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 ملخص البحث باللغة العربية: -

إنشاء تقييم الكرتوني على موقع اجلامعة لتقيييم دااء القيياااا ااااة ية وااااةاا     عنوانذالبحثذ:ذذ-1

ذواملرافق واخلدماا اجلامعية.

ذالباحثذالرئوسذ:حممدذعبدذاحلمودذحممدذحممدذ–ذ2

ذاسمذالكلوةذ:وكالةذاجلامعةذللشؤونذالتعلوموةذذ-3

ذاسمذالقدمذ:وحدةذتقويمذاألداءذذ-4

ذادللخص

ذإنشاءذتقوومذالكرتونيذعلىذموقعذاجلامعةذلتقوومذ

 واخلدماتذاجلامعوةأداءذالقواداتذاإلداريةذواإلداراتذوادلرافقذ
ممااال ش  ااه أنااو ميكاااو ش دياااا  ااامعي دوندت دياااالين م نون  دنااني يندااق ينم ااام م ن ناا  عي اا  كداااالط         

دلض ف وحت ع  كدالط دلدمة ب  ة ، وينا ىذد دملنال   ظدي حالجة جالين اة دلااال ف  ذل   ا دن يننظميناة  دناني 
ة ودلاياالتة  دلات  مد ال دلتاامادت دلتانملمجناة د  ع اة  لنارتوكنة  دتتالز ابل  اة ودملم ام نة ودلاايالأنة ودمليوكا

؛ للم اامل  ذل دياامنة دملنااامنة ، و لااه  ديااالين موأتخااذ ابمل ااالعع دل الملنااة لضااة  و نداة  دنااني جاامنة دوندت 
ويناااال لدال دلاةااعة دلاات  ا داال  الىاال دلدااال ذد ابلتدنااني  ىاا دا   ااا دلنذااال ج ودللاامد ا دةا ااالنعة دلما نااة ب ناا دً 

 اال الت دملالنعة ودلم تنة ودلةايعة نون دلتم ل  ذل ميى دف ن ندة يني نة.       دل
ى ف دلةحث  ذل نادسة دلم ع د الرل ل ذلنة دلتدنني ابيالين ة ينا خالل نادسة ود ع  دنني أد  و لنو       

دن  ميى دأو، مث ، ينع بنالن ين ى ميمهنة دلتدنني ودمل م الت دلت حتمل نون حتابيالين ة  دوندت ديالين م د الرل
عاذل دل  ع  ينا منال ج دلتدنني وآلنة  اةنددال ينا خالل ابيالين ة ،  الين مو ع  صما أال ل لتدنني دوندت دي

 . ينم ع ديالين ة
، و    حيتالج  ذل ينزع  ينا دملدننة ودلايالأنة ودملنظميننة ديالين مو   دكتدى دلةحث  ذل مين  دنني دوندت       

جبالين ة دلاال ف بصماة  دوندتلتدنني  نودت أال لةلتامن مي ني دةنداي ودو النديم ؛دلتدنمت د رتدح ب ض منال ج 
نواعة هب ف حصي جمدكل دلدمة وا   كدالط دلض ف ، مث دل ذل  لى  اليف كدالط دلض ف ، و  زعز كدالط 

د  ينا خالل آلنة حماذة حت لى ينم ع ديالين ة دلدمة ، و   مت حتاني  له دلنذال ج لتصةا جالىزة للتنينذ 
 .دوى دف دملنامنة

للذنظمينااة وجااالتت دلتم اانة بضاايواة وجاامن سنالسااالت وين ااالعع ميندت حماا نة وود ااحة ويننادنااة وين يوأااة       
، و ااايواة دملتالب اااة دملماااتذية يناااا  ةااال ديداااة دملماااعولة  اااا دلنظاااالم للةحاااث  اااا دملااااال ل وين اليتداااال  ديالين ناااة

 .و اليف دمل م الت دلت   رتض طيع  دوندت ابيالين ة 
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 مقجمة :
ودملعسمالت ودوأيدن ؛ ومهنتو يف اسي   حيظى دلت لني ديالين م ابىتذالم د امينالت         

دلت لني  يواة ش يننالص ينندال دلمنالسالت دملمتدةلنة لل ول ودجملتذ الت ، و   مي حى  امعي 
، اب تةالاه دحملما دوسالسم لتحدن  هنضة حضالاعة  الينلة يف ظل  صي دل مملة ، ممال دياا ينا 
ينمدجدة حت ايت دل صي وينمد ةة دلتاما دلتانملمجم ، و لةنة و نالغذالً ينع دل ماة  دلتانملمجنة 

اال ف  لم ينمد ةة  له د  ع ة ودلندضة دلت لنذنة دلت  اد ىال دملذلاة حتيص جالين ة دل
دلتامادت ودوخذ ابمل العع دل الملنة لضة  و نداة  دنني جمنة دوندت ديالين م ؛ للم مل  ذل 
ديمنة دملنامنة ودش تذالن ، وينا ىذد دملنال  حيالول دلةالح من و ع كظالم  لارتوين ديتالز 

وندت ديالين م جبالين ة ابل  ة ودملم م نة ودلايالأنة ودمليوكة ودلايالتة دل اللنة لتدنني جمنة د
 دلاال ف.

 طبيعة املشكلة :      
 لى دلايغي يناا وجامن جدامن أينعاة يناا دلتدناني دلاما م دلتدلنا ي لتدناني دوندت جبالين اة 
دلاال ف  ش ميكاو عاامبو دل  عا  يناا كداالط دلضا ف دلات دت ال حتا ايً  ةاعدً لتاةنا  كظاالم ديامنة 

 ودش تذالن  ودلتذنز ، ينا ىذه دلندالط :
 ديتالز دلتدنني دلتدلن ي ابل  ة دملالمبة سمدت يف دلتاةن  ميو دلنتال ج .ش  -1
 دلتااللنف دملاللنة دلةالىظة دلت  صل  ذل ينالعد دليايشت يف ينيدحل    دنه و نينذه . -2

ب ت  اةن  دلنظالم دلتدلن ي ، و  مبة دلم مل  ذل دةحصال نالت دلت    ي ينيد ز  -3
 دلديدا ابيالين ة.

 دلتدلن ي لتدنني  الينل لألندت دو النديم.  م مشملنة دلنظالم  -4

د تذالن دلنظالم دلتدلن ي يف ب ض جمدكةو  لى دشجتدالندت دلاخصنة ، و  ف  -5
 دش تذالن  لى دل ادسالت دلمد  نة ودملمتدةلنة .

 دستدالك ديد  دلاةع يف  اةن  دلنظالم دلتدلن ي . -6

   مبة دلتحاي و نداة دلنظالم دلتدلن ي لتدنني دوندت . -7

 م دلتدلن ي ش حيد  دملم م نة ودلايالأنة دملنامنة.دلنظال -8

   مبة  ايدا  ذلنالت دلتدنني دلتدلن ي . -9
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   مبة  اةن  دلنظالم دلتدلن ي . -11

 وينا مث  اذا يناالة دلةحث يف دةجالبة  لى دلمعدل دلتالرل :         
 ؟ دلارتوكنة جبالين ة دلاال ف بايعدة دوندتس  نف دياا  دنني 

 لمعدل دلي نس دوسئلة دلتاللنة؟وعتييع  ا ىذد د   
 ؟دةلارتوين يف  امعي دوندت تدنني دلينال ميمهنة  1س
 جبالين ة دلاال ف ؟ دلتدنني دةلارتوين ملنظمينة دوندتينال ود ع  2س
 ؟دةلارتوين لألندت ابيالين ةتدنني دلينال ين م الت  3س
  ملنظمينة دوندت ابيالين ة؟للنذال ج دلت دت ل مينودت دلتدنني دةلارتوين   نف كضع  صمادً   4س
 ينال ينيدحل  اةن  منال ج  دنني دوندت دلارتوكنالً؟ 5س
 

  أمهية الدراسة : 
 يجاااع ميمهناااة دل ادساااة  ذل ميمهناااة وكم ناااة داااا ينالت دلااات عدااا يندال دلنظاااالم للت ناااع دلنااام م       

ودلاذاام يف  الأااة دوندت ديااالين م؛ للم اامل  ذل دياامنة دلنم نااة يف ميجااالت دلت لااني ودلاات لي ، 
 ومبال ديتالز بو ينا كدالط  مة ميمهدال:

 جمنة دوندت د الجة دمللحة  ذل دلتاما دلميعع وديذاي؛ لم  دليجمة بد 
 وميجال و.

  دلتدنني دةلارتوين لألندتدلةحث عمد ل ميح ث دلناظي دمل ال ية يف. 
 . ديتالز دلنظالم ابلدضالت  لى دملاال ل ودلملةنالت دملمجمنة ابلنظالم دلتدلن ي 

 و امعي دوندت.مدي بي اللنة يف  ذلنالت دلدنالس ودلتدممي عا  دلنظالم 

 ة ةجنالز دلتدنني دلتدلن ي . مأع دلم ت ودلتااللنف وديدمن دلالزين 

 . ع ترب دلتدنني دةلارتوين وسنلة  دنني آيننة وسدلة ابلنمةة للالةة 

 . يننع دوخاالت دلت دياا مين  دع ينع دلتدنني دلتدلن ي 

  ع تذ  دلنظالم دشلارتوين  لى ختزعا بنالانت دلتدنني وكتال جو ندخل  مد   بنالانت
دسرتجالع دلةنالانت ودةحصال نالت دملالمبة  تذنز ابلدمة ودلميعة ممال عمدل  ذلنة 

 للذمئملد بايعدة سدلة وبمناة وسيع ة.

  لتامعي دوندت لذنة و حصال نالت ميندة  مال    لى  جيدت نادسالت دلنظالم سنامن. 
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  دل ادسنة،  ودلربدينج ودملديادتودا ينالت  امعي دوكظذة ع  ي دلنظالم دةلارتوين
 .ودلناالطالت دملمالك ة للت لني ديالين م

  د السمب   ذل وكدلدال يف دوندت ديالين م ،دلت يف  لى دلندالط دمليدن حتمنندال
 الدلالزينة هل دلتامعيعةينةال ية وحتمعلدال  ذل دملمدان دلةايعة لتح ع  دل وادت ودملدالم 

 .شختال  دةجيدتدت دملنالسةة
  لارتوكنال نون دليجمع  ذل دملليالت دلاخصنة سدملة د صمل  لى دمل لمينالت 

 .ة وند ية دملمدان دلةايعة دلما ن

 .عاتذل دلنظالم  لى  ة   نداة  دنني ميندت ديمنة ابيالين ة 

 .دياا ملاييف دلنظالم ينا   نع وحت عث منال ج دلتدنني بايعدة سدلة وبمناة 

  ع  ي دلنظالم دلرتدب  بد  نال ي دلتدنني ممال جيرب دملدني  لى  يواة دملم م نة يف
 دلتدنني .

 الحنالت ينت  نة وينتنم ة حمل يندالم دلدنالندت ديالين نة. ديتالز دلنظالم بمجمن  

 .ع  ي دلنظالم دلميعة للذادن ِّذد يف دل خمل  ذل دلنظالم ودلتدنني 

 .متد ف
ا
 دلنظالم  عضذا   م دااأ يف دلتدنني دمل

  ديتالز دلنظالم بتحينز دليئة دملمتد أة  لى دلتدنني ين ال بيب   ذلنة دلتدنني اب مدأز
 ودحملالسةة.

