
 المؤسسي األداءمعايير تقييم  

 

 المالحظات درجة التقييم متطلبات المعيار نوع المعيار ت
  المستحدثة المفترضة  التخطيط  الستراتيجي 1

1-1 
هل لدى التشكيل مصفوفة لتحليل البيئة الداخلية  

 ؟ SWOTوالخارجية مصفوفة 
 المرفقة/الخطة االستراجية الخمسية  1 1

 المرفقةالتقييم الذاتي للكلية /  1 1 ؟SWOT هل تم مشاركة الموظفين في تحليل   1-2

1-3 
المخاطر على  إلدارةهل تم وضع مصفوفة  

 للدائرة ؟ اإلستراتيجيةالخطة  أساس
1   

1-4 
متضمنة تجديد  إستراتيجيةخطة  إعدادهل تم  

والمبادرات والبرامج  واألهداف األولويات
 وحسب رؤية ورسالة وقيم المؤسسة  ؟

 مرفقة 3 3

1-5 
في تنفيذ  بأدوارهمهل تم توعية الموظفين  

 ؟ اإلستراتيجيةالخطة 
2 2  

1-6 
هل تم تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الخطة  

للدائرة وحسب التوقيتات الزمنية  اإلستراتيجية
 ؟

1 1  

1-7 
هل هناك توعية لموظفي الدائرة بمفهوم الخطة  

 ومتطلباتها ؟ اإلستراتيجية
1 1  

1-8 
االنجاز الفعلي متوافقة مع ما مخطط هل نسب  

 لها ؟
 مرفقة ضمن الخطة االستراتيجية  2 2

1-9 
هل تتبع الدائرة طرق قياس واضحة لمتابعة  

 تنفيذ الخطة وبالتنسيق مع فريق المتابعة ؟
1 1  

1-10 
التشكيل دور فعال في وضع  دارةالكان  هل 

 والمبادرات ؟ األهداف
2 1  
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 لكليةالمؤسسي  األداءتقييم 

  

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة البصرة /  اسم التشكيل المراد تقييمه

 أ.م.د. نادية عاشور حسين  المسؤولينالموظفين 

  التاريخ

  اسماء المسؤولين عن التقييم

 المالحظات درجة التقييم متطلبات المعيار نوع المعيار ت



  المستحدثة المفترضة  المهام والهيكل التنظيمي 2

هل تم مراجعة مهام الدائرة وتحديثها حسب   2-1
 متغيرات العمل ؟

2 1  

 اإلستراتيجيةهل تتفق مهام الدائرة مع الخطة   2-2
 المعدة للدائرة ؟

2 2  

 / المرفق  2016/2017الهيكيل التنظيمي للكلية  2 2 هيكل تنظيمي للدائرة ؟ إعدادهل تم   2-3

 وإعادةهل تم مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة   2-4
تشكيله حسب متطلبات العمل والخطة 

 للدائرة ؟ اإلستراتيجية

2 2  

هل تم توزيع المهام حسب االختصاصات   2-5
 والوظائف ؟

 حسب التوصيف الوظيفي /المرفق 1 1

/   2015/2016دليل الكلية معلن جداريا وفي موقع الكلية .  1 1 للجميع  هل الهيكل التنظيمي معلن  2-6
 المرفق 
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  المستحدثة المفترضة  المعرفة والتدريب 3

الخطة التدريبية حسب المتغيرات  إعدادهل تم   3-1
 الوظيفية المشخصة بمصفوفة الكفاءة ؟ 

3 2  

الموظفين في دورات تدريبية  إشراكهل يتم   3-2
 وحسب متطلبات الوظيفة ؟ 

 التطوير والترقية لغرض  2 2

هل يقوم الموظفين المشتركين بالدورات   3-3
 المتخصصة بنشر المعرفة لباقي الموظفين ؟ 

2 2  

 االختبار النهائي / الشهادات التقديرية  2 2 هل هناك نظام لقياس اثر التدريب؟  3-4

هل هناك معايير الختيار الجهة التدريبية   3-5
 والمدربين ؟

 موضوع الدورة/ واخنصاص المدرب  2 2

   2 هل هناك استبيان لمعرفة مدى المتدربين ؟   3-6

هل هناك قاعدة بيانات عن االحتياجات التدريبية   3-7
 ويتم تحديثها بشكل مستمر ؟

 الخطة االستراتيجية  1 1
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  المستحدثة المفترضة  والمهارات الكفاءات 4

 اجراء تقويم لقياس جودة اداء منتسبي الكلية 2 2 إتقانهاهل هناك نظام لقياس الكفاءة ومستوى    4-1

هل يتم مراجعة مصفوفة الكفاءة مع الموظف وتقييمها   4-2
 دوريا" ؟

2 1  

 تقييم اداء المنتسب  2 2 ؟ هل تتم الترقية على اساس الكفاءة والخبرة والتخصص  4-3

4-4 
تكريم المنتسب المتميز عند اقامة المؤتمر  2 2 هناك تحفيز على اإلبداع واالبتكار في الدائرة هل  

