
Powered By  



  يعذ أى بَ ّالومصْد ، التقارير عمل : االوْضْع إستعزاض ، اآلى ًبذأ
 ّدّريت لحظيت تمبريز ، الوٌفذيي أداء هتببعت عي الوسئْليي الوشزفيي

   ... اداؤُن تميين بغزض للوذيزيي لتمذيوِب
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PERFORMANCE AND DEVELOPMENT :  AGREEMENT AND PLAN 

Name: Forename: 

Job title: Department: 

Reviewer’s name: Job title: 

PERFORMANCE AND DEVELOPMENT AGREEMENT 

Objectives Performance measures 

 

 

 

Competencies Agreed actions 

 

 

 

PERSONAL DEVELOPMENT PLAN 

Learning need How it will be met Action by whom Completion date 

 

 

 

PERFORMANCE MANAGEMENT FORM, PART 1 
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PERFORMANCE AND DEVELOPMENT :  AGREEMENT AND PLAN 

Name: Forename: 

Job title: Department: 

Reviewer’s name: Job title: 

PERFORMANCE AND DEVELOPMENT AGREEMENT 

Objectives Performance measures 

 

 

 

Competencies Agreed actions 

 

 

 

PERSONAL DEVELOPMENT PLAN 

Learning need How it will be met Action by whom Completion date 

 

 

 

PERFORMANCE MANAGEMENT FORM, PART 1 

األداء  )ُذا ُْ الجشء األّل هي تمزيز إدارة األداء 
، ّالذي يسجلَ  ( اإلتفبق ّالخطت –ّالتطْيز 

الوشزف الوببشز عي الشخص الوٌفذ لألداء ، 
 ...كوب يلي : ّيٌمسن لثالثت ألسبم 

..  بيبًبث الشخص الوٌفذ :  القسم األول#  
إسوَ ، ّهسوبٍ الْظيفي ، ّاإلدارة التي يعول  )

إسوَ ، .. )ّبيبًبث الوشزف الوزالب ( ... بِب
 ( ...ّهسوبٍ الْظيفي

عي بٌْد اإلتفبق لألداء :  والقسم الثاني# 
األُذاف ، همبييس األداء ، : ّالتطْيز ّتشول 

 ...  المذراث ، اإلجزاءاث الوتفك عليِب 
عي بٌْد خطت التطْيز : والقسم الثالث #  

إحتيبجبث التعلن ، كيفيت  : الشخصيت ّتشول 
 ...  تمذيوِب ، هي سيٌفذُب ، تبريخ إتوبهِب 
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PERFORMANCE MANAGEMENT FORM, PART 2 

PERFORMANCE AND DEVELOPMENT :  REVIEW 

Objectives Achievements 

 

 

 

Competencies Actions taken 

 

 

 

Development needs Actions taken 

 

 

 

Comments by reviewer: 

 

Comments by reviewee: 
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PERFORMANCE MANAGEMENT FORM, PART 2 

PERFORMANCE AND DEVELOPMENT :  REVIEW 

Objectives Achievements 

 

 

 

Competencies Actions taken 

 

 

 

Development needs Actions taken 

 

 

 

Comments by reviewer: 

 

Comments by reviewee: 

 

األداء  )ُذا ُْ الجشء الثبًي هي تمزيز إدارة األداء 
، ّالذي يسجلَ الوشزف ( الوزالبت –ّالتطْيز 

الوببشز عي الشخص الوٌفذ لألداء ، ّيٌمسن لثالثت 
 ...كوب يلي : ألسبم 

األُذاف ، : بٌْد الوزالبت ّتشول : المسن األّل #  
ّاإلًجبساث بشأًِب ، المذراث ، ّالتٌفيذاث الوتخذة 
بشأًِب ، إحتيبجبث التطْيز ، ّالتٌفيذاث الوتخذة 

 ...بشأًِب 
عي التعليمبث التي يبذيِب : ّالمسن الثبًي #  

 ...  الوشزف الوزالب 
عي التعليمبث التي يبذيِب  : ّالمسن الثبلث #  

 ...  الوٌفذ الذي يتن هزالبتَ 