 
 الدراسة  : حدود

ميندت دلدناالندت دةنداعاة ودةندادت ودمليدأا  سنتي دلرت نز يف ىذه دل ادسة  لم  دنني  
 .ودا ينالت ديالين نة جبالين ة دلاال ف

 منهجية الدراسة:
ابسااتخ دم دملااندج دلم اايم دلتحلنلاام  من ااالم دلةااالح  ، جاال حتدناا  ميىاا دف دل ادسااةميينااا      

ودلاااذي ع ااايف يكاااو طيعداااة يف دلةحاااث  تناااالول ميحااا دث وظااامدىي وممالاساااالت ينمجااامنة ينتالحاااة 
نون   خل دلةالحاث يف ريايااال، وعماتانع دلةالحاث مين عتيال ال ، لل ادسة ودلدنالس  ذال ىم 
 لنضع هلال د لمل.ين دال أنصيدال مث حيللدال 
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 الدراسات السابقة :ومنها :
  دملاااااامظيد ملاااااا ى ينم اااااام نة كظااااااالم  دنااااااني ميند دااااااي و ال تااااااو باااااااة ض  نادك

داصااال ا دلاخصاانة ودلمظنينااة ، نادسااة  اةندنااة  لااى  ننااة  ااامد نة يناااا 
،لنالنا ميبم  نحة ، و ا  دكتداى دلةالحاث  ذل ا ا   دناني دوجدازة د اميننة 

دملاامظيد لل ال ااة بااد ينم اام نة  دنااني ميند دااي و ال تااو بااة ض خصال صاادي 
 بااااد  معااااة طينعااااة  ال ااااة دلمظنينااااة ، وينااااا ميىااااي  لااااه وجاااامندلاخصاااانة و 

  دلتنظنذنة ، وميو ى دلةالحث بضيواة دل دة دوندت وبد  دنني كظالم ينم م نة
وخال ة دمل العع دلاخصنة دلت ميظديت  دوندت  دنني مب العع  دملدنذد دىتذالم

ميو اى ،  ذاال  دل ادسة  مة أتثعىال ابل دة دلتنظنذناة يب النىاال لا ى دمل لذاد 
ودحملالأظاااة  لاااى   زعاااز دل داااة  ابساااتذيدا دساااتخ دم ساااجالت  دناااني دوندت ، 

 .(1) دلمال  ة بد دمل لذد
  دممي ب ض جمدكل دوندت دو النديم و ضالت ىنئة دلت اعس جبالين ة دملنمأنة 

ينا خالل آاد دي ، لل  تما  لام دل ىااالن ودلا  تما رتاالل ميزتا  دلمنمام 
، و ااا  دكتدااات دل ادساااة  ذل دلتم ااانة ابشساااتيالنة يناااا دلتجاااالاب دل الملناااة يف 

ال ذة راااااالل  داااااممي دوندت هلنئاااااة دلتااااا اعس ، ودشساااااتيالنة يناااااا خاااااربدت دوسااااا
 .(2)دملتخصصد دملدتذد بدضالاي دلت اعس ديالين م 

  ، ين م اااالت  دناااني ميندت دل اااالينلد يف ديالين اااالت دليلماااانننة وسااااةل  الجداااال
اسااااللة ينالجماااتع يف  نداة دو ذاااالل ، بدماااي  نداة دو ذاااالل بالناااة دلتجاااالاة 

                                                 

1
إدساك انًىظفُن نًذي يىظىعُخ نظبو تقُُى أدائهى وعالقته ثـجعط انخصبئص أثى غُخخ، َبدر،  ( 

ثذج يُػىر ، انشخصُخ وانىظُفُخ ، دساسخ تطجُقُخ عهً عُنخ عشىائُخ يـن األخهـزح انحكىيُخ 

 و.863،2005-807ؼ ،  45انًجهذ ،  4ًجهخ اإلدارح انعبيخ ، انعذد ث

2
تقىَى ثعط خىانت األداء األكبدًٍَ  (انذهػبٌ، انذكتىر جًبل عهٍ ،وانذكتىر جًبل أدًذ انطُطٍ، 

، ثذج يُػىر فٍ يجهخ انجذىث انُفطُخ  ألععبء هُئخ انتذسَس ثدبيعخ انًنىفُخ ين خالل آسائهى

 و.2004وانترثىَخ ، كهُخ انترثُخ ، جبيعخ انًُىفُخ ،انطُخ انتبضعخ عػر، انعذد انخبنج ،
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ابيالين ااة دةساااليننة ب اازة ،  ااالم هبااال خاللاا  ينال اام ميباام ينال اام ، ودكتدااى  ذل 
 (.1 الت دلتدنني ود رتدح د لمل لتالأندال)ا   ين م 

  دااااممي دلاااااالب وندت مي ضااااالت ىنئااااة دلتاااا اعس جبالين ااااة دل لاااامم ودلتانملمجنااااال 
دلنذننااااة يف  اااامت ب ااااض دلايااااالايت دلت اعماااانة ،للاااا  تما ندون  ةاااا  دمللااااه 
د  ديب ،ودل  تما خالل   ذاي خاالن، و ا  دكتدناال يف ا دذاال  ذل ا ا  كتاال ج 

 اعس بايااالايت :دلت لااني ودلتدنااني ودلت ذعااة دليدج ااة  دنااني دلاااالب هلنئااة دلتاا
ودلااا  ي دو اااالنديم ودلتنذناااة دلاخصااانة ، وميو ااانال بم اااع داااااا  دلتامعيعاااة 
دلالزيناة ة ااالنة أتىنال ىنئااة دلتا اعس مي ااحالب دملماتمايت دملت كنااة يف  لااه 

 .(2)دلايالايت دلمالبدة

 بالنااة   دنااني جاامنة دوندت ديااالين م ينااا وجدااة كظااي مي ضااالت ىنئااة دلتاا اعس
دآلندب ،جالين ة ينصيد ة ، لنةنال، لل  تما  الحل ميزت  مييند  ةالعنة ، ودكتدت 
دل ادساة  ذل دلتم اانة ابشساتذيدا يف  اةناا  ين االعع دياامنة ودش تذاالن و اامأع 

 .(3)بيدينج  امعي يندق لل الينلد

  نوا  دناااني دوندت دياااالين م يف جاااامنة داااا ينالت دلت لنذناااة ينااااا وجداااة كظااااي
 اعمنة يف دلالنالت دلتدننة )دهلن سة، ودةنداعة ودلزاد نة يف مي ضالت دهلنئة دلت

دملم اااال( ، للاااا  تماة ىةااااة   حمااااد دلاااااال م ، ودكتداااات دل ادسااااة  ذل مين 

                                                 

1
،  يعىقبد تقُُى أداء انعبيهُن فٍ اندبيعبد انفهسطُنُخ وُسجم عالخهبخبنذ، يبضٍ أثى يبضٍ ،  ( 

رضبنخ يبجطتُر فٍ إدارح األعًبل ، ثمطى إدارح األعًبل، كهُخ انتجبرح ، انجبيعخ اإلضاليُخ ثغسح ، 

 و.2008
2

تقىَى انطالة ألداء أععبء هُئخ ، نذكتىر داود عجذ انًهك ،وانذكتىر خبنذ عًر خبٌاد  ديب ،  ( 

، ثذج يُػىر انتذسَسُخ  انتذسَس ثدبيعخ انعهىو وانتكنىنىخُب انًُُنخ فٍ ظىء ثعط انكفبَبد

 84-63و، انًجهذ األول ، ؼ2007ثبنًجهخ انعرثُخ نضًبٌ جىدح انتعهُى انجبيعٍ ، انعذد انخبٍَ ، 

3
تقُُى خىدح األداء اندبيعٍ ين وخهخ نظش أععبء هُئخ انتذسَس (عجبَُخ، انذكتىر صبنخ أدًذ أيٍُ ، 

خ انعرثُخ نضًبٌ جىدح انتعهُى انجبيعٍ ، ، ثذج يُػىر ثبنًجهثكهُخ اِداة، خبيعخ يصشاتخ ، نُجُب

 .24-1و ، ؼ7/2011انًجهذ انراثع ،انعذد 
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 ذلنااااااة  دنااااااني دوندت ديااااااالين م  اااااايواة ينلحااااااة لتحدناااااا  جاااااامنة دااااااا ينالت 
 .(1)ديالين نة

 :االستفادة من البحث 
، و اةن  يننظمينة  دنني دوندت دلةحث د الرلينا خالل دلنتال ج دلت سنااف  ندال          

عااتي  اااخنا كدااالط دلداامة وجمدكاال دلضاا ف يف دوندت ديااالين م ، و لنااو  تضااا  دةلارتوكنااة 
لتحدن  دلتذنز يف دوندت بداال االت ديالين اة مماال عماال    لاى دشحتنالجالت دلت اعةنة دملالمبة ؛

 : دلتالرل
  ابيالين ة . دوندتمبنظمينة  دلي َّاللكاي ثدالأة  دنني دوندت 
 .دلتاةن  دملمتذي لتدنني دوندت  لى ينمتمى ديالين ة 
  ة.نديالين يننظمينة دلتدنني  نذنة دلا ما ل ى يننمميب ديالين ة ابل دة يف 
  ألندت ابيالين ة.ل نالس دملمتمى دلي لم 
  دا ينالت دملد ينة للذمتين عاحتدن  كدلة كم نة يف جمنة . 
  اةن  دلتدنني دةلارتوين يفيالين ة  لى دينة ابدلدنالندت دةنداعة ودو النحتينز  

 رالشت مي ذالهلي.
 و كدالط دلض ف، ودل ذل  لى   زعز دووذل و اليف دل الكنة ا   جمدكل دلدمة. 

 . و ع دلربدينج دلت اعةنة ؛ لتامعي دوندت ابيالين ة 
  

                                                 
1

دور تقييم األداء اجلامعي يف جودة اخلدمات التعليمية من وجهة نظر أعضاء  (انطبئٍ، دكتىرح هجخ دمحم دطٍُ ، 
 و.2014، 5،انعذد28،ثذج يُػىر ثًجهخ انتمٍُ ، انًجهذ اهليئة التدريسية يف الكليات التقنية
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  :الجامعي تمهيد : مفهوم وأهمية التقييم اإللكتروني في تطوير األداء
 

 : مفهوم التقييم اإللكتروني : أولا 

ضام        
ا
ب دعة شب  ينا دلتم ف  ن  ينيدمم  دنني دوندت ؛ لنت يف  لناو حان كماتانع دمل

 اا ينالً يف حتدناا  ميىاا دف دلةحااث دملنااامنة ، وخال ااة مين ذتااة   يعيااالت   ااعة ساامدت للتدنااني ميو 
  يعف ينصاالا ) دناني( ،  دوندت ، ميو ينيدمم  دنني دوندت  ذمينالً ، ممال عمت  م  م ينال ميينالم

 و ذله ينصالا )ميندت( ، وينا  عضالحدذال كايع يف  عضالح ينيدمم  دنني دوندت دةلارتوين.
م دلاامت ومي اليناو، أداالم  امَّ  :  الدال جنا ىال   اقمي مي للالذة و يم ين يض دلتصيعف دللا أ     

 ملو دلايمي يف م ميي  ن دلتدممي ىنال جالت مب ىن   الح دلامت، وجالت يف دلديآن ودستدالم و دمَّ 
ودلتداممي ىناال ع اق ج ال دلاامت يف ميأضال ( 1)"ولد  خلدناال دةكماالن يف ميحماا  داممي  الذل: "
دة الح ميو دلت نع دلذي دياا  نخاللو يف كيس دل ذل ميو دلتخاان   ىم دلت  عل ميوو  حالل.

 1ميأضل دلنتال ج  ذللل ذل دلتالرل لو للم مل بو 
ن مي ذلنت دلتدنني ودلتدممي  ذلنتالن ينتالزينتاالن وينماتذي ن ، أااللتدنني جيال  وينا مث أإن     

وبمجاامن دل ذلنتااد ين ااالً  1ودلتدااممي ش عااامن  راا ايً نون  دنااني ج عاا  عمااةدو  1عتة ااو  دااممي 
 ذل  اتذل دل واة دلتخانانة دلت  ايال جناالح دل ذال  اا طيعا    ا عل خا  ساعه للم امل 

 نامن .دهل ف دمل
ميو  الو ذاللاااو وينماااعولنال و دلااات  الياااو دملنظذاااة هبااا نداي/دو اااالنديمندت ىااام  نيناااذ دةدوو      

الوندت عاع  ذل أ ، وينا مث ديدة دلت  ي ة  وظنيتو هبال، وع ق دلنتال ج دلت حيدددال يف دملنظذة
 وىم ع اس دلانينة دلت حيد  هبال دليين ينتالةاالت، حتدن  و دتالم دملدالم دملامكة لمظنية دليين 

داا  عاااع  ذل دلاال ااة دملةذولااة، ميينااال داا  دملةااذول، أاليج ، وعنة اام دلتذننااز بااد دوندت وديج  دلمظنيااة
دوندت أإكااو عدااالس  لااى ميسااالس دلنتااال ج دلاات حدددااال دليااين، أاللااللاال  اا  عااامن رتداا  وعةااذل 

ولانااو حيصااال  لااى ناجاااالت يننخيضااة، أناااامن هباااذه  ختةاااالا،داا دً  ةاااعدً يف دشساات  دن لالجج 
 د  دملةذول  الرل بننذال دوندت يننخيض.ديج د اللة 

                                                 

1
 .4 :آَخ،ضىرح انتٍُ  ( 
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ااادلايعداااة دلااات  ىااامدوندت و         ن يناااا خالهلاااال  نيناااة  ناااالم  ضااام ىنئاااة دلتااا اعس مبداليناااو حيا
ديالين نااة هباا ف  ثاايدت دمل يأااة ينااا خااالل دلةحااث، وكدلدااال ينااا خااالل دلتاا اعس، وينااا خااالل 

 .(1)خ ينتو و نذنتو جملتذ و
ابلنمةة للذنظذة ينيدمم دوندت و  د  الن ينال سة  ىم ينيدمم دوندت ابلنمةة لليين ، أإن       
دوىا دف دلات  ما ى دملنظذاة  ذل حتدندداال  اا طيعا  دل االينلد أنداال، ولاذد أدام ينيدامم  ع ق:

، ميي ميكاو ينيدامم  لاه دوىا دف  ودلمسال ل دلالزينة لتحدنا  داا  ودآللنالتع اس  ل ينا 
وجااو دلناااالط وبااد دوىاا دف دلاات  ماا ى  ذل حتدنددااال دملنظذااالت  ااا طيعاا  يندااالم عاايب  بااد مي

 ن ندخل  له دملنظذالت .م وودجةالت عدمم هبال دل الينل
وب ااا  دلت ااايف  لاااى ينالىناااة دلتدناااني ، و اااذله ينالىناااة دوندت ، كماااتانع دلت ااايف  لاااى        
و  ناف ،   يعياو باو  " ميكو  ذلناة اا ف  ذل حت عا  ميندت دل الينال و لى  دنني دوندت  ينيدمم 

، أذااا  ااأن  دنااني دوندت لاانس أداا   عنة اام مين عااعني  ذلااو و  صااذني خاااة لتنذنااة دل اليناال
)دمل ييب( وع يف  ،  (2)  يعف دل الينل مبمتمى ميند و بل دلتأثع  لى ينمتمى ميند و ينمتدةال."