 التقويمي السنوي  / مرفق
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5 
 اإلجراءاتمراجعة 

 المتبعة واآلليات
  المستحدثة المفترضة 

  3 3 هل هناك اجراءات عمل موثقة واضحة وفعالة في الدائرة ؟   5-1

هل يتم مراجعة هذه االجراءات واالليات من قبل جهة   5-2
 متخصصة لتحديثها ؟

2 1  

  2 2 هل يتم توثيق هذه االجراءات ورقيا" والكترونيا" ؟  5-3

5-4 
السالمة المهنية والصحية والطوارئ هل تم تحديد اجراءات  

 للدائرة ؟
 كاميرات المراقبة  .1 2 2

 صناديق االسعافات االولية  .2
 اسطوانات اطفاء الحريق  .3

 اعالن اجراءات العمل جداريا  2 2 العمل ؟ بإجراءاتهل هناك توعية وتثقيف للموظفين   5-5

  1 1 ؟اإلجراءهل هناك توقيت زمني النجاز   5-6
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6 
التكنولوجيا واالنظمة 

 االلكترونية
  المستحدثة المفترضة 

6-1  
هل يتم استخدام وسائل الكترونية فعالة لالتصال والتواصل 

 ؟  outlookبين الموظفين كالـ 
2 

  

6-2  
الكترونية تمكن الموظف من الدخول   HRهل هناك انظمة 

 الى معلوماته الشخصية ؟
2 

1  

6-3  
هل الموظفين لديهم المعرفة الكافية بضوابط وتعليمات 

 التداول االلكتروني ؟
2 

1  

6-4  
        هل لدى الدائرة نظام توثيق وحفظ الكتروني للوثائق 

 ( ؟ أرشفة) 
2 

 البريد اليومي .1 2
 معلومات منتسبي الكلية  .2
 سجالت درجات الكلية  .3
 الرسائل واالطاريح  .4
 الخطط الدراسية .5
 وثائق التخرج .6
 الندوات والحلقات النقاشية  .7
 النشاطات العلمية والثقافية  .8

 بصمة حضور الموظفين وانصرافهم من الدوام /يوميا 1 1 هل هناك برامج الكترونية بديلة عن االستخدام الورقي ؟  6-5
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  المستحدثة المفترضة  القيادة وادارة التغيير 7

استبيانات رضا الموظفين عن عمل القيادة أعداد هل تم   7-1
 العليا للتشكيل ؟

2 2  

هل تقوم االدارة العليا بعقد اجتماعات دورية مع كافة   7-2
 الموظفين ؟

2 2  

  2 2 هل تتبنى االدارة العليا منهجية االبداع واالبتكار ؟   7-3

) اذا      هل تشارك االدارة العليا الموظفين في اتخاذ القرار  7-4
 كان يؤثر على الجميع (

 توزيع وتعميم القرارات على جميع الموظفين   2 2

7-5 

 اعالن جداريات بمفاهيم الجودة • 2 2 العليا بمعايير ومفاهيم الجودة ؟ لإلدارةهل هناك التزام  
 نشر شعارات الجودة  •
 تسهيل عمل فرق الجودة •

على معايير النزاهة والشفافية  وتأكيدهل هناك توعية   7-6
 واثارها القانونية ؟

2 2  

 وجود كراس   2 ويض الصالحيات والمسؤوليات ؟هل هناك الية لتف  7-7



 

   2 ؟ األزمات إلدارةهل هناك خطة   7-8

 نعم حسب التوجيهات  1 هل هناك سياسة تدوير في المناصب الوظيفية ؟  7-9

 إستراتيجيةالعليا بمبدأ  اإلدارةهل هناك التزام من قبل   7-10
 التمكين ؟

2   
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8 
 يةالمالشؤون ال

 والموازنة
  المستحدثة المفترض 

8-1 

 إستراتيجيةالموازنة بشكل علمي وضمن اطر  إعدادهل تم  
 ؟

كال بسبب عدم تزويدنا بالمباغ المخصصة  1 3
صرف اقل من نصف المبالغ بالموازنة حيث تم 

 المخصصة للتشغيلية

 نعم توجد موازنة وحسب االبواب 1 1 النفقات ؟ ألثرهل يوجد قياس   8-2

 نعم تم ترشيد االبواب غير الضرورية 2 2 هل يتم ترشيد غير الضرورية ؟  8-3

 الكليةغير متماشية مع موازنة  1 2 المؤسسة ؟موازنة هل النفقات متماشية مع   8-4

8-5 
هل هناك سيطرة ومتابعة دقيقة للتخصيصات المالية  

 ؟ األبوابومراقبة لحاالت العجز في بعض 
 نعم هناك سيطرة ومتابعة للتخصيصات واالبواب 2 2

8-6 
العليا عن الشؤون  لإلدارةهل هناك تقارير دورية تقدم  

 المالية؟
نعم هناك تقارير شهرية ترسل الى رئاسة  1 1

 الجامعة

8-6 
لتسهيل  األعلى المسئولويض مالي من قبل هل هناك تف 

 المتبعة في الدائرة ؟ اإلجراءات
 نعم 1 1
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