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آلية تقويم أداء العمادات المساندة  /اإلدارات  /الوحدات

آلية تقويم ا ألداء عن عام................
عمادة  /إدارة  ......................................................أ
تستخدم املقاييس التالية لتحديد مستوى األداء في املحكات :أ
مستوى األداء أ

التقدير

تطبق املمارسات أحيانا وبجودة تطبيق منخفضة أ

1

تطبق املمارسات غالبا وجودة التطبيق ليست مرضية أ

2

تطبق املمارسات غالبا وجودة التطبيق مرضية وتتوفر أدلة على فاعلية التطبيق أ

3

تطبق املمارسات بشكل مستمر وتم وضع مؤشرات لقياس جودة األداء وتوجد تقارير

4

دورية أ
5

تطبق املمارسات بشكل مستمر وتم وضع مؤشرات لقياس جودة األداء وتوجد تقارير
دورية منتظمة وخطط لتحسين الجودة وتم تنفيذها .أ
أ
املحكات

مأ

التقييم
1

أ

1

الشؤون التنظيمية أ

1أ

يوجد دليل تعريفي للعمادة  /اإلدارة يحدث بصفة دورية أ

2أ

يتوفر دليل تنظيمي واضح ومفعل يحتويأ على) السياسات واللوائح –
الهيكل التنظيمي– التوصيف الوظيفي لقسام الهيكل التنظيمي
ولألفراد – دليل العمليات واالجراءات(

3أ

يوجد نظام محدد لتفويض الصالحيات أ

4أ

يتم تطوير مهارات منسوبي الجهة بصفة دورية .أ

5أ

توجد مشاركة فعالة لقسام الطالبات في أنشطة الجهة

6أ

يتوفر بالجهة نظام مفعل لتوثيق أنشطتها

2

3

الشواهد واألدلة
4

5

أ
التخطيط االستراتيجي
7أ

يوجد خطة تشغيلية وتنفيذية مفعلة

8أ

تتسق الخطة التنفيذية مع الخطة االستراتيجية وتعكس نتائج عمليات
التقويم والتقارير املختلفة )التقويم الذاتي املؤسس ي -استطالعات
الرأي للمستفيدين(

 10أ

يوجد خطة واضحة ومحددة ومفعلة لخدمة املجتمع (إن ينطبق) أ

 11أ

يتم استطالع آراء املستفيدين من خدمات الجهة وتستفيد من نتائجه
في عمليات التطوير أ

أ

املتابعة والتقويم والتحسين املستمر

 12أ

يوجد آلية محددة وواضحة ومفعلة ملتابعة أنشطة الجهة أ

 13أ

تتبنى الجهة مؤشرات لقياس الداء ويتم االستفادة من نتائجها في
املقارنة املرجعية  Benchmarkingوالتحسين املستمر أ

 14أ

يتم تقويم أداء منسوبي الجهة دوريا ويتم االستفادة من نتائج التقويم

 15أ

يتوفر خطة تحسين الجودة بالعمادة  /االدارة و تقارير املتابعة
أ
لتنفيذها .أ

أ

2

نموذج (  :) 1تقرير تقويم أداء العمادات المساندة اإلدارات  /الوحدات

نموذج ()1
تقرير تقويم ا ألداء للعام الجامعي  ....../. ......هـ
عمادة  /إدارة ........
توصيف موجز عن الزيارة :أ
..................................................................................................................................................................................
 ........................................................أ
..................................................................................................................................................................................
 ........................................................أ
نتائج التقويم:
الدرجة = مجموع الدرجات على عدد املحكات  :أ
نقاط القوة
..................................................................................................................................................................................
........................................................
..................................................................................................................................................................................
 ........................................................أ
أولويات التحسين املقترحة
..................................................................................................................................................................................
........................................................
..................................................................................................................................................................................
 ........................................................أ
فريق املراجعة :
التوقيع/
االسم/
التوقيع/
االسم/
أ

3

أ

نموذج (  : ) 2حصر األدلة والشواهد

حصر األدلة والشواهد
عمادة  /إدارة ..................................................................
م

4

الكود/الرمز

اسم الدليل /الشاهد

نوعه
ورقي

الكتروني

مالحظات

م

الكود/الرمز

اسم الدليل /الشاهد

منسق الجودة....................................... :

5

نوعه
ورقي

الكتروني

مالحظات

العميد  /املدير.......................................... :

