 
املوظفني ومهاراتهم*

بطاقة الوصف الوظيفي 
للموظف 

حجم وطبيعة املهام الالزمة 
لتحقيق األهداف والنتائج

* األخذ بعني اإلعتبار هذه املالحظات عند حتديد نتائج/ مخرجات األعمال واألنشطة التفصيلية للموظف
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مثال تطبيقي

ثانياً: مثال تقييم أداء موظف

 يتم في هذا املثال تقييم أداء املوظف عامر الذي يعمل كاخصائي تطوير مؤسسي في قسم السياسات 
وعلى  احلكومية  واملؤسسات  الدوائر  إحدى  في  املؤسسي  األداء  تطوير  ملديرية  التابع  املؤسسي  والتطوير 

سبيل اإلفتراض في  وزارة العدل 

وقبل البدء بعملية التقييم البد من معرفة بعض املعلومات واألعمال التي تساعد على القيام بهذه 
املهمة وهي:

 معرفة موقع مديرية تطوير األداء املؤسسي1.  واألقسام التابعة لها ومنها قسم السياسات والتطوير  

املؤسسي على الهيكل التنظيمي  لوزارة العدل.
معرفة الهيكل الوظيفي لقسم السياسات والتطوير املؤسسي .  2 .

الشكل رقم )1( : الهيكل الوظيفي* ملديرية تطوير األداء املؤسسي / وزارة العدل

اخلطوات اإلجرائية لتنفيذ املرحلة التحضرية لعملية تقييم املوظف 

أوال:  يقوم مدير مديرية تطوير األداء املؤسسي باالشتراك مع رئيس قسم السياسات والتطوير املؤسسي  
في وزارة العدل مبا يلي:

األهداف  من  املشتقة  املؤسسية  أهدافها  على  والتعرف  العدل  لوزارة  اإلستراتيجية  اخلطة  	 مراجعة 
الوطنية الواردة باألجندة الوطنية وكلنا االردن .... والتي تساهم وزارة العدل بتحقيقها.

 

    

أحمد

عامر

محمد

مازن

عبد اهللا

نائلحسن

مروان

أخصـــائيأخصـــائيأخصـــائيأخصـــائي

مدير مديرية تطوير األداء املؤسسي

رئيس قسم إدارة اجلودةرئيس قسم السياسات والتطوير املؤسسي

* الهيكل الوظيفي: تسلسل املسميات الوظيفية في الوحدة التظيمية )مديرية تطوير األداء املؤسسي/ وزارة العدل( وتوزيعها على الهيكل 
التنظيمي.
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	 حتديد األهداف املؤسسية للوزارة التي يساهم قسم السياسات والتطوير املؤسسي  بتحقيقها.
	 تدوين كل من األهداف الوطنية واألهداف املؤسسية والوحدات املعنية بتحقيق كل هدف ضمن األجزاء 

اخملصصة كما في اجلدول رقم )1( املبني أدناه.

اجلدول رقم )1( : يوضح  األهداف املؤسسية وأهداف الوحدة التظيمية / وزارة العدل

الفرعية  األهـــداف 
ـــــدات  ـــــوح ـــــل ل
التنظيمية لتحقيق 
الرئيسي الــهــدف 

الوحدات التنظيمية املعنية بتحقيق 
األهداف

األهداف املؤسسية لوزارة العدل

)أهداف اخلطة اإلستراتيجية لوزارة 

العدل(

 األهداف 
أو الهدف 

الوطني

اجلدول  في  التفاصيل 
	 قسم السياسات والتطوير املؤسسي رقم )2( صفحة )10(

طوير األداء
 مديرية ت

سي
س

املؤ

اجلهاز  وخدمات  أداء  مبستوى  االرتقاء   
مبهامهما  للقيام  والقانوني  القضائي 

بكفاءة وفاعلية
1

ترسيخ دولة 
القانون 

واملؤسسات 
وحتقيق العدالة 

واملساواة 
لتعزيز مبادئ 
تكافؤ الفرص 
والشفافية 

وحماية احلقوق 
واحلريات 

اجلدول  في  التفاصيل 
رقم )2( صفحة )10( 	 قسم إدارة اجلودة

	 قسم تنمية املوارد البشرية

	 قسم إدارة املوارد البشرية 

	 قسم اللوازم 

	 مديرية إدارة أنظمة ملعلومات 

	 مديرية األبنية واملشاريع 

	 قسم االتفاقيات والتعاون 
الدولي 

وبناء  والقانوني  القضائي  التعاون  تعزيز 
احمللية  اجلهات  مع  والتنسيق  العالقات 
والدولية في مختلف اجملاالت ذات العالقة 2

	 قسم االتصال اخلارجي 

قسم الدراسات واالستشارات 
القانونية 

التي  التشريعية  واألطر  السياسات  تطوير 
احمللية  واملستجدات  التطورات  تواكب 
البيئة  حتسني  في  للمساهمة  والدولية 