ميندت دل االينلد   ذلنة  دنني ميندت دل الينلد يهنال "دل ذلنة دلت  تضذا دةجيدتدت دملنظذة لتدنني
 . (3)يف مي ذالهلي د اللنة واث  يناالكنة  نذنتدال و امعيىال يف دملمتدةل"

آخيون مين  دنني دوندت" ع ق  د عي  يالتة دل الينلد ل ذلدي وينملادي أنو، و  عيىو        
ميكو كظالم امسم ينصذي ينا ميجل  ناالس و  دناني ميندت و سالمك دوأايدن ميثناالت دل ذال و لاه  اا 

                                                 

1
 ٍكًب َذركه انطالة وعاللته ثبنًُى انًهُ ٍإيبو يصطفً ضُذ، وصالح انذٍَ غرَف؛ األداء انجبيع ( 

انطبدش نًركس تطىَر انتعهُى  ٌوثعض انًتغُراد انُفطُخ نذي أعضبء هُئخ انتذرَص. انًؤتًر انطُى

ى انجبيعٍ، جبيعخ يركس تطىَر انتعهُ عصر انًعهىيبتُخ، ٍ"انتًُُخ انًهُُخ ألضتبر انجبيعخ ف ٍانجبيع

 .183ؼ  ، و1111عٍُ غًص، 

 

2 ) 
 .161، ؼ 2001، عًبٌ، دار زهراٌ نهُػر و انتىزَع، إداسح انًىاسد انجششَخدُب َصر هللا، 

3
 .257 ، ؼاالتدبهبد انًعبصشح فٍ إداسح انًىاسد انجششَخانًغرثٍ، عجذ انذًُذ عجذ انفتبح ،  ( 
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دملالحظاااة دملماااتذية و دملنظذاااة هلاااذد دوندت ودلمااالمك و كتال جداااال، خاااالل أااارتدت زيننناااة طيعااا  
 .(1)حم نة وين يوأة."

و ينااا دلت ااالاعف دلاااالينلة لتدنااني دوندت دياااا دلداامل يكااو " ةااالاة  ااا  ديعااي نواي عةااد       
عمال   ينمتمى ميندت دليين وكمع سلم و يندالاكة ينع يندذالت وودجةالت دلمظنية دملنمطة بو. أدم 

دملماعولد  لااى ين يأااة جمدكاال دلضاا ف و دلداامة يف كااالط  لااه دليااين. ودهلاا ف دملنااامن ينااا 
. وعي از ىاذد دمليدامم  لاى (2) له ىم ين الية دلض ف  ن وج  و   ني جمدكال دلدامة ميعضاال"

 دوندت دلي لم يف ظل ينتالةالت وظنيتو، و عضة   له ابةجنالز دملتم ع يننو ميندؤه . ذال عع  
ميندت دل ااالينلد  لااى ين يأااة وحتلناال دلييو ااالت بااد ينااال ىاام مااا  وينااال حتداا  بنااالت  ينيداامم  دنااني

 . لى ين العع حم نة ، ميي بد دوندت دلي لم ودوندت دملالمب
 ةالاة  دوندت ذلنة  دنني  ينا   يعيالت ينت  نة للةالح د عتضا مينوبنالًت  لى ينال سة          

"  ذلنة ينمتذية هلال ينني ة ينتةالنلة بد دل الينل ودملنظذة و  لندذال سنحد  ميى دأالً لو ينا   ا
واد دااال، و هنااال  ذلنااة ينمااتذية مل يأااة دوندت د ااالرل لل ااالينلد  داامم هبااال دملنظذااة لتح عاا  يناا ى 

ااااااا  لتحمااااااد و ااااااامعي ميند دااااااي يف جنااااااالز دوىاااااا دف دملالمبااااااة ينااااااندي، و يناالكنااااااة و ااااااع خا  
  دً  ةاالاة  اا  ذلناة  دا عي ملاال عنجازه دلياين خاالل  أيدن ابملنظذاةنني ميندت دوأتد .(3)دملمتدةل"

 .أرتة زينننة ين ننة، و له لتح ع  ينمتمى وكم نة ميند و
دلتدنااااني وبنااااالت  لااااى ينااااال سااااة  ينااااا دلت يعيااااالت دملت اااا نة لتدنااااني دوندت كمااااتانع   يعااااف      

يف  جيدت ميي  دنني عت لا   ودةكرتكت  دننة دمل لمينالت دستخ دميكو: مب ناله دومشل  دةلارتوين
 . بناالط ين د

                                                 

 . 181، ؼانًرجع انطبثك ( 1

2
، عًبٌ، دار انذبيذ نهُػر و انتىزَع، إداسح انًىاسد انجششَخ: عشض وتحهُمدمحم فبنخ صبنخ،  ( 

 .138، ؼ 2004

3
ح ، دار انُهضخ انعرثُخ ، ، انمبهر يذاخم خذَذح نعبنى خذَذ ،تقُُى األداء ،تىفُك، دمحم عجذ انًذطٍ ( 

 .51-48،و 1111

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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هنالعاة دملااالف  لاى حتيناز  يف ف وسانلة اا ىمح   د و ، و منال  يفأاللتدممي لنس ى أالً       
ذل  امعي ميند داي ، ويناا  دوأيدن ، وينمال  اي  لى    عل سلم دي بصماة  جيالبنة ، ونأ دي 

 .(1)دملنظذة يفمث  اأع دلايالتة دةكتالجنة 
 

 ثانياا : أهمية التقييم اإللكتروني في تطوير األداء الجامعي :

ش عتم ف  ن   اف دوندت وخال ة دةلارتوين يف ميي ينعسمة   لنذنة  ن ميمهنة  دنني       
ميو باد دلالناالت ودو ماالم ، ميو داا ينالت دو النديناة دملد يناة دلييوق دليينعة بد ميندت دوأايدن 

 لنتي حتدن  دوندت ؛يف ودلتحمد دملمتذي دلتامعي  موى  ى أو دوسالسم، بل عت  ده  ذل أد 
 .لذعسمة ويف يند ينتدال جمنة ميجالاالل ى دف دشسرتد نجنةدو

ابلنماةة وي ينعسماة  نة ا  يناا حدنداة جمىيعاة ينايالنىاال دةلاارتوين ندت دووميمهنة  دنني       
ندت دل ااالينلد أندااال مبختلااف ينمااتماياي  اارب دسااتخ دم ومين ميندت دملعسمااة ينااال ىاام  ش حمصاالة 
و ن دلا اااع ينااااا  ت ين ااااد،دملتالحاااة دوخاااايى يف و ااا تينماااتلزينالت دةكتااااالج ودملااامدان ودملاااا خال

دلمنالسالت ودلديدادت دلت  تخذىال دةنداة عيرتض مين  ةدى  لى ميسالس دلنتال ج دلندال نة لتدنني 
 : (2) يف دلتالرلودملتذ لة  دوندتوىذد عدمن للت يف  لى ميمهنة  دنني دةلارتوين ،  دوندت
دملنظذااالت هباا ف : عااتي دختااال   اايدادت يندذااة يف ين ظااي  ينمااالك ة دلداايدادت دةنداعااة -1

ةااىن ين اال ىااذه دلداايدادت  لااى ميسااالس  دنااني دلم اامل  ذل كتااال ج جناا ة وجياال مين  ا 
ميو ؟  ، و له أنذاال عت لا  بدايدادت يناا جيال  ي نتاو ميندت دل الينلد هبالنظي لنتال ج ينا 

 دمبتو يي ميكمدع دل دمابت  ميويناالأأ و يي ميكمدع دملاالأآت دلت  ي  ىال دملنظذة 
؟ ميو ينا جيال   االنة و ا و  ذل ينااالن آخاي؟ و يناال ىام  أصلو بال حة دملنظذة ميو

 ... له دلذي جيل مين حيصل  لنو دليين؟ وغعوأيو و دليد ل 
 مثنداااالً جنااا دً دةلارتوكنااة  دوندت:  اامأي ساااجالت  دناااني دةلاااارتوين   اامأع دلتمثنااا  -2

، و ااذله  مااال  ان  لألسااةالب دلاات مينت  ذل دختااال  دلداايدادت ودلتصاايأالت دةنداعااة

                                                 

1
 .11-81، ؼ و2002، عًبٌ، دار زهراٌ، إداسح انًىاسد انجششَخ دُب، َصر هللااَظر:  ( 

2
 إدساك انعبيهُن ننظبو تقىَى األداء وعالقته ثجعط انعىايم انشخصُخ وانتطجُقُخَىضف، دروَع ،  ( 

 .و608 -585ؼ  ،و2000 3، يجهخ اإلدارح انعبيخ، انًجهذ األرثعىٌ انعذد 
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، حنااث ختضااع دلداايدادت    داا مي دلتم اانالت ودملدرتحااالت دملنالسااةة لاا نداةيف ميعضااالً 
، و  لى دةنداة خالاجم دةنداعة يف   ع ينا دوحنالن  ذل دمليدج ة ينا  ةل طيف 

 ينداق  ن  دختال  ين ال ىاذه دلدايدادت مين  اامن  لاى ميساالس سالني  اال ي  لاى  دناني
 ينم م م لألندت.

 اااا دوندت:  ادج اااةبت ذعاااة  ابملنظميناااة ديالين ناااة اؤساااالت وينيؤوساااد  ينااا دن دل اااالينلد -3
حيتالج دل الينلمن  النة  ذل ين يأة ينمتمى أ اللناة ميند داي ابملدالاكاة يناع يناال  االن ينتم اع 

 .(1) ينندي
 .ابملعسمة زاينة ينمتمى دلي ال دلمظنيم ل ى دل الينلد -4
  أتنعتاو ل ذلاوعي ة  دلتد عي ودشىتذالم دملمتذي مبال عةذلو دليين يناا جدا  وطال اة يف -5

 .ودلدنالم مبدالينو
  مال   ىذه دلمسنلة  لى و ع دلاخا دملنالسل يف دملاالن دملنالسل.  -6
 دلتنذناااة، ين ااال )دلتااا اعل، يننماااميب دملعسماااة ااامأع دوساااالس دملم ااام م وكاااااة   -7

 دشستداالب..دخل(.
 نالم دليؤسالت مبيد ةة وينالحظة ميندت ينيؤوسندي حان عتماىن هلاي  دناني ميند داي، ويف   -8

 حااااا ى  دوندتكيااااس دلم اااات نأ دااااي لل ذاااال مي  اااااي، وبااااذله   اااا   ذلنااااة  دنااااني 
دل ذلنااااالت دملدذااااة يف دملنظذااااالت و حاااا ى دو ذااااالل دلي نمااااة مل يأااااة ينمااااتمى ميندت 

 مااااتد أةنااا  دوىاااا دف دملدوأااايدن يف دملنظذااااة وحمالولااااة  اااامعي و نذنااااة ميند دااااي لتحد
 للذنظذة. 

