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ــ  • ى حيــا ان ــا تســا د   ــإنجــا خ لــلس الســنة مــا المو ــ  مــا يوقوع 
قم العمــــي  ويــــفــــ  الرئيســــية ال امــــة ضــــمات القركيــــن   ــــى النــــواح  

مو ـ  فـ  والالـرئي  المبارـر مسـباا  يـيا تحديدها واالتفاق  لي ـا 
الــــدو    تويكــــوت مــــا رــــين ا  نــــد ن ايــــة تايــــيم األ اء يدايــــة  و   

تحايـــأل األهـــداف  والمو ـــ  نحـــو فـــ  عيـــات مـــد  تاـــد   تســـا د 
.الم ا  الفر ية المطلوية منه
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نجـــا  االســـلوا واةليـــة اللقـــات تحـــد ات كيفيـــة اهـــ  •
المو ـــــ  ألهدافـــــه وفـــــأل االءـــــا  العـــــا  للكفـــــاءات 

.السلوكية

ية تم تحديد الكفاءات االساس•
ات والايا ية وفاا  لسلم الد ج

قو  ياإلضافة إلى مسالو يف   
الم ا   المطلوا لكي كفاء  
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كيف تخطط أهدافك

الخطة

االستراتيجية

والتشغيلية

المشاريع 

والمبادرات
الوصف الوظيفي

Specific / محدد
حد  ما تريد انجا خ يالضبط

Measurable / قابل للقياس
حد  المؤررات والمعايير الل مة الق 
سقسا دك   ى عيات مد  االنجا 

Attainable / قابل للتحقيق
ال دفلقحايأل حد  الخطوات الفعلية 

Realistic / واقعي
للقنفيذ اجعي األهداف واععية عايلة 

Time-framed / له اطار زمني
حد  ال دف يالمد  النمنية المناسبة لإلنجا  



مالحظات عامة

 هم يعد القوثيأل   ا  موضو ية ف  عمة األهمية  حيا يضم

ةاالنجا ات و المشاري  الق  عا  ي ا المو   يصو    عيا

  ى الرؤساء  صد الملحظات المقعلاة يالسلوكيات 

والكفاءات المرتبطة ي ا يشكي  و ي

ية لطة   ى الطرفيا االتفاق ومناعشة األهداف حيا  ن ا يمثا

ي  مراحل ا توجيه للمو   وما ثم القوعي    ى الوثياة ف  جم

  ى الرؤساء تعزين السلوك االيجاب  لد  المو فيا



األهــــــداف تحديد : األولــىالمرحلة 
والكفاءات وكيفية ربط األهداف

الفردية بالخطة التشغيلية

فبراير-يناير 



:المقدمة

ظا  إ ا   األ اء ما للس هذا القحسيا يقم ريط الخطط االسقراتيجية و القشغيلية ف  ال يئة ين
اإللكقرون  وذلك ألتمقة  هداف الو ائ   اسقنا ا الى  هداف موثاة وفأل مدللت الخطة 

.خقلفةاالسقراتيجية و القشغيلية للمشاري  و المبا  ات المخطط تنفيذها ف  اإل ا ات الم

:الهدف من التحسينات التي تم عكسها في النظام

 تمقة  هداف الو ائ  يطرياة مبقكر  و س لة و منظمة ف  نظا  إ ا   األ اء اإللكقرون  

اة  وضا  تحسيا جو   تطبيأل نظا  تاييم األ اء الو يف  ما للس ضمات صياغة  هداف  عي
 ا كقايق ا ما  وت االسقنا  الى معايير صياغة األهداف 

المشاري  و االسقنا    ى  هداف موثاة وفأل مدللت الخطة االسقراتيجية و القشغيلية ضما
المبا  ات الق  تنفذ فعليا ف  اإل ا ات المخقلفة  



خطوات اسقاط األهداف الفردية من الخطط التشغيلية في نظام إدارة األداء 
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