االستثمارية وتعزيز التنافسية االقتصادية
3

	 قسم حماية احلقوق واحلريات ملفهوم  العصرية  ــة  ــرؤي ال إرســـاء 
واحترام  حماية  ومواثيق  التشريعات 

حقوق اإلنسان واألسرة
4

	 قسم شؤون األسرة 

	 قسم االتصال اخلارجي  نشر الثقافة القانونية بني مختلف 
شرائح اجملتمع وتوعيتهم بحقوقهم

	 قسم حماية احلقوق واحلريات5

	 قسم شؤون األسرة 

نالحظ من اجلدول رقم )1(  ما يلي:
مرجعي  وطني  بهدف  العدل خرجت  لوزارة  اإلستراتيجية  اخلطة  لكون  وذلك  واحد،  وطني  هدف  وجود    	
شامل تضمن ما تناولته كل من األجندة الوطنية وكلنا األردن وإستراتيجية القضاء من أهداف وطنية 
أو  الوزارة  تسعى  وطني  هدف  من  أكثر  وجود  إمكانية  إلى  هنا  اإلشارة  وجتدر  الوزارة،  بعمل  متعلقة 

الدائرة إلى املساهمة في حتقيقه.
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دليل النماذج التطبيقية اخلاص بتعبئة سجالت وتقارير األداء السنوية ملوظفي جهاز اخلدمة املدنية

	 يشترك  قسم السياسات والتطوير املؤسسي  بالوزارة مع وحدات تنظيمية أخرى في حتقيق الهدف 
في  قد تسهم  تنظيمية  وحدات  ان هناك  إلى  هنا  اإلشارة  وجتدر  العدل،  لوزارة   )1( رقم  املؤسسي 
حتقيق أكثر من هدف مؤسسي، فمثال جند أن قسم حماية احلقوق واحلريات في وزارة العدل يسهم 

في حتقيق األهداف املؤسسية ذوات األرقام )4و5(.

ثانياً:  يقوم مدير مديرية تطوير األداء املؤسسي ورئيس قسم السياسات والتطوير املؤسسي مبا يلي:
حتديد األهداف التنظيمية الفرعية ملديرية تطوير األداء املؤسسي الالزمة لتحقيق هدف الوزارة رقم  1 .
)1( في ضوء واجبات ومسؤوليات املديرية احملددة، والتشريعات والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة، ويتم 

ذلك من خالل اإلجابة على السؤال التالي:

السؤال األول:
كيف نرتقي مبستوى أداء وخدمات اجلهاز القضائي والقانوني للقيام مبهامها بكفاءة وفاعلية؟

)هدف الوزارة رقم )1((

 إجابة السؤال األول:
يتم االرتقاء مبستوى أداء وخدمات اجلهاز القضائي والقانوني للقيام مبهامهما بكفاءة وفاعلية من خالل:

مأسسة عمل الوحدات التنظيمة في وزارة العدل وضمان إدامتها وتفعيلها. أ    - 
)الهدف الفرعي رقم )1( ملديرية تطوير األداء املؤسسي(   

ضمان التطبيق الفعال واألمثل ملشاريع التطوير والدعم اخلاصة بالوزارة واحملاكم. ب  - 
)الهدف الفرعي رقم )2( ملديرية تطوير األداء املؤسسي(   

حتسني مستوى أداء اجلهاز القضائي ومعرفة معوقاته وأسبابها. جـ - 
)الهدف الفرعي رقم )3( ملديرية تطوير األداء املؤسسي(   

حتقيق  على  تعمل  التي  املؤسسي  والتطوير  السياسات  لقسم  الفرعية  التنظيمية  األهداف  حتديد  2 .
األهداف التنظيمية ملديرية تطوير األداء املؤسسي في ضوء واجبات القسم ومسؤولياته احملددة ضمن 

الهيكل التنظيمي للوزارة، ويتم ذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالي:

السؤال الثاني:
كيف يتم مأسسة عمل الوحدات التنظيمية في وزارة العدل وضمان إدامتها وتفعيلها ؟

)هدف مديرية تطوير األداء املؤسسي رقم )1((

 إجابة السؤال الثاني:
يتم مأسسة عمل الوحدات التنظيمية في وزارة العدل وضمان إدامتها وتفعيلها من خالل:

تطوير السياسات واخلطط اإلستراتيجية وخطط العمل التنفيذية لوزارة العدل. أ    - 
)هدف وظيفة اخصائي تطوير مؤسسي في القسم(   

تقييم األداء املؤسسي للوحدات التنظيمية في وزارة العدل. ب  - 
)هدف وظيفة اخصائي متابعة وتقييم في القسم(   

جـ - حتديث الهياكل التنظيمية واملهام الرئيسية والتفصيلية للوحدات التنظيمية في الوزارة.
)هدف وظيفة اخصائي تطوير مؤسسي في القسم(  
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حتديث وتعديل مصفوفتي االتصال والصالحيات. د  - 

السؤال الثالث:
كيف يتم ضمان التطبيق الفعال واألمثل ملشاريع التطوير والدعم اخلاصة بالوزارة؟

)هدف مديرية تطوير األداء املؤسسي رقم )2((

إجابة السؤال الثالث:
يتم ضمان التطبيق الفعال واألمثل ملشاريع التطوير والدعم اخلاصة بالوزارة من خالل:

تلبية اإلحتياجات واألولويات من الدراسات واملشاريع التطويرية لقطاع العدل. أ    - 
)هدف وظيفة اخصائي إدارة مشاريع في القسم(   

التخطيط لتنفيذ املشاريع اخلاصة ببناء القدرات املؤسسية في الوزارة. ب  - 
)هدف وظيفة اخصائي إدارة مشاريع في القسم(   

جـ -    اإلشراف على تنفيذ مشاريع حتسني وتطوير األداء املؤسسي في الوزارة.
)هدف وظيفة اخصائي إدارة مشاريع في القسم(   

السؤال الرابع:
كيف يتم رصد مستوى أداء اجلهاز القضائي) احملاكم(، املعوقات واألسباب؟

)هدف مديرية تطوير األداء املؤسسي رقم )3((

إجابة السؤال الرابع:
يتم رصد مستوى أداء اجلهاز القضائي )احملاكم(، املعوقات واألسباب من خالل :

إعداد قاعدة بيانات إحصائية حول اجنازات احملاكم وإدامتها وتفعيلها. أ    - 
)هدف وظيفة اخصائي إحصاء في القسم(    
إجراء املسوحات والدراسات امليدانية الدورية. ب  - 
)هدف وظيفة اخصائي إحصاء في القسم(    

املؤسسي   والتطوير  السياسات  وقسم  املؤسسي  األداء  تطوير  ملديرية  الفرعية  األهداف  تدوين   

باألجزاء اخملصصة لذلك باجلدول رقم )2( أدناه، والذي يتم من خالله توضيح تسلسل هذه األهداف بدًء من 
الهدف الوطني لوزارة العدل وانتهاًء بهدف الوظائف في قسم السياسات والتطوير املؤسسي . 

ثالثاً:
  )أ( يقوم رئيس قسم السياسات والتطوير املؤسسي  بإشراف مدير مديرية تطوير األداء املؤسسي بتحديد 
السياسات  قسم  أهداف  من  هدف  كل  حتقيق  في  املساهمة  او  بتحقيق  املعنيني  القسم  موظفي 
بتحقيقها  يسهم  التي  القسم  أهداف  فيها  مبا  سابقاً،  إليها  التوصل  مت  التي  املؤسسي  والتطوير 

اخصائي التطوير املؤسسي “عامر”، وذلك استناداً إلى ما يلي:
املسميات الوظيفية للموظفني والوصف الوظيفي اخلاص بكل مسمى. 1 .

التفاوت واالختالف في قدرات املوظفني ومهاراتهم. 2 .
حجم املهام الالزمة لتحقيق تلك األهداف وطبيعتها وذلك من حيث مدى قابلية تلك املهام  3 .

للتنفيذ من قبل أكثر من موظف 
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دليل النماذج التطبيقية اخلاص بتعبئة سجالت وتقارير األداء السنوية ملوظفي جهاز اخلدمة املدنية
سية 

س
ف املؤ

ق األهدا
حقي

ظيمية الالزمة لت
ت التن

حدا
ستوى الو

ى م
ف عل

ضمن لألهدا
م)2( املت

جلدول رق
ا

سئلة 3،2،1( 
ظيمية )اجابة على اال

ف الفرعية للوحدة التن
األهدا

ف 
حقيق الهد

ظيمية لت
ت التن

ف للوحدا
األهدا

سي
الرئي

ظيمية املعنية 
ت التن

الوحدا
ف

حقيق األهدا
بت

ف 
األهدا

سية للوزارة 
س

املؤ

ف /
 األهدا

ف 
هد

ال
ي

طن
الو

ط العمل التنفيذية لوزارة العدل 
ط

جية وخ
ستراتي

ط اإل
ط

سات واخل
سيا

طوير ال
ت

ظيمية في وزارة 
ت التن

عمل الوحدا
سة 

س
مأ

ضمان إدامتها وتفعبلها
العدل ل

طوير 
ت والت

سا
سيا

م ال
س

ق
سي 

س
املؤ

 االرتـــقـــاء 
أداء 

ستوى 
مب

ت 
وخـــدمـــا

اجلـــــهـــــاز 
ضــائــي 

الــقــ
والــقــانــونــي 
لــلــقــيــام 
مهما 

مبها
كـــفـــاءة 

بـــ
وفــاعــلــيــة

1

ترسيخ دولة القانون واملؤسسات وحتقيق العدالة واملساواة لتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية احلقوق 
واحلريات 