د صااااامل  لاااااى ين لميناااااالت ن نداااااة  اااااا سااااالمك وميندت دل اااااالينلد يف دملنظذاااااة و مين  -9
 .دملنظذالت  تةالعا أنذال بنندال يف رالل دستخ دم دمل لمينالت ودشستيالنة ينندال

 : (2)ا ف  ذل ينال علم ة ذالل بتدنني ميندت دل الينلد   ذلن دمم يننظذالت دوو 

                                                 

1
اسح اإلثذاعُخ فٍ يؤسسبد  انتعهُى انعبنٍ ثبنًًهكخ انعشثُخ انسعىدَخ " اإلدانذرثٍ، دمحم ثٍ دمحم  ،  ( 

 .13-71، ؼهـ 1427/1421، انفصم انذراضٍ األول  "نًىرج يقتشذ

2
 .103-17،ؼ و2005، انػروق، إداسح انًىاسد انجششَخ، إداسح األفشادغبوَع، يصطفً َجُت،   ( 
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ن جاااامدً ينااااا دلتيااااالىي و دل ال ااااالت د ماااانة عماااامن دل ااااالينلد اأااااع دلاااايوح دمل نمعااااة:   -11
واؤسالتىي  ن ينال عا يون مين جد ىي وطال الاي يف أتنعاتدي و ذاالهلي ىام ينم اع 
دىتذالم و د عي ينا  ةل دةنداة، و ن ى ف دةنداة دوسالسام يناا وادت دلتدناني ىام 

د تذاالن ين الية كدالط دلض ف يف ميندت دليين  لى  مت يناال عظدايه دلتدناني،  ذاال مين 
دلرتأنع ودل الودت ودلتد م  لى  نالس دلايالتة ودي داة يف دل ذل وبنالت  لى  دنني 

 ينم م م  النل وندت دليين سنخل  دل دة ل ى دمليؤوسد بيؤسال دي وابةنداة.
  اا الا دل ااالينلد مبمااعولنالاي :     ناا ينال عااا ي دليااين مين كاااالطو وميندته يف دل ذاال  -11

، و ن كتال ج ىذد دلتدنني ميو دملمتين عا  دملةال يعاىم ينم ع  دنني ينا  ةل اؤسال و 
سنرت ل  لندال دختال   يدادت ىالينة  عثي  لى ينمتدةلو يف دل ذل أإكو سمف عاا ي 
مبمعولنتو جتاله كيمو ودل ذل ين ال، وسامف عةاذل جال جدا ه وطال تاو دلات ديتلاداال 

 لتأنعة  ذلو  لى ميحما وجو لامل ا الت اؤسال و.
وسااانلة لضاااذالن   دلاااة دمل الينلاااة: حناااث  ضاااذا دةنداة  نااا  دساااتخ ديندال ميسااالماب   -12

مين عناالل دلياين يناال عماتحدو يناا  ي ناة ميو  االوة ميو يناالأااأة  دوندتينم ام نال لتدناني 
 لاااااى ميساااااالس جدااااا ه و يالت اااااو يف دل ذااااال ،  ذاااااال  ضاااااذا دةنداة ين الينلاااااة  النلاااااة 

 (.1وينتمالوعة لاالأة دل الينلد)
دناني ميندت دل االينلد جي ال دةنداة دل لناال يف دلتنظاني  االناة دلي البة  لى دليؤساالت:  ن   -13

 لى ينيد ةة و دنني جدمن دليؤسالت و  اداي دة يدأنة ودلتمجندناة يناا خاالل كتاال ج 
 دالاعي دلايالتة دمليأم اة يناا  اةلدي لتحلنلداال وينيدج تداال، ويناا خاالل  لاه عتماىن 

ويناا ى دسااتيالناي ينااا  لاا نداة دل لنااال حت عاا  طةن ااة ين الينلااة دليؤسااالت للذيؤوسااد ،
 دلتمجندالت دملد ينة هلي ينا  ةل اؤسال دي.

دستذيدا دلي البة ودة يدف:  ن دلم مل  ذل كتال ج ينم م نة و حنحة ينا خاالل  -14
عتالااال وجااامن ساااجل خاااالص لاااال أاااين عماااجل أناااو دلداااال ذمن  لاااى دوندت  دناااني 

                                                 

1
، يجهخ اإلدارح انعبيخ ، األداء ثُن انزاتُخ وانًىظىعُختقىَى هىاَخ ، ونُذ عجذ انهطُف ، اَظر:  ( 

 .134-120،ؼ1176، انطعىدَخ ، 41انعذد 
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حاذدي  ذلنة دلتدنني ينالحظالاي وكتال ج ينيد ةة ميندت ينيؤوسندي ابستذيدا؛ لنامن 
 (.1 ال ذال  لى ميسس ينم م نة)

مب الباة دختةاالا  دوندت دنني سنالسالت دشختنالا ودلت اعل: حنث   ترب  ذلنة  دناني  -15
للحااااي  لاااى ينااا ى ساااالينة دلاااايق دملماااتخ ينة يف دختناااالا و ااا اعل دل اااالينلد مباااال 

 عاع  لنو ينمتمى  دنني ميندت دل الينلد يف دملنظذة.
ودةحماااااالس ابملماااااعولنة:  ن  ناااااالس ميندت  وسااااانلة للتاااااامعي دلاااااذد  وندت دل اااااالينلد -16

دل الينلد ىم ميندة عمتانع ينا خالهلال  ل ينمظف يف دملنظذة ين يأة ينال ىم حدندة 
ميند و ل ذلو وينال ين ى  يالت و يف ميندت  ذلاو  ام ع ايف كامدحم دلضا ف لنتالأالىاال 

 يف دملمتدةل.
دملنظمينة ممال سة   تضا دومهنة دلاةعة للتدنني دةلارتوين وندت يننمميب       

 ديالين نة، ملال لو أتثع  جياليب  لى  امعي دوندت ، وحتدن  ميى دأو دملنامنة .
وهلذه دومهنة  لننال دستنضالح ود ع دلتدنني دةلنارتوين جبالين ة دلاال ف حن       

 كمتانع دلةنالت  لى كدالط دلدمة دملمجمنة ، وىذد ينال كمت ي و يف دملةحث دلتالرل.
 

 

  

                                                 

1
إدساك انًىظفُن نًذي يىظىعُخ نظبو تقُُى أدائهى وعالقته ثـجعط أثى غُخخ، َبدر، اَظر:  ( 

، يجهخ  انخصبئص انشخصُخ وانىظُفُخ ، دساسخ تطجُقُخ عهً عُنخ عشىائُخ يـن األخهـزح انحكىيُخ

 و.863-807ؼ( ،2005ؼ  4انعذد  45اإلدارح انعبيخ ، انًجهذ 
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 ألداء بجامعة الطائف .ل اإللكترونيتقييم الالمبحث األول : واقع 
 

با مي  دناني دوندت دلااما م بااال ينندجاام جبالين اة دلاااال ف بتدناني ميندت ىنئااة دلتا اعس ينااا      
 ىا .1428- 1427وجدة كظي دلالةة دل الم دل ادسم  

تاا اعس ،ودلتدنااني ينااا مي ضااالت ىنئااة دل 25 دننذااالً لااا  25أااأول  دنااني  ااالن  اا ن  دننذال ااو     
يناااا مي ضاااالت ىنئاااة دلتااا اعس مي ضاااالت ىنئاااة دلتااا اعس ، ودلتدناااني  195لاااا   دننذاااالً  575دل اااالين 
 776لا  دننذال 2156ينا مي ضالت ىنئة دلت اعس ،ودلتدنني دليدبع 381لا   دننذال 831دل اللث 

 .(1)ينا مي ضالت ىنئة دلت اعس 
جدااة كظااي دلالةااة جبالين ااة دلاااال ف وأنذااال علاام كتتةااع ود ااع  دنااني ميندت ىنئااة دلتاا اعس ينااا و      

 و اماىال :
 أوال : التقييم الورقي :

دتااي  ذلنااة  دنااني دوندت هلنئااة دلتاا اعس ينااا وجدااة كظااي دلالةااة مبيدحاال  اا ة حاان عااتي        
 حتدن  ميى دأدال دملنامنة ميست ي دال يف  جيالز  لى دلنحم دلتالرل :

 مرحلة االستعداد للتقييم : -أ
  للتقييم :حتديد الفرتة الزمنية 
عااتي  نينااذ دلتدنااني  لااى يناا دا ميسااةم د  ةاال دشختةااالا دلندااال م لليصاال دل ادساام ،             

 و   مت دختنالا  له دليرتة لألسةالب دلتاللنة :
 لت يف  لى ميندت ىنئة دلت اعس ينا خالل ميند دي.ل  حة دليي ة للالةة  -1
ودلة ا   اا ينمد نا  أرتة يننالساةة لتمدجا  دلالةاة  وىنئاة دلتا اعس يف  ال االاي ،  -2

 دل واعة ميو دلندال نة. دشختةالادت
للذاعثيدت  ىذه دليرتة  دع ب   دشختةالا دل واي بم ات  االف ؛ و لاه  ياالنايً  -3

دةجيالبنااااة ميو دلماااالةنة لنتااااال ج دشختةااااالادت  لااااى اميي دلالةااااة يف   ةئااااة مناااام ج 
 دلتدنني.

                                                 

1
 (تمبرَر تمُُى األداء ثىكبنخ انجبيعخ نهػؤوٌ انتعهًُُخ . 
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 ميساااةم الن أااارتة جنااا ة لت ااا ن دليااايص للااا خمل يذناااع مي ضاااالت ىنئاااة دلتااا اعس -4
  لى ينمتمى ديالين ة.

دستديدا دي دول دل ادسنة  يالنايً للخلل يف ميينال ا دحملال يدت ميو ينمد ن ىال   -5
 ميو ميسال ذاال.

 : أتمني احتياجات التقييم 

عتي و ع خاة لمع  نينذ دلتدنني ينع حصي دشحتنالجالت دلةايعة ، ينع     
 مزعع دملدالم ينا حنث دمليدج ة ودلتملني ودة يدف ، وا   دملالحظالت 

ودملما دلضم م للنذال ج ودمليدج ة و نخالل و   دن دلتدالاعي ، ودختنالا أيع  
يع  دل ذل يف  دل ذل يف  ل دلالنالت ، و مزعع دملدالم ، وميخذ رتنع جمدشت أ

  ل دملنالط  ؛ لنمدل دلتمد ل دلميعع ينع ديذنع.
 ذال عتي دختنالا أيع  دل ذل بنالت  ا داربة ينا خالل دش رتدك يف     

 ذلنالت دلتدنني سالبدال، ودلد اة  لى حتذل دملمئملنة ،و مأي يندالاة  دلت الينل  
 نينذ  ينع مي ضالت ىنئة دلت اعس ودلالةة ، ودملم م نة ودلميعة ودوينالكة يف

 دملدالم .
و ااذله عااتي دل ذاال  لااى دختنااالا ينداايادت دلتدننذااالت لااال ينااا عااا ا ِّس       

حماااال ين ااااالعع حماااا نة للذم اااام نة ودلااااايالأنة ودلماااايعة ميمهدااااال: و ااااع ثالثااااة 
 دننذاااالت لاااال يناااا عدااامم ابلتااا اعس ، ميو حمااال  يناالكناااة ج ولاااو دل ادسااام 

دملمااااااتمى ،و  اااااا ن رذم ااااااالت دلاااااااالب/ دلااللةااااااالت  دملختااااااالاة و نم دااااااال يف 
دل ادسااااام ،و نااااامع دملدااااايادت دملختاااااالاة ،و نااااامع ينااااايدت دلتدناااااني باااااد دلااااااالب 
ودلااللةالت ،ومين  امن ينيدت دلتدنني يف مي  ي ينا عامم نادسام ، و نامع ينايدت 
دلتدنااني باااد دحملال ااايدت دووذل ودوخاااعة ، ودخاااتالف دمليدجاااع / دمليدج اااة  نااا  

ن  ل دلتدننذالت ينا ود ع  نينذ دلتدنني  ل ضم ىنئة دلت اعس كيمو ،ومين  ام 
دي دول دلت ميااسلت يناا دلدةامل ودلتماجنل ،ودلرت ناز يف دشختناالا  لاى ينامدن 
 مااي  ضاام ىنئااة دلتاا اعس دلتخصصاانة ، ودلةا اا   ااا دملاامدن دل الينااة ينااال مييناااا، 
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وميأضلنة دشختناالا للذماتمايت دل لناال ،  ا م  تالباة ميمساالت ىنئاة دلتا اعس  لاى 
 ينمدنىي..

 

 مرحلة التنفيذ : -ب          
يف ينيحلااة دلتنينااذ عااتي دلت ذااني  لااى  ذاا دت دلالنااالت واؤسااالت دو مااالم        

ابة ايدف ودملمائملنة  لااى ج عاة وساايعة وينم ام نة   ذلنااالت دلتدناني ،  ذااال 
عتي دلتأ ن   لى  ال دملايأد/دملاايأالت ومي ضاالت أيعا  دل ذال ، ين عتحذال  

ماالني ينااا دلالنااالت ب اا  دمليدج ااة وحصااي ميظاايف  ااٌل ينماائملنال و ، وعااامن دلت
 دلتدنني ، و ملنذدال للذايف دملمئمل .

 

 مرحلة النتائج : -ج        
عتي  مزِّعع دل ذل  لاى أيعا  دةحصاالت  لاى حمال دلالناالت ؛ للدناالم        

ب ذلناااالت ينماااا دشساااتذالادت  لاااى دملالساااا دلضااام م  و ماااجنل ينالحظاااالت 
 دلالةة  ودستخيدج دلتدالاعي .

مث عتي ب    له  ةلنغ  ل  ضم ىنئة   اعس بنتال ج  دننذو ينا وجدة        
كظااي دلالةااة  ااا طيعاا  دلالنالت/دو مااالم ؛ لنداامم مب يأااة كدااالط  م ااو لت زعزىااال 

 وكدالط   يو لن ذل  لى  الأندال .
 ثانيًا: التقييػ اإللكتخوني :       

و مجنل ينالحظالت  ب   دمل الانة يف دلم مل  ذل كتال ج دلتدنني دلما نة      
دلالةة ع واًي ، و مزع دال  لى مي حالهبال وا نال ب مي دلتياع يف  نخالل دلنتال ج 
دلارتوكناًل ،  ا طيع  أيع  دل ذل ، و له ب   ينما منال ج دلتدنني  لى 
جدالز دملالسا دلضم م ، وابلي ل مت  له  ا طيع  أيع  دل ذل ، و ذله مت 

 لى دملم ع دملخصا لذله ،  رتع ينالحظالت دلالةة و مجنلدال دلارتوكنال
وب ميت دلنتال ج  صل  ذل ىنئة دلت اعس وينا يف حاذدي دلارتوكنال ، ومت 

 ( للالنالت/دو مالم .CD ملندال  لى )
وب   ديدمن دملضننة ودلتالية دملالنعة و  ف جمنة كتال ج دلتدنني دلما م      

مت حتمعل منم ج  دنني ميندت  ضم ىنئة دلت اعس ينا وجدة كظي دلالةة  ذل 
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مدملة وينيوكة ومشملنة  ذلنالت دلتدنني، ون ة دلنتال ج  ن ة دلارتوكنة ؛ ل
ينع ن ة حصي  وسي ة و لمىال للذ نند ، و مأع دلم ت وديد   ودملالل ، 

 كدالط دلض ف  وكدالط دلدمة  لى رتنع دملمتمايت ةيناالكنة دلت الينل ين دال .
مث  الن  مجنل منم ج دلتدنني  لى دملم ع داالص بم اللة ديالين ة للاعون     

دلت لنذنة ل خمل دلالةة لتدنني ميندت ىنئة دلت اعس ، ولاا  الن ذتة  مد   
 د رت ت ىذد دلتد م .

مجنل دلنذم ج  لى ينم ع ديالين ة ل خمل دلالةة لتنينذ وب   أرتة مت      
 ذلنة دلتدنني ، ولاا ينال زدلت دل ذلنة  ندصدال دلا ع ينا دملدننة ودلاذملنة 

 ودلتدالاعي دلت حتد  دوى دف دمليجمة . 
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  . لكتروني بالجامعةتقييم اإلال: معوقات  نيالمبحث الثا

 ن ود ع  دنني دوندت  ذميناًل ودلتدنني دةلارتوين خصم اًل جبالين ة دلاال ف    د ضا         
مين ذتة ين م الت   رتض حتدن  ميى دف  دنني لنال ينا خالل دملةحث     دوول ، أذا دملع   

 دوندت ، كمت يض ميمهدال أنذال علم :
يالين اة خصم االً  ذميناال و يناالكناة وجامن ب ضادال يف ددياا  دمني ين م الت  دنني دوندت      

 : دلتالرل ذل سمدت دلما م ميو دةلارتوين 
 معوقات خاصة أبنظمة تقييم األداء. -1

و تذ ل يف   م و مح ميو   الن دمل العع ودملدالعنس دلت عتي  لى ميسالسدال دلتدنني      
ين ل:   م ن ة دمل العع، و  م وجمن   لنذالت سلنذة و الأنة يف ميسلمب دلتدنني، و  م 

 .(1)دلدنالس يف دلتذننز بد دل الينلدن ة ناجالت 
 ذل د اي  لى دوندت دملتمس  ميو دملدةمل  مئملددملة ض و له دوينما     عني ب       

 لى ميكو ميندت سمت ، ميو    حي ث دل اس ، ميي د اي  لى دوندت دلممت  لى ميكو ميندت 
مين عيدي  ل ينا ينتذنز؛ وهلذد جيل مين عامن بيانينج  دنني دوندت أ الًش ،  ذال جيل 

 .(2)ودل الينلد دمل العع دلت سمف عتي دلتدنني  لى  م دال مئملددمل
 وتتمثل يف التايل:  ،معوقات خاصة ابلقائمني على عملية التقييم  -2

 ابلذنـب: سئولنيشعور بعض امل 
ابلااااذكل  ناااا   ناااااليندي  ونعااااا ي  ااااا  ذلنااااالت دلتدنااااني  ماااائملدذتااااة ب ااااض دمل

وخال ااة  ناا ينال  رت اال  لاااى كتااال ج  ذلنااة ابملنظمينااة ديالين نااة ، ندت دوب ذلنااة  دنااني 
،  أنذاااااال خياااااا دلرت ناااااالت ، ود ااااامدأز دنذناااااددلتدناااااني ب اااااض دآل ا دلمااااالةنة  لاااااى دمل

                                                 

1
، يجهخ اإلدارح انعبيخ  تقُُى األداء انىظُفٍ : انطشق ، انًعىقبد ، انجذائمانذًىد ،أدًذ ثٍ دًبد ،  ( 

 .253-245، ؼ  و1114ٍَ ، ، انًجهذ انراثع وانخالحىٌ ، انعذد انخب

-68،و1111يبهر ،أدًذ، إدارح انًىارد انجػرَخ، انذار انجبيعُخ، طجـع، َػـر، تىزَـع، انمـبهرح ( 2

85. 
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دلت لاال  لااى ين اال  لااه  ماائملدودشسااتذيدا يف دل ذاال ميو   ينااو ؛ لااذد جياال  لااى دمل
 .(1)وينم م نة  دوحالسنس؛  م عتذانمد ينا ميندت  ذلنة دلتدنني بايالتة وأال لنااة

 عن نتائج التقييم : سئولنيعدم وجود حماسبة للم 
ميحناااالانً ب ذلناااة  دناااني دوندت نون  اااا دلتدناااني  مااائملدحناااث عدااامم ب اااض دمل

ماااالتلة  اااا ن اااة كتاااال ج حتضاااع ينماااة  هلاااال؛ و لاااه وهناااي غاااع ين ي اااد للذيدج اااة ودمل
؛ ممال    عناتج  ناو   ااالت رتناع دل االينلد كتاال ج جنا ة يف دلتدناني ميو   ااال دي  دلتدنني

 ااا ن ااة ماائملد ؛ لااذد جياال ينمااالتلة وحمالسااةة دمل كتااال ج مي اال ينااا ينمااتمدىي د دنداام
ملال عرت ل  لى  له دلتدنني ينا  يدادت ىالينة ين ل د مدأز ،  ذدنذندكتال ج  دننذدي لل

 .(2)ت ، ودلرت نالت وميحنالانً    عنتج  ا دلتدنني دليصل ينا دل ذل دملاالأآو 
 قيمنياخلوف من إيذاء مشاعر امل: 

 دنذاااد  ااااالت رتناااع دملب اااض دملمااائملمن  اااا  ذلناااالت دلتدناااني حناااث عدااامم 
 داا عيدت يني ي ااة ؛ خمأااالً ينااا  عااذدت يناااال يىي، وىااذد خياااللف مين  دنااني دوندت  ذاال 

؛ ة االت  دالاعي ميينننة  ا ميندت دل الينلد؛ و له  م حيد  لو أتثعه  لى دوندت  ىالم 
دلنتااال ج دمليجاامة يننااو ،  ذااال مين   اااالت رتنااع دل ااالينلد  داا عيدت جناا ة ويني ي ااة عااعنى 
 ذل   م دلد اة  لى حت ع  دملتذنزعا ينندي ، و ذله   م دلد اة  لى حت ع  ينمدطا 

 .(3)دلدمة ودلض ف ل ى  ل  الينل ينندي ودلت خت م يف دلرت نالت 
 م من خالل عملية التقييم.معوقات خاصة ابملُقيِّ  -3  

 ذتة ين م الت  ت ل  مبا عدمم ب ذلنة دلتدنني مي  ي ميمهال أنذال علم :
  األداءالتحيز يف تقييم. 

ندت ع تاارب ينااا دوينااما دهلالينااة ودل  ندااة يف كيااس دلم اات ، حنااث دو ن  دنااني 
دليصاال يناااا  يناالكناااة عرت اال  لنااو  دااا مي دملاالأااآت ، ودلرت نااالت ، و ااا  عرت اال  لنااو 

                                                 

 .76-87( انًرجع انطبثك ، ؼ 1

 .115-110، االتدبهبد انًعبصشح فٍ إداسح انًىاسد انجششَخانًغرثٍ، عجذ انذًُذ عجذ انفتبح ،  ( 2

إداسح انًىاسد انطبنى ،يؤَذ ضعُذ، وصبنخ عبدل دروظ، ،واَظر:175-184ؼ  ، انًرجع انطبثك ( 3

 .141-132، ؼو2002، عبنى انكتت انذـذَج نهُػر وانتىزَع، األردٌ، انجششَخ
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ينةننااالً  لااى دمل لمينااالت  ابملنظمينااة ديالين نااةندت دو؛ لااذد جياال مين عااامن  دنااني  دل ذاال
بنالًت  دمليؤوسددلصحنحة ودل  ندة . ولاا ش ع ىن  له مين دليؤسالت جيل مين ع ال ةمد 

 لاى دكاةال االاي دلاخصانة ، بال شبا  ينااا  ربعاي  لاه ديازدت يناا خاالل دليجاامع  ذل 
، بتدناااانذدي  ينيؤوساااانودمل ااااالعع دلاااات حتاااااي دوندت،  ذااااال جياااال  لااااى دلااااي نس مين خياااارب 

 ت  له دلتدنني.وعايح ينرباد
وعتذ اال ين اامق دلتحنااز يف  دنااني دوندت يف  اا م  اامأي دمل لمينااالت دل  ندااة  ااا 

 ينيؤوساندي ميو دملماتين عا، ودشكاةالع دلاخصم ينا  ةل دليؤسالت  ا  دنذندميندت دمل
ع تد  مين دملمظف جن  ، أإكو لا عةحث  ا دوخاالت ولاا ين ال ، أإ د  الن دلي نس 

ص باااذله دملمظاااف ، وخصم اااالً   د  الكااات  ذلناااة عةحاااث  اااا ينماااتمى دوندت دااااال
دلةحث ينالية، وينا انحنة ميخيى   د   ي دلي نس مين ىنالك  دصع يف دل ذال؛ ألاا 

 .(1)عامن ينتحذمالً ج دً للحصمل  لى دل لنل    دملمظف دملدصاي 
، حنااث  ن دلااي نس ش دنذنااد ذااال مين دحملماامبنة  ل اال نوادً يف  دنااني ميندت دمل

 ةحث  ا ينمتمايت دوندت دلض نية داال ة ابوأيدن دملديبد  لنو .عدمم ابلت  ن  ودل
ويناااا انحناااة ميخااايى جيااال ميش عاااامن ىااا ف دملداااني ىااام  كااازدل دل داااالب  لاااى 
دملاامظيد؛ ينااربادً  لااه مبمدجدااة دل اليناال يخاال ااو ، حنااث  ن دل اليناال يف  لااه د اللااة 

جناا  ،  ساانامن ى أااو دلااي نس دسااتخ دم متلااف دلمسااال ل ة نااالع ا نمااو ميكااو ينمظااف
وحاان ش عداامم دملاا عي ابلتيتاان  دلاا  ن   ااا  ذلااو ، وابلتااالرل حيااالول دل اليناال يف  لااه 
د اللااة مين عااامن ى أااو دلااي نس دسااتخ دم متلااف دلمسااال ل ة نااالع ا نمااو ميكااو ينمظااف 
جن  ، و ام ش عدامم دملا عي ابلتيتان  دلا  ن   اا  ذلاو ، وابلتاالرل حياالول  ظداالا ميكاو 

 له دلتصيأالت سمف  عثي  لاى  ايدادت دملا عي يف ينمظف رتد  . ويندذال  الن أإن 
 .(2) ذلنة دلتدنني 

                                                 

1
استخذايبد تقُُى أداء انعبيهُن، يقبسنخ انشؤسبء ثبنًشؤوسُن فٍ ثُئخ انعًم انظفُرٌ، عىاد،  ( 

 . 213 -173ؼ ،و2002،، انعـذد األول ذىث وانذراضبد انتجبرَـخهًُخ نهج، انًجهخ انعانكىَتُخ

2
و 2008،يصر،  االتدبهبد انًعبصشح فٍ إداسح انًىاسد انجششَخعجذ انذًُذ عجذ انفتبح ،  انًغرثٍ، ( 

 .183-165،ؼ



555 

 

 
 إنشاء تقييم الكرتوني على موقع اجلامعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية واملرافق ... 

  

  

وميعضاالً أااإن دلتحنااز ودك ا دم دل  دلااة يف دلتدنااني ساامف جيارب دملاامظيد  لااى دملناال      
 ذل حتيعااااف دمل لمينااااالت حاااامل مي ذااااالهلي، أن ذلاااامن  لااااى  خيااااالت دوخاااااالت ، و خيااااالت 
دلماااالمك دلااااذي  اااا  ع ااااع دلاااااامك حاااامل مي ذااااالهلي، و ااااذله  ذاااال دشساااارتد نجنالت؛ 

سااااة ؛ عااااامن دلتدنااااني رالكاااال ةخيااااالت دمل لمينااااالت  ااااا اؤسال داااااي ، وبنااااالًت  لااااى ينااااال 
للصامدب ولانس لاو  أاالنة  ةاعة ؛ وكاو ينةاىن  لاى ين لميناالت غاع  احنحة ، وابلتااالرل 
 تخذ دلديدادت دةنداعة داالطئة أنذال عت ل  ابملاالأآت ودلرت نالت وغعىال  ودوسممي ينا 
 له  ن ينال  متخ م  له دمل لمينالت يف  ذلناة دلتخاان ، أإكاو يناا دملع ا  مين  ناتج 

 ا  غع ن ندة . ندال خا 
 .التشدد يف تقييم األداء 

و لااااه ابسااااتخ دم دياااازت دونا أداااا  ينااااا يندنااااالس دلتدااااممي ويناااانا  داااا عيدت 
ينتمساام دوندت  دا عيدً  ا نيالً ،  دنذامنيننخيضة يذناع دل االينلد ، حناث عا ااى دمل

 يف حد عا اى  وى دوندت دل الرل  د عيدت ينتمساااة .
 ء.امليل حنو املتوسط يف تقييم األدا 

ابستخ دم دملنادة دلمساى أد  ينا يندنالس ميو ميي يندني حنث عدمم دلي نس 
و له   االت  د عيدت ينتمساة لال دل الينلد ، ميي د تةالا رتنع دل الينلد ، دلتدممي 

  .(1)ينتمسام دوندت ودلرتنن يف يننا  د عي   نف ميو ممتالز لة ض دل الينلد
 . التساهل يف تقييم األداء 

 ااالينلد  داا عيدت  اللنااة ، حنااث دياانا دل اااالينلمن  وو و لااه   اااالت رتنااع دل
 دوندت دلمنئ  د عيدً ينتمساالً ، يف حد دينا دلةال من  د عيدت  اللناة .

  

                                                 

1
انًستخذيخ  تقىَى األداء انىظُفٍ: دساسـخ يقبسنـخ نهنًـبرج وانتقـبسَشانصىاف، دمحم يبهر،  ( 

،  86( ، انعذد1112، يجهخ اإلدارح انعبيـخ،)وثبنًًهكخ انعشثُخ انسعىدَخ وخًهىسَخ يصش انعشثُخ

 .31-8ؼ
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 :قَيمينيمعوقات تتعلق ابملُ  -4
ذدي ملال ىم ينالمب ينندي، و  م أد دنذندو تذ ل  له دمل م الت يف   م ين يأة دمل        

دلمأالت مبمئملنال و ،ودلا ما ابلظلي و  م دل  دلة ،و  م  لنظالم دلتدنني، و  م دلد اة  لى
 .(1)دشىتذالم بنتال ج دلتدنني

 معوقات خاصة ابلتقنية . -5       
 ا ترب دمل م الت دلتدننة ميح  ميىي ين م الت  دنني دل دت دةلارتوين ؛ و له لض ف دل  ي      

،و  ف دلربدينج صنالكة و  م وجمن د السةالت ودمل  دت دلالزينة و  ف ينمتمى دلدملالني 
دةلارتوكنة للتدنني  ن وج ت ، ىذد أضال  ا  لة داربدت دملمجمنة ل  ي دلت لني 

 دةلارتوين ، ممال مينى لض ف دل دالأة و لة دلت اعل.
واغاااي  ااال دمل م اااالت دلماااالبدة دلااات ابلاةاااع عاااامن هلاااال أتثعىاااال يف حتدنااا  ىااا ف  دناااني         
 ش ميكنااال دياااا ختينااف مي اىااال بمجاامن جدااة ينماائملة  ااا  ذلنااة دلتدنااني  داامم دةلااارتوين دوندت 

دلييعا  دلداال ي  لاى ينع    دن وأتىنال دلارتوكنالً  بم ع دمل العع دل  ندة ودلاالينلة لتدنني دوندت 
 لدنالم بتله دملدذة مبدننة  ينة وينم م نة أال لة .ل دلتدنني

 : ونٍ نألداءانتقُُى اإلنكتشانًجحث انثبنث : إعذاد نًبرج 

و    ، دلارتوكنالً  يالين مب يض دلنذال ج دملدرتحة لتدنني دوندت د سندمميف ىذد دملةحث        
%(، وع اق 59-1( ا نف وكماةتدال يناا )1و  اق )، ( 5-1جالتت ناجالت دلتدنني يناا )

جناااا  ،   ااااق (3%( ، و)69-61يندةاااامل ، وكمااااةتدال ينااااا )  ااااق  (2ميندت غااااع يندةاااامل، و)
 (5)،و%(89-81جنااا  جااا د ، وكماااةتدال يناااا )  اااق ( 4%(، و)79-71وكماااةتدال يناااا )

 %( .111-91ممتالز ، وكمةتدال ينا )   ق
 
 

 
 
 

 

                                                 

1
 . 257-250ؼ،  تقُُى األداء انىظُفٍ : انطشق ، انًعىقبد ، انجذائمانذًىد ،  ( 
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 أوال : نًبرج تقُُى األداء األكبدًٍَ :

 تقُُى أداء هُئخ انتذسَس ين قِجم انطهجخ :  -1

 5 4 3 2 1 بنود التقييم م

1 
االلتززز ات ضتح زززٌا اجزززتداتٌ ٌل تزززمدٌب الة زززدد ةززز  ضماٌزززل 

 الفصل.
     

2 
االلتززز ات ضتح زززٌا ةتالضززز م الةززز مت ةززز  ةدا ززز  حت لٌفززز م 

 حاختض دام.
     

      الحدص على إشغ ل الةح  دت ض لة مت العلةٌل . 3

4 
 ٌجزززتخمت ضف علٌزززل اجزززتداتٌ ٌ م حادامزززع تزززمدٌب ةت حعزززل

 حةشحقل .
     

      . ٌعدض ع  صد ةح  دته ضش ل ةتجلجل حةتداضا 5

6 
ضإعا ء األةثلل حاأل شال الة  جزضل حال  يٌزل لشزد  االهتة ت 

 ةحتحى الة دد .
     

      ٌتٌا للالضل يدصل الضحث العلةً حالعةل االضت  دي. 7
      ت  حل ع  صد الة دد حةحتحاه حيع الخال الةعل ل ةجض  ً . 8

9 
الحزززدص علزززى ةشززز د ل الالضزززل يزززً الة  قشززز م حاالهتةززز ت 

 ضآدامهت حأجملتهت .
     

      االلت ات ضةحاعٌم الةح  دت حالةمت ال ة ٌل الةحممت له .  11

11 
االهتةززززز ت  ض ختٌززززز د  الةصززززز مد قةثزززززل ال تززززز  حالة ززززز الم 

 حالةدا  ( التً تج عم على يهت الة دد.
     

12 
الحدص على اجتخمات الحج مل التعلٌةٌل الةت حعزل حت  ٌز م 

 التعلٌت حالتعلت الحمٌثل .
     

13 
تحفٌزززز  الالضززززل علززززى اجززززتخمات الةصزززز مد قةثززززل الةدا زززز  

 حالمحدٌ م العلةٌل( الةتصلل ض لة مت. .
     

      .ال ٌخدج  ثٌدا ع  ةح حع الةح  دت أث  ء الشد  14

15 
االلتزز ات ضؤجززب الحززحاد حإعازز ء الفدصززل ال  ةلززل للة  قشززل 

 أث  ء الةح  دت.
     

      حالةت حعل لت حٌت أماء الالضل .اجتخمات األج لٌ  الةالمةل  16

17 
االلتززز ات ضتصزززحٌا االختضززز دام حالت لٌفززز م حإضزززال  الالضزززل 

 ضةالحظ ته أحال ضؤحل.
     

18 
االهتةزززز ت ض ززززداءت الضحززززحث  التززززً ٌ ززززمةه  الالضززززل حإضززززماء 

 ةالحظ ته علٌه  ةعهت.
     

      االهتة ت ض لدم على ةالحظ م الالضل ضشؤ  مد  تهت. 19
      .ٌحف  قمدام التف ٌد حالت ٌٌت ال  مي لألي  د 21
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 5 4 3 2 1 بنود التقييم م

21 
االلت ات ض لج ع م الة تضٌل حاالهتة ت ضة  ٌادحه الالضزل ةز  

 ةش الم حآداء.
     

22 
ت ج ت الحا ض م حأجملل االختض دام حاالةتح   م ة  أهزما  

  دد.الة
     

23 
 قزززحتهتحٌعزززديهت ضةزززحاا   ٌززز حم الالضزززل ض لتغرٌزززل الدا عزززل

 ح عفهت .
     

      1ةجتحى  ضا ال  عل  24

25 
احتدات الالضل حت زمٌد ةشز عدهت حظزدحيهت حتح ٌزع العمالزل 

 1يً االهتة ت حالتع ةل ةعهت
     

26 
أدى أ  ال هزززم الزززري ضرلزززه ع زززح هٌمزززل   -ضصزززفل ع ةزززل 

 التمدٌب يً تمدٌب هرا الة دد...
     

27 
لع ح هٌمل التزمدٌب أدى أ  الةجتحى الع ت   -ضصفل ع ةل 

 ض لة  د ل ضغٌده ةة  مدجم ةعهت ...
     

 أخدى: مةالحظ 
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 إنشاء تقييم الكرتوني على موقع اجلامعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية واملرافق ... 

  

  

 تقُُى أداء ععى هُئخ انتذسَس ين قجم سئُس انقسى :  -2
 
 
 

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      االلت ات ضت فٌر ال محل التمدٌجً. 1
      ال ت مج.االلت ات ضةحاعٌم إ داء االختض دام حتجلٌت  2
      االلت ات ضةحاعٌم الج ع م الة تضٌل. 3
      االلت ات ضة  ٌج م إلٌه ة  ت لٌف م إمادٌل. 4
5 

حل زز م الضحززث( ماخززل  –ال ززمحام  -الةشزز د ل الف علززل يززً ال شزز ا األ زز مٌةً قالةززإتةدام  
 ال  ةعل.

     
6 

حل ززز م الضحزززث( خززز دج  – زززمحام  -الةشززز د ل الف علزززل يزززً ال شززز ا األ ززز مٌةً قةزززإتةدام 
 ال  ةعل.

     
      ت مٌت العح  للةعٌمٌ  حالةح  دٌ  ض ل جت يً تاحٌد إعمامهت. 7
      1الةش د ل يً ال ش ا الاالضً  8
      1االلت ات ضح حد ا تة ع م ة لب ال جت  9

      الةج هةل يً خمةل الة تة . 11
      1األ  مٌةً حالل    الةختلفل يً ال جت الةش د ل الف علل يً اإلدش م  11
      الحدص على تاحٌد حتحمٌث الة ددام التً ٌ حت ضتمدٌجه . 12
      اجتخمات تاضٌ  م الت  حلح ٌ  حالت  ٌل الحمٌثل يً التمدٌب. 13
      الحدص على إتض ع أج لٌ  حت  ٌ م التمدٌب الحمٌثل. 14
      االختض دام ضة  ٌتفع ة  ةع ٌٌد ال حمت حاالعتة م.الحدص على إعمام  15
      اتف ع  ت مج اختض داته  ة  الةع ٌٌد الةح حعٌل. 16
      ا تظ ت حيع لٌل الةش د ل يً حل  م الضحث قالجةٌ  د( ض ل جت.  17
      الحدص على االدت  ء ضةجتحاه األ  مٌةً حالةه ً. 18
      المحدام التمدٌضٌل حةت ضعل ال مٌم يً ة  ل تخصصه.الةحاظضل على ح حد  19
      ت مٌت ة تدح م تجهت يً تاحٌد أماء ال جت. 21
      1االهتة ت ض لضحث العلةً يً ة  ل تخصصه  21
      االجتعمام للتع ح  حالعةل ال ة عً ض ل جت.  22
      حل ةش  لهت .االلت ات ضؤخالقٌ م ي  التع ةل ة  الاال  حالحدص على  23

      االلت ات ضؤخالقٌ م ي  التع ةل ة  ال ةالء. 24

      التحلً ض لدح  اإلٌ  ضٌل حالةٌل للعةل التاحعً ضصفل ع ةل. 25
      1ةمى ت ضله لل  م الةح حعً الض  ء  26

 
 أخدى: مةالحظ 
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 تقُُى أداء سئُس انقسى ين قجم عًُذ انكهُخ : -3
 

 5 4 3 2 1 انتقُُى ثنىد م

      االنتظام فً الحضور ومتابعة سٌر العمل بالقسم. 1

      االنتظام فً حضور اجتماعات مجلس الكلٌة. 2

      التعاون مع إدارة الكلٌة والجامعة. 3

ٌُسند إلٌه من قبل رإسائه من أعمال وتكلٌفات. 4       سرعة االستجابة لما 

      التدرٌسً. االلتزام بنصابه 5

      االلتزام بؤخالقٌات التعامل مع الطلبة. 6

      االلتزام بؤخالقٌات التعامل مع أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم. 7

      متابعة أعمال أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم من محاضرات واختبارات. 8

      مشكالتهم.متابعة المبتعثٌن من المعٌدٌن والمحاضرٌن بالقسم وحل  9

      تشجٌع المعٌدٌن والمحاضرٌن على إنهاء بحوثهم. 11

      متابعته مشكالت الطالب والعمل على حلها. 11

      اإللمام بمتطلبات وأسالٌب اإلدارة الجامعٌة الحدٌثة. 12

      تقدٌم اقتراحات لتطوٌر العمل بالقسم. 13

      لتطوٌر العمل بالكلٌة والجامعة.. تتقدٌم اقتراحا 14

      الحرص على عقد  حلقة البحث )سٌمنار( بالقسم بصفة دورٌة. 15

      0االلتزام باللوائح والقواعد المنظمة للعمل  16

      0امتالكه للمهارات والقدرات اإلدارٌة إلدارة القسم  17

      نظر عمٌد الكلٌة.مستوى األداء العام لرئٌس القسم من وجهة  18

 أخدى: مةالحظ 
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 إنشاء تقييم الكرتوني على موقع اجلامعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية واملرافق ... 

  

  

 تقُُى أداء سئُس انقسى ين قجم أععبء هُئخ انتذسَس: -4

 

 
 تقُُى أداء انعًُذ ين قجم وكُم اندبيعخ : -5

5-  

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      فً عقد مجلس القسم بصفة دورٌة. ماالنتظا 1

2 
مراعاااة الموضاااوعٌة والعدالااة فٌماااا ٌصاادر  مااان تكلٌفاااات 

 لمرإوسٌه.
     

3 
بالقسم وتشجٌعهم على التعااون   سحث أعضاء هٌئة التدرٌ

 فٌما بٌنهم.
     

4 
حل المشكالت وتذلٌل الصعوبات التً تواجه أعضااء هٌئاة 

 بالقسم.  سالتدرٌ
     

5 
االلتزام بتوزٌع الجداول التدرٌساٌة فاً موعادها واعتمادهاا 

 0بمجلس القسم
     

6 
متابعة أعمال أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم مان محاضارات 

 واختبارات.
     

7 
توزٌاااع المقااااررات علاااى جااااداول هٌئاااة التاااادرٌس حسااااب 

 التخصص .
     

      تنظٌم حلقات البحث )السٌمنار( بصفة دورٌة.  8

9 
حل مشكالت الطلبة فٌماا ٌتعلاب بالتعامال ماع أعضااء هٌئاة 

 التدرٌس بالقسم.
     

      تشجٌع األعضاء بالقسم على البحث العلمً. 11

      اقتراح حلول غٌر تقلٌدٌة لمشكالت القسم. 11

12 
متابعااة مكتبااة القساام وتزوٌاادها بؤحاادث األبحاااث والمراجااع 

 والدورٌات.
     

      تحقٌب العدالة فً تكلٌفاته وتعامله مع هٌئة التدرٌس بالقسم. 13

      الحرص على عقد برامج لتطوٌر أداء هٌئة التدرٌس . 14

15 
العااام لاارئٌس القساام ماان وجهااة نظاار هٌئااة مسااتوى األداء 

 التدرٌس.
     

 أخدى: مةالحظ 
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 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      االنتظام فً الحضور ومتابعة سٌر العمل بالكلٌة. 1
      0االنتظام فً حضور االجتماعات  2
      التعاون مع  األقسام وإدارة الجامعة.  3

4 
ٌُساند إلٌاه مان قبال رإساائه مان  سرعة االستجابة لماا 

 أعمال وتكلٌفات. 
     

      االلتزام بنصابه التدرٌسً. 5
      الحرص على االرتقاء بنفسه أكادٌمٌاً ومهنٌاً. 6

7 
االلتاازام بؤخالقٌااات فاان التعاماال مااع الطلبااة وأولٌاااء 

 أمورهم.
     

8 
اإلٌجابٌااة فااً التعاماال مااع مشااكالت  أعضاااء هٌئاااة 

 ورإساء األقسام واإلدارٌٌن. سالتدرٌ
     

      االلتزام باللوائح والقواعد المنظمة للعمل الجامعً. 9

11 
والمحاضارات والنادوات  تاالهتمام بتنظاٌم الماإتمرا

 بعمادته بصفة دورٌة. 
     

      وأسالٌب اإلدارة الجامعٌة الحدٌثة.اإللمام بمتطلبات  11

12 
المشااااااركة االٌجابٌاااااة فاااااً فعالٌاااااات تطاااااوٌر األداء 

 الجامعً.
     

      تقدٌم حلول مناسبة وفعالة لما ٌواجهه من مشكالت. 13
      المشاركة اإلٌجابٌة فً فعالٌات تطوٌر المجتمع. 14

15 
الخادمات الحرص علً تطوٌر البارامج األكادٌمٌاة و 

 التً تقدمها الكلٌة.
     

      العدالة فً التعامل مع األقسام ومنسوبٌها. 16

17 
عقااد اجتماعااات دورٌااة مااع أعضاااء هٌئااة التاادرٌس 

 بالكلٌة .
     

18 
مساااتوى األداء العاااام لعمٌاااد الكلٌاااة مااان وجهاااة نظااار 

 وكٌل الجامعة
     

 أخدى: مةالحظ 
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 إنشاء تقييم الكرتوني على موقع اجلامعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية واملرافق ... 

  

  

 تقُُى أداء انعًُذ ين قجم سؤسبء األقسبو  :  -6
 

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

1 
فااً عقااد االجتماعااات الدورٌااة علااى مسااتوى  ماالنتظااا
 الكلٌة.

     

2 
االلتاازام باألخالقٌااات المهنٌااة فااً التعاماال مااع الطلبااة 

 وأولٌاء أمورهم.
     

3 
االلتزام باألخالقٌاات المهنٌاة فاً التعامال ماع أعضااء 

 هٌئة التدرٌس بالكلٌة.
     

4 
مراعاة الموضوعٌة والعدالة فٌما ٌصدر  من تكلٌفاات 

 لمرإوسٌه.
     

5 
ورإساااااء األقسااااام  ستشااااجٌع أعضاااااء هٌئااااة التاااادرٌ

 واإلدارٌٌن على العمل بروح الفرٌب.
     

6 
المروناااة فاااً التعامااال ماااع مشاااكالت  أعضااااء هٌئاااة 

 ورإساء األقسام واإلدارٌٌن. سالتدرٌ
     

      االلتزام باللوائح والقواعد المنظمة للعمل الجامعً. 7
8 

المرونااة فااً التعاماال مااع مقترحااات رإساااء األقسااام 
 لتطوٌر األداء الجامعً.

     

9 
والمحاضاارات والناادوات  تاالهتمااام بتنظااٌم المااإتمرا

 بصفة دورٌة. 
     

11 
الحرص على حال مشاكالت الطلباة ماع أعضااء هٌئاة 

 ورإساء األقسام.التدرٌس 
     

      تشجٌع النشاط الطالبً واالهتمام به. 11
12 

الحاااارص علااااى األخااااذ بمتطلبااااات وأسااااالٌب اإلدارة 
 الجامعٌة الحدٌثة.

     
      متابعة التطورات العالمٌة فً تطوٌر التعلٌم الجامعً. 13
      تقدٌم الحلول الفعالة لما ٌواجهه من مشكالت. 14

ٌُحال إلٌه من معامالت.سرعة  15       إنجاز ما 
16 

ٌُسااتجد ماان أبحاااث علمٌااة  دعاام مكتبااات األقسااام بمااا 
 بصفة دورٌة.

     

      االجتماعات الدورٌة مع أعضاء هٌئة التدرٌس. 17
      األداء العام لعمٌد الكلٌة . 18
 أخدى: مةالحظ 
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 انتذسَس:تقُُى أداء انعًُذ ين قجم أععبء هُئخ  -7
 

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      فً عقد االجتماعات الدورٌة على مستوى الكلٌة. ماالنتظا 1

2 
االلتاازام باألخالقٌااات المهنٌااة فااً التعاماال مااع الطلبااة وأولٌاااء 

 أمورهم.
     

3 
االلتاازام باألخالقٌااات المهنٌااة فااً التعاماال مااع أعضاااء هٌئااة 

 التدرٌس بالكلٌة.
     

4 
مراعااااة الموضاااوعٌة والعدالاااة فٌماااا ٌصااادر  مااان تكلٌفاااات 

 لمرإوسٌه.
     

5 
ورإساااء األقسااام واإلدارٌااٌن  ستشااجٌع أعضاااء هٌئااة التاادرٌ

 على العمل بروح الفرٌب.
     

6 
 سالمرونااة فااً التعاماال مااع مشااكالت  أعضاااء هٌئااة التاادرٌ

 ورإساء األقسام واإلدارٌٌن.
     

      والقواعد المنظمة للعمل الجامعً.االلتزام باللوائح  7

8 
المرونااة فااً التعاماال مااع مقترحااات رإساااء األقسااام لتطااوٌر 

 األداء الجامعً.
     

9 
والمحاضاارات والناادوات بصاافة  تاالهتمااام بتنظااٌم المااإتمرا

 دورٌة. 
     

11 
الحرص على حل مشكالت الطلبة مع أعضاء هٌئاة التادرٌس 

 ورإساء األقسام.
     

      تشجٌع النشاط الطالبً واالهتمام به. 11

12 
الحااارص علاااى األخاااذ بمتطلباااات وأساااالٌب اإلدارة الجامعٌاااة 

 الحدٌثة.
     

      متابعة التطورات العالمٌة فً تطوٌر التعلٌم الجامعً. 13
      تقدٌم الحلول الفعالة لما ٌواجهه من مشكالت. 14

ٌُحال إلٌه من  15       معامالت.سرعة إنجاز ما 

16 
ٌُسااتجد ماان أبحاااث علمٌااة بصاافة  دعاام مكتبااات األقسااام بمااا 

 دورٌة.
     

      االجتماعات الدورٌة مع أعضاء هٌئة التدرٌس. 17

      األداء العام لعمٌد الكلٌة .  18

 أخدى: مةالحظ 
    

  

 

 



565 

 

 
 إنشاء تقييم الكرتوني على موقع اجلامعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية واملرافق ... 