سي للوزارة.
س

م األداء املؤ
تقيي

ظيمية في الوزارة 
سية للوحدات التن

ظيمي واملهام الرئي
ث الهياكل التن

حتدي

ت
صالحيا

صال وال
صفوفتي االت

ث وتعديل م
حتدي

طاع العدل.
طويرية لق

شاريع الت
ت وامل

سا
ت من  الدرا

ت واألولويا
تلبية اإلحتاجا

طوير 
شاريع الت

طبيق الفعال واألمثل مل
ضمان الت

صة بالوزارة.
م اخلا

والدع
سية في الوزارة

س
ت املؤ

صة ببناء القدرا
شاريع اخلا

ط لتنفيذ امل
طي

خ
الت

سي في الوزارة،
س

طوير األداء املؤ
ني وت

س
شاريع حت

ف على تنفيذ م
شرا

اإل

م وإدامتها وتفعيلها 
ت احملاك

صائية حول اجنازا
ت إح

إعداد قاعدة بيانا
م، 

ضائي واحملاك
ستوى أداء اجلهاز الق

م
صد 

ر
ب.

سبا
ت واأل

املعوقا
ت  امليدانية  

سا
ت والدرا

سوحا
إجراء  امل

سبتها
ط وتوثيق كافة اإلجراءات والعمليات في الوزارة  ومتابعة حو

سي
تب

ظام إدارة اجلودة في 
طبيق الفعال لن

ضمان الت
الوزارة .

م إدارة اجلودة
س

ق

سية
ت العمل القيا

ح إلجراءا
حي

ص
طبيق ال

التأكد من الت

طبيقاتها
م اجلودة وت

شر الوعي مبفاهي
ن

طبيقاتها.
م اجلودة وت

شر الوعي مبفاهي
ن

ت املقدمة
ستوى اخلدما

ني م
س

 حت
قبل 

من 
ت املقدمة 

ستوى اخلدما
م

ني 
س

حت
 

ظيمية في الوزارة
ت التن

الوحدا

شرية
م تنمية املوارد الب

س
ق

شرية 
م إدارة املوارد الب

س
ق

م اللوازم 
س

ق

ت 
ظمة املعلوما

مديرية إدارة أن

شاريع 
مديرية األبنية وامل

هور 
م

جل
خدمة ا

م 
س

ق
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)ب( يستخدم اجلدول رقم )3( بحيث يتم نقل األهداف الفرعية للقسم واحملددة باخلانة األخيرة من اجلدول رقم 
)2( وتدوينها باخلانة األولى من اجلدول رقم )3(، ووضع عالمة )×( في املربع الذي ينتج عن تقاطع امتداد 
اخلانة األفقية املتضمنة للهدف مع االمتداد العامودي للخانة املتضمنة السم املوظف الذي يساهم 

في حتقيق هذا الهدف، هذا وقد يشترك أكثر من موظف في حتقيق هدف واحد.

اجلدول رقم )3(

اخصائي إحصاء 
اخصائي 
إدارة شاريع

اخصائي
متابعة وتقييم

اخصائي
األهداف الفرعية لقسم السياسات  تطوير مؤسسي

والتطوير املؤسسي
مروان  نائل  حسن عبد اهلل  مازن عامر محمد أحمد

× × ×
	 تطوير السياسات واخلطط اإلستراتيجية 

وخطط العمل التنفيذية لوزارة العدل.

× × 	 تقييم األداء املؤسسي للوزارة.

× × ×
واملهام  التنظيمي  الهياكل  	 حتديث 
في  التنظيمية  للوحدات  الرئيسية 

الوزارة.

× × ×
االتصال  مصفوفتي  وتعديل  	 حتديث 

والصالحيات.

× ×
	 تلبية اإلحتاجات واألولويات من  الدراسات 

واملشاريع التطويرية لقطاع العدل.

×
	 التخطيط لتنفيذ املشاريع اخلاصة ببناء 

القدرات املؤسسية في الوزارة.

×
حتسني  مشاريع  تنفيذ  على  	 اإلشــراف 

وتطوير األداء املؤسسي في الوزارة.

× × حول  إحصائية  بيانات  قاعدة  	 تطوير 
اجنازات احملاكم وإدامتها وتفعيلها.

× × . تطوير املسوحات والدراسات  امليدانية 	 

رابعُاً:
بتحقيقها  التي يسهم  املؤسسي  والتطوير  السياسات  أهداف قسم  يتم حتديد  العملية  لهذه  نتيجة  )أ( 

اخصائي تطوير مؤسسي “عامر” اخلاضع لعملية التقييم، وعددها )3( أهداف وهي:
	 تطوير السياسات واخلطط اإلستراتيجية وخطط العمل التنفيذية لوزارة العدل.
	 حتديث الهياكل التنظيمي واملهام الرئيسية للوحدات التنظيمية في الوزارة.

	 حتديث وتعديل مصفوفتي االتصال والصالحيات.
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دليل النماذج التطبيقية اخلاص بتعبئة سجالت وتقارير األداء السنوية ملوظفي جهاز اخلدمة املدنية

)ب( البدء بتعبئة سجل األداء اخلاص باملوظف عامر، من خالل نقل هذه األهداف وتدوينها في الفقرة )أ( 
من اجلزء الثاني من سجل األداء، اجلدول )4( يوضح ذلك :-

اجلدول رقم )4(
اجلزء الثاني: النتائج /مخرجات األعمال املطلوب من املوظف حتقيقها وفقا لألهداف و / أو مؤشرات األداء 

أ – أهداف الوحدة التنظيمية التي يساهم املوظف في حتقيقها مرتبة حسب األهمية النسبية.

الهدف أو املؤشر الرقم

تطوير السياسات واخلطط اإلستراتيجية وخطط العمل التنفيذية لوزارة العدل 1

حتديث الهياكل التنظيمي واملهام الرئيسية للوحدات اإلدارية في الوزارة. 2

حتديث وتعديل مصفوفتي االتصال والصالحيات. 3

4

5
اسم الرئيس املباشر:  ............................................................................................................ التوقيع .................................    التاريخ ............./......../............

اسم املديـر املعـني :  ............................................................................................................ التوقيع .................................    التاريخ ............./......../............

مالحظات:
( أهداف)أي ضمن العدد املقبول لألهداف  عدد أهداف القسم التي يسهم املوظف عامر بتحقيقها )3	 

احملددة بالنقطة )3( من اخلطوات اإلجرائية للمرحلة التحضيرية الصفحة ) 19( من الدليل اإلجرائي(.
( أهداف يتم العمل على ترتيبها حسب   في حال أن األهداف التي يسهم املوظف بتحقيقها أكثر من )5	 

أهميتها النسبية واختيار أهم )5( أهداف وتدوينها في الفقرة )أ( من اجلزء الثاني من سجل األداء.
والتطوير   السياسات  قسم  رئيس  قبل  من  األداء  سجل  من  الثاني  اجلزء  من  )ا(  الفقرة  اعتماد  	 يتم 

املؤسسي ومدير مديرية تطوير األداء املؤسسي بالتوقيع باخلانات اخملصصة لذلك.

خامساًً:
يقوم رئيس قسم السياسات والتطوير املؤسسي بالتعاون مع اخصائي التطوير املؤسسي املراد تقييمه،  أ. 
بتحديد النتائج/مخرجات األعمال التي يجب على املوظف حتقيقها خالل فترة التقييم، على أن تتفق 
تلك النتائج/مخرجات األعمال مع أهداف الوحدة التنظيمية التي سوف يسهم املوظف بتحقيقها، 

مع مراعاة ان تكون النتائج/مخرجات األعمال:
	 محددة كماً أو نوعاً.

	 قابلة للقياس.
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	 قابلة للتحقيق وفقاً لقدرات املوظف ومهاراته واملوارد املتاحة، وذات عالقة بعمل املوظف/ الوحدة 
التنظيمية التي يعمل بها. 

األولى  الدورية  املراجعة  ملرحلتي  احملدد  الزمني  اإلطار  مع  وتتفق  لتحقيقها،  زمني  بوقت  	 محددة 
والثانية، بحيث يراعى عدم التداخل في مواعيد االجناز بني املرحلتني ما أمكن.

حتديد نتائج /مخرجات األعمال املتعلقة بالهدف الذي يسهم املوظف اخلاضع للتقييم بتحقيقها. ب. 
جـ.  يقوم رئيس قسم السياسات والتطوير املؤسسي واخصائي التطوير املؤسسي بتحديد نتائج/مخرجات 
األعمال بحيث ال يتجاوز عددها عن )5( وال تقل عن )2(، وفي حال أن نتائـج / مخرجات األعمال للموظف 
أكثر من )5( نتائج يتم العمل على ترتيبها حسب أهميتها النسبية واختيار أهم )5( نتائج وتدوينها في 
الفقرة )ب( من اجلزء الثاني من سجل األداء، مع مراعاة أن يكون لكل هدف نتيجة/مخرج أعمال رئيس، على 

أن يكون اجملموع العام للعالمة القصوى للنتائج املطلوبة )15( عالمة بغض النظر عن عددها.
العمل على تدوين نتائج / مخرجات األعمال واألهمية النسبية لكل منها في الفقرة )ب( من اجلزء الثاني  د. 

من سجل إدارة املوظف اخلاضع للتقييم، واجلدول )5( يوضح ذلك.

اجلدول رقم )5(
ب- النتائج ومخرجات األعمال املطلوب حتقيقها من قبل املوظف ويخصص لها )15( عالمة ، مبا يتفق وأهداف الوحدة 

التنظيمية الواردة في )ا( 

العالمة 
القصوى

) األهمية 
النسبية(

النتائج / مخرجات األعمال الرقم

7
أهداف فرعية وخطط تنفيذية معتمدة ملديريات االتصال وحقوق اإلنسان وشؤون األسرة  

والشؤون القانونية

1

4 تقرير معد باملقترحات والتوصيات لتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة 2

4 مصفوفة اتصال وصالحيات معدلة ملديريات االتصال وحقوق اإلنسان والشؤون القانونية
3

4

5

اسم الرئيس املباشر:  ............................................................................................................ التوقيع .................................    التاريخ ............./......../............

اسم املديـر املعـني :  ............................................................................................................ التوقيع .................................    التاريخ ............./......../............

يتم اعتماد الفقرة )ب( من اجلزء الثاني من سجل األداء من قبل رئيس قسم السياسات والتطوير املؤسسي  هـ. 
واملوظف اخلاضع للتقييم بالتوقيع في اخلانات اخملصصة لذلك.
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دليل النماذج التطبيقية اخلاص بتعبئة سجالت وتقارير األداء السنوية ملوظفي جهاز اخلدمة املدنية

سادساً:
لتحقيق  التفصيلية  األنشطة  بتحديد  املباشر  الرئيس  مع  بالتعاون  للتقييم  اخلاضع  املوظف  يقوم  أ. 
النتائج / مخرجات األعمال املطلوب منه  حتقيقها على أن يتم حتديد الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ كل 

نشاط من هذه األنشطة.
يقوم رئيس قسم السياسات والتطوير املؤسسي )الرئيس املباشر( واملوظف اخلاضع للتقييم مبراجعة  ب. 
ومدى  وضوحها  من  والتأكد  األعمال،  مخرجات   / نتائج  لتحقيق  إليها  املشار  التفصيلة  األنشطة 
استجابتها لتحقيق النتائج املطلوب من املوظف حتقيقها وفقا للمدة الزمنية املقررة وقدرات املوظف. 
العمل على تدوين اخلطة في الفقرة )ج( من اجلزء الثاني من سجل اداء املوظف اخلاضع للتقييم، واجلدول  جـ. 

رقم )6( يوضح ذلك.
صحة  على  بالتوقيع  للتقييم  اخلاضع  واملوظف  املؤسسي  والتطوير   السياسات  قسم  رئيس  يقوم  د. 
البيانات املوثقة باألنشطة التفصيلة وذلك باخلانات اخملصصة لذلك ، وذلك كدليل على اطالع املوظف 

وموافقته على كافة النتائج املطلوب حتقيقها واألنشطة املتصلة بها خالل فترة التقييم.
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اجلدول رقم )6(

توزيع األنشطة التفصيلية لتحقيق النتائج / مخرجات األعمال املطلوب من املوظف حتقيقها 

إلى  من  وصف لنشاط 
رقم 

النشاط 
النتائج /مخرجات 

األعمال 

3/15 2/1
االتصال  مديريات  من  لكل  التنفيذية  واخلطط  الفرعية  األهداف  مناذج  جمع 

والشؤون القانونية وحقوق اإلنسان معبئة.
1

14/1 3/16
إتباع املدراء   مراجعة األهداف الفرعية وخطط العمل التنفيذية للتأكد من 
كافة  التعليمات واإلرشادات املعتمدة، وحتديد املالحظات والتعديالت املطلوبة 

على تلك اخلطط  واعتمادها من املرجع اخملتص ومدراء املديريات املعنية.
2

5/15 4/2
املعنية  للمديريات  التنفيذية  العمل  خطط  من  النهائية  الصيغة  إعداد 

واعتمادها من قبل مديري املديريات املعنية.
3

5/1 4/15
حتديد مواقع اخللل التنظيمي وإعداد حتليل مقارنة ما بني الوضع احلالي والوضع 

املقترح واملأمول الوصول إليه واعتماد نتائج التحليل من املرجع اخملتص 
1

27/20 5/2
 وضع تصور أو تصورات مقترحة للهيكل التنظيمي للوزارة  ووضع مقترحات 
احللول لتخطي التبعات والنتائج املتوقعة لتلك التصورات واعتمادها من قبل 

املرجع اخملتص ومدراء املديريات اخملتلفة بالوزارة 
2

8/25 7/21
إعداد تقرير نهائي بالتصورات واملقترحات اخلاصة بالهيكل التنظيمي معتمد 

من املرجع اخملتص. 
3

7/15 7/1
جمع مالحظات وطلبات  مديريات االتصال وحقوق اإلنسان والشؤون القانونية 
التعديلية على جدول قنوات االتصال وخطوط السلطة والصالحيات  في تلك 

املديريات.
1

39/1 7/16

االتصال  مصفوفتي  تعديل  حول  املديريات  تلك  مالحظات  ومراجعة  دراسة 
التحديث وفقاً  أو  التعديل  واقتراح مجاالت  والصالحيات املعمول بها، ورصد 

للمستجدات واعتمادها من قبل املرجع اخملتص.
2

10/10 9/2
والشؤون  االتصال  ملديريات  احملدثة  والصالحيات  االتصال  مصفوفة   إعداد 
القانونية وشؤون األسرة بصيغتها النهائية واعتمادها من قبل املرجع اخملتص 

ومدراء املديريات املعنية. 
3

اسم الرئيس املباشر:  ............................................................................................................ التوقيع .................................    التاريخ ............./......../............

اسم املديـر املعـني :  ............................................................................................................ التوقيع .................................    التاريخ ............./......../............
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دليل النماذج التطبيقية اخلاص بتعبئة سجالت وتقارير األداء السنوية ملوظفي جهاز اخلدمة املدنية

أمثلة إرشادية* لصياغة األهداف واملؤشرات ووصف األنشطة
  

 أوالً: األمثلة اإلرشادية* على كيفية كتابة أهداف الوحدة التنظيمية) إدارة، مديرية، قسم، مدرسة، شعبة، 
وحدة.... الخ( في جزء )أ( اخلاص بأهداف الوحدة التنظيمية والواردة اجلزء الثاني من السجل:

	 االرتقاء مبستوى أداء الطلبة األكادميي في املباحث الدراسية اخملتلفة وفق املناهج املطورة واملنسجمة 
مع خطة التطوير التربوي نحو االقتصاد املعرفي.

	 متكني العاملني في اإلدارة من تطوير كفاياتهم املهنية اإلدارية والفنية .
	 تلبية احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية املؤهلة.
	 تنظيم األعمال اإلدارية واملالية للوحدة التنظيمية.

	 تنظيم أعمال الطباعة وتدقيقها.
	 اإلسهام في ضبط االنفاق املالي للوزارة.

	 توظيف التقنية احلاسوبية في األعمال اإلدارية واملالية.
	 تفعيل الشراكة مع مؤسسات اجملتمع احمللي.

	 احملافظة على صيانة املباني واملرافق.
	 ترشيد القرارات االدارية وحتصينها باإلجراءات القانونية.

	 ترشيد القرارات املبنية على البيانات واملعلومات الدقيقة.
	 تعزيز قدرات العاملني في وحدات املوارد البشرية في الوزارة/الدائرة.
	 تنظيم استعمال املياه  ومنع التبذير فيها وترشيد استعمالها  .

	 رفع قدرات املوظفني ) املعرفية واملهارتية (.
	 رفع مستوى اخلدمات ) مياه وصرف صحي ( . 

	 رفع قيمة العمليات ) من حيث سرعة االجناز وتكلفة العملية ، جودة االداء ( 
	 زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملني في الدائرة.

   ثانياً:  األمثلة اإلرشادية على كيفية كتابة اخملرجات /نتائج األعمال أو مؤشرات األداء في جزء )ب( والتي 

تعد انعكاساً ملا ورد في )أ( أهداف الوحدة التنظيمية الواردة في اجلزء الثاني من السجل:
الرياضيات  السادس األساسي في مهارات ومعارف مبحث  الصف  	 ارتفاع متوسط حتصيل طلبة 

للوصول إلى ما نسبته 80% من مستوى التحصيل مع نهاية العام الدراسي احلالي  2010/2009 
	 ارتفاع مستوى امتالك الكفايات العامة لدى املوظفني في الدائرة .

. ارتفاع مستوى أداء العاملني في قسم التخطيط بنسبة 10% خالل النصف االول من العام 2010	 
امللك  جاللة  مكارم  جراء   %  	2 بنسبة  دراسية  مصاريف  من  األردنية  األسرة  تتحمله  ما  انخفاض 

عبداهلل الثاني بن احلسني.
	 رفع كفاء املعلمني في مدرسة الوليد بن عبد امللك في استخدام استراتيجيات التدريس.

* أعدت هذه األمثلة لإلسترشاد بالكلمات املفتاحية لصياغة األهداف واخملرجات واألنشطة للقياس عليها ما أمكن.
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	 ارتفاع الطلب على منتج الليمون في منطقة وادي األردن.
	 ازدياد رغبة القيادات للتطوير املهني.

	 تنامي الوعي اجملتمعي بأهمية مشاركة املرأة في صنع القرار.
% خالل هذا العام. حتسن التواصل والتعاون بني قطاعات الوزارة بنسبة 70	 

العام  نهاية  %.مع   	80 بنسبة  والفنية  اإلدارية  اإلعمال  في  اآللي  احلاسب  توظيف  في  العاملني  قدرات  حتسن 
احلالي.

% جراء تنفيذ مشروع التغذية  حتسن صحة الطلبة العامة في مديريات التربية والتعليم بنسبة 15	 
املدرسية خالل ثالثة سنوات .

للتميز  الثاني  عبداهلل  امللك  جائزة  على  للحصول  املؤسسة  في  العاملني  لدي  األداء  بثقافة  الوعي  	 حتسن 
احلكومي. 

	 إزدياد درجة مشاركة اجملتمع احمللي في برامج الوزارة.

.% كتب رسمية وتقارير مطبوعة بدقة تصل إلى 90	 
.% تقارير ونشرات إحصائية نوعية بنسبة خطأ ال تتجاوز 5	 

.% رضا وظيفي مرتفع للعاملني في املؤسسة بنسبة 80	 
	 دور منظم وفعال ملديرية اإلعالم في الوزارة.

	 ازدياد نسبة امللتحقني ببرامج التدريب املهني.
	 منو معدل القيد اإلجمالي ملراجعي األحوال املدنية للحصول على الوثائق الرسمية.

	 ارتفاع عدد املسددين لضريبة الدخل املستحقة عليهم.
% عن العام املاضي. حتسن الصحة العامة للمواطنني بنسبة 10	 

.% ازدياد درجة جودة اخلدمات املقدمة من قسم خدمة اجلمهور بنسبة 80	 
.% ازدياد درجة مشاركة املديرين في تطوير العمل املؤسسي بنسبة 40	 

رواتب املوظفني والعاملني في الوزارة مصروفة بنسبة 100	  %.
.% مستندات ومعامالت منجزة  بنسبة 90	 

خطة احالل وظيفي منجزة بشكل دقيق وبنسبة 100	  % .
كوادر بشرية مؤهلة بنسبة  85	  %

رضا وظيفي بنسبة ال تقل عن 85	  %
% عمليات حفر وفق املعطيات احملددة بنسبة 85	 

% ابار جوفية مصانة بنسبة  80	 
شبكات رصد مائي محسنة ومطورة بنسبة 80	  %

% مبنى مصان ونظيف بنسبة 90	 
% اجهزة حاسوب متوفرة جلميع املوظفني في الدائرة بنسية 90	 

	 مستوى خدمات متقدم خلدمة جلمهور في الدائرة
كوادر بشرية مؤهلة ومتوفرة خالل العام بنسبة ال تقل عن 85	  %
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دليل النماذج التطبيقية اخلاص بتعبئة سجالت وتقارير األداء السنوية ملوظفي جهاز اخلدمة املدنية

مع مالحظة أن هذه األمثلة تشتمل على نتائج أو مخرجات وقد تشمل هذه النتائج على مؤشرات 
مرتبطة منها كمي مثل ) نسبة ، عدد ، معدل...الخ، ( واملؤشر النوعي مثل ) مستوى، درجة ، مدى، ..الخ(،

ثالثاً: األمثلة اإلرشادية على كيفية كتابة األنشطة أو املهام على كافة املستويات الوظيفية في جزء )جـ( 
اخلاص بوصف النشاطات التي تنفذ لتحقيق النتائج أو اخملرجات الواردة في )ب( من اجلزء الثاني من 

السجل:

	 اإلشراف على وضع أسس التنقالت اخلارجية .
	 تنفيذ سياسات الوزارة في مجاالت التبادل الثقافي

	 تصميم مخططات هندسية لألبنية املدرسية .
	  تنفيذ برنامج تدريبي لرفع قدرات العاملني في مجال توظيف التقنية في اإلدارة. 

	 إعداد دراسة لقياس درجة رضا متلقي اخلدمة.
	 حتديد االحتياجات التدريبية جلميع العاملني في الوزارة.

	 تصميم موقع الكتروني تفاعلي ومميز على شبكة االنترنت عن اخلدمات املقدمة من الدائرة
	 إعداد التقارير عن سير العمل في مشروع تنقيح البيانات.

	 إعداد وثيقة تعاون مع املنظمات الدولية. 
( ورش تدريبية في مجال استراجتيات التدريس. عقد  )5	 

	 وضع ضوابط لنظام حوافز مادية يرتكز على مستوى أداء املوظف.
	 إعداد جدول زيارات للمؤسسات ملتابعة تفعيل سجل األداء. 

	 تنفيذ حصص صفية متلفزة عن األسماء واألفعال اخلمسة .
	 إجراء الترفيعات والترقيات جلميع العاملني التي تنطبق عليه الشروط .