  

  

 ُُى أداء انًعبيم انعهًُخ:قت -8

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى م

      وفنٌٌن. لبةمساحة المعمل لمستخدمٌه من أساتذة وط مالءمة 1

      مساحة المعمل لما به من تجهٌزات وأدوات. مالءمة 2

      داخل المعمل. لبةالممرات لسهولة حركة الط مالءمة 3

      تنسٌب وتوزٌع األجهزة واألدوات داخل المعمل. 4

      المعملٌة.توفر مستودع المستلزمات واألدوات  5

      وصالحٌة وسائل اإلضاءة. مالءمة 6

      وصالحٌة وسائل التكٌٌف. مالءمة 7

      توفر دورات المٌا . 8

      توفر مكاتب ألعضاء هٌئة التدرٌس. 9

      توفر مكاتب للفنٌٌن. 11

      صالحٌة وسائل التهوٌة.وتوفر  11

      عزل الوصالت الكهربائٌة. 12

      .وصالحٌته توفر وسائل اإلنذار ضد الحرٌب والماس الكهربائً 13

      توفر وسائل التخلص من العادم والنفاٌات. 14

      طفاء ومقاومة الحرٌب.اإلتوفر وسائل  15

      الحرٌب. ضدصالحٌة وسائل اإلنذار  16

      توفر صٌدلٌة إسعافات أولٌة . 17

      األمن والسالمة. إرشاداتتوفر  18

      صالحٌة مخارج الطوارئ . 19

      تجهٌز المعمل بمكان للشرح النظري. 21

        ض التجارب المعملٌة.االتجهٌزات ألغر مالءمة 21

       .تجهٌزات المعمل فًاستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة  11

      الخطرة.توفر دوالٌب الغازات إلجراء تجارب المواد  23

      توفر أسلوب المٌكروتكنٌك فً األجهزة. 24

      توفر أنابٌب اختبار الالزمة إلجراء التجارب. 25

      توفر عبوات بالستٌك لحفظ السوائل والمحالٌل. 26

      توفر أكٌاس بالستٌك لحفظ المواد الكٌمٌائٌة. 27

      قفازات(. -)نظارات أمان بةتوفر أدوات ووسائل األمان للطل 28

      توفر أماكن حفظ األجهزة واألدوات. 29

      توفر صنابٌر الماء. 31

      توفر صنابٌر الغاز والهواء. 31

      توفر تجهٌزات مناسبة لحفظ الكٌماوٌات واألدوات.                                      32

      إللقاء مخلفات التجارب. أكٌاس خاصةتوفر  33

      ومواعٌد الدروس. بةوجود لوحة إعالنات بقوائم الطل 34

      . بةعدد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم لعدد الطل مالءمة 35

      .  طلبةعدد الفنٌٌن المإهلٌن لعدد ال مالءمة 36

      عدد األجهزة لعدد الطلبة . مالءمة 37

      للتجارب. بةوسائل تتٌح لألساتذة متابعة تنفٌذ الطلوجود  38

      المعمل مجهز بتقنٌات التدرٌس. 39

      ارتباط الجانب النظري بالتطبٌقً. 41

      توفر مستلزمات تدوٌن نتائج التجارب. 41

      توفر مصادر التعلم )كتب ، مراجع ، إنترنت(. 42

 أخدى: مةالحظ 
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:ُُى األقسبو انعهًُخ ين قِجم أععبء هُئخ انتذسَستق  -9  

 ثنىد انتقُُى و
1 2 3 4 5 

      لبة.هٌئة التدرٌس إلى الط أعضاءنسبة إجمالً  1
      توافر أعضاء هٌئة التدرٌس بمختلف مراتبهم العلمٌة. 2
      توافر أعضاء هٌئة التدرٌس بمختلف تخصصاتهم العلمٌة. 3
      اإلداري )سكرتارٌة وموظفٌن وعمال(. كفاٌة الطاقم 4
الكمبٌوتر ووسائل  –آالت التصوٌر  –مالءمة التجهٌزات )أثاث  5

 االتصال..(.
     

      توافر المعامل التً تخدم أهداف العملٌة التعلٌمٌة بالقسم. 6
      تجهٌز المعامل بما تخدم تحقٌب أهداف العملٌة التعلٌمٌة بالقسم. 7
حلقات البحث( داخل  –ندوات  -االهتمام بالنشاط األكادٌمً  )مإتمرات  8

 الجامعة.
     

حلقات البحث( خارج  –ندوات  -االهتمام بالنشاط األكادٌمً )مإتمرات  9
 الجامعة.

     
      المساهمة فً النشاط الطالبً أثناء الدراسة. 11
      األنشطة الالصفٌة.فً  المساهمة 11
      المساهمة فً  مشروعات خدمة المجتمع. 12
      مستوى اإلرشاد األكادٌمً بالقسم. 13
      االهتمام بتطوٌر المقررات واالختبارات فً ضوء المعاٌٌر العالمٌة. 14

لخدمة إعداد األبحاث حدٌثة الكتب المراجع ومكتبة للقسم تحتوى ال دوجو 15
 التً ٌدرسها القسم. لمقرراتوا

     
      انتظام حلقات البحث )السمٌنار( بالقسم. 16
      المساهمة فً تطوٌر األداء الجامعً على مستوى الكلٌة والجامعة. 17
      دعوة أساتذة إللقاء محاضرات وندوات من داخل وخارج المملكة. 18
      تعاون القسم مع األقسام األخرى وإدارة الكلٌة والجامعة. 19

      االلتزام بجداول التدرٌس ومواعٌد االختبارات وإعالن النتائج. 21
      توفر وسائل األمن والسالمة بالقسم . 21

      المساهمة فً أنشطة خدمة المجتمع 22

 أخرى: تمالحظا
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ُُى يقشس دساسٍ ين قِجم انطهجخ:تق -11  

 ثنىد انتقُُى و
1 2 3 4 5 

      حا حل. دأهما  الة د 1
      ٌت  ج  ةحتحى الة دد ة  ةجتحى الالضل. 2
      ٌت  ج  ةحتحى الة دد ة  الج ع م الةحممت له. 3
      تغاً ةح حع م الة دد احتٌ   تً الةعديٌل يً هرا التخصص. 4
      تدتضا ةح حع م  الة دد ضث  يل الة تة . 5
      الة تةع م األخدى.تجهت ةح حع م  الة دد يً يهت ث  ي م  6
      تدتضا ةح حع م الة دد  الح لً ضغٌده  ة  ة ددام التخصص. 7
      ٌج عم الة دد على ت ةٌل الةه دام الةه ٌل الال ةل لتخصصً. 8
      ٌج عم الة دد يً تاحٌد ةه دام حل الةش الم. 9

      ٌ ةً الة دد ةه دام التف ٌد العلةً. 11
      الة دد ةه دام التف ٌد ال  قم.ٌ ةً  11
      ٌجهت هرا الة دد يً ت ةٌل حتح ٌه ةه داتً التحلٌلٌل. 12
      ٌ ةً الة دد ةه دام التف ٌد اإلضماعً. 13
      ٌ ةً الة دد ةه دام التعلت الراتً حالةجتةد. 14
      ٌجهت هرا الة دد يً تحجٌ  ةه دام االتص ل اال تة عً. 15
      ٌج عم الة دد على ت ةٌل ةه دام العةل ال ة عً حدح  الفدٌع. 16
      ٌج عم الة دد علً التعلت التع ح ً حتض مل األي  د ة   ةالمً. 17

      ٌج عم الة دد على ا تج   ةه دام حٌ تٌل ةع صدت. 18
      ٌج عم ً هرا الة دد يً تاحٌد قمداتً لتض ً أجلح  التخاٌا. 19
      ه  ك اتج ع ضٌ  ال حا   ال ظدٌل حالعةلٌل للة دد. 21
      تحيد ةدا   ة  جضل للة دد. 21

 ةالحظ م أخدى
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تقُُى أداء انجشنبيح ين قجم انطهجخ : -11  

 
  

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      أهما  الضد  ةج حا حل . 

      ةحاصف م الخدٌج للضد  ةج حا حل. 1

      الضد  ةج على ا تج   الةع د  ال دحدٌل يً ة  ل التخصص.ٌج عم ً  2
      ٌج عم ً الضد  ةج على ت ةٌل ةه داتً الال ةل للتخصص. 3
      ٌج عم ً الضد  ةج على ت ةٌل ةه دام التعلت الراتً. 4
      ٌج عم ً الضد  ةج على ت ةٌل ةه دام التعلت الةجتةد. 5

      ت ةٌل ةه دام االتص ل اال تة عً.ٌج عم ً الضد  ةج على  6
      ٌج عم ً الضد  ةج علً تاحٌد قمداتً للعةل  ة  يدٌع. 7
      ٌج عم ً الضد  ةج على ت ةٌل حتح ٌه ةه داتً التحلٌلٌل. 8
      ٌج عم ً الضد  ةج على  ٌ مت الث ل ض ل فب. 9

      على ال فب.ٌج عم ً الضد  ةج على  ٌ مت االجت الل حاالعتة م  11
      ٌج عم ً الضد  ةج على ت ةٌل ةه دام حل الةش الم . 11
      ٌج عم ً الضد  ةج على ت ةٌل قمداتً لتض ً أجلح  التخاٌا. 12

      ٌج عم ً الضد  ةج على ت ةٌل قمداتً على الت حٌت الراتً. 13
      ٌج عم ً الضد  ةج علً ت ةٌل ةٌحلً الشخصٌل. 14
      ٌج عم ً الضد  ةج على اإلي مت ة  اهتة ة تً الشخصٌل. 15
      ٌ ةى الضد  ةج شعحدي ض ال تة ء لة تةعً ححا ً. 16
      ث  يل ة تةعً. لٌج عم ً الضد  ةج على يهت اضٌع 17
      ٌج عم ً الضد  ةج على االهتة ت ض   ٌ  ة تةعً حةش الته. 18

      ث  يل الة تةع م األخدى. لاضٌعٌج عم ً الضد  ةج على يهت  19
      ٌج عم ً الضد  ةج علً التحاصل حتض مل الخضدام ة  الع لت الخ د ً. 21
      ٌتٌا الضد  ةج اإلي مت ة  الت  حلح ٌ  الحمٌثل. 21
      اجتداتٌ ٌ م التمدٌب تح ع  حاتج التعلت الة شحمت للضد  ةج. 22

 ةالحظ م أخدي:
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ين قجم انخجشاء : صأداء ثشنبيح انتخص ُىُقت -12  

 

 ثنىد انتقُُى و
1 2 3 4 5 

      ٌدتضا الهم  الع ت للضد  ةج ضخمةل تخصص م ٌحت  ه  الة تة  ض لفعل. 1
      ٌدتضا الهم  الع ت للضد  ةج ضاضٌعل التاحد الةعديً يً ة  ل التخصص 2
األج جٌل يً ة  ل ٌدتضا الهم  الع ت ض  تج   الالضل للخضدام  3

 التخصص.
     

      ٌدتضا الهم  الع ت ض  تج   الالضل الخضدام الحمٌثل يً ة  ل التخصص. 4

      تغاً أهما  الضد  ةج ال حا   ال ظدٌل حالعةلٌل للتخصص. 5

      تتجت أهما  الضد  ةج ض التج ع ضٌ  ال حا   ال ظدٌل حالعةلٌل. 6
      ض   ٌ  الة تة  حةش الته.تدتضا أهما  الضد  ةج  7

      تتجع أهما  الضد  ةج ة  ث  يل الة تة . 8

      تتجع أهما  الضد  ةج ة  اضٌعل الضٌمل الةحلٌل. 9

      تتجع أهما  الضد  ةج ة  أهما  التدضٌل. 11

      تتجع أهما  الضد  ةج ة  ح   م الالضل. 11

      ضت حع قمدام الالضل.ٌحتحي الضد  ةج خضدام ةت حعل  12

      ٌحتحي الضد  ةج أ شال ةت حعل ضت حع قمدام الالضل. 13

      تتجت  خضدام الضد  ةج ض لشةحل. 14

      تتجت  خضدام الضد  ةج ض لتحا  . 15

      تتجت  خضدام الضد  ةج ض لعةع. 16

      الراتً.ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً ةه دام التعلت  17

      ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً ةه دام التعلٌت الةجتةد. 18

ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً ةه دام االتص ل الفع ل حتض مل  19
 الخضدام .

     

      ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً ةه دام العةل  ة  يدٌع. 21
      ت ةً ةه دام الا ل  التحلٌلٌل. ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام 21
      ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً الث ل ض ل فب. 22

      ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً االجت اللٌل حاالعتة م على ال فب. 23

      ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً ةه دام حل الةش الم . 24

      حخضدام ت ةً ةه دام التف ٌد ال  قم.ٌحتحي الضد  ةج أ شال  25

      ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً ةه دام االضت  د حاإلضماع. 26

      ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً قمدت الفدم على الت حٌت الراتً. 27
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ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً قمدت الفدم على تض ً أجلح   28
 التخاٌا.

     

ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ت ةً ةه دام إمادت الحقم حتحمٌم  29
 األحلحٌ م.

     

      ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ةت حعل ضت حع الةٌحل الشخصٌل للالضل. 31

ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام ةت حعل  ضت حع االهتة ة م الشخصٌل  31
 للالضل.

     

      أ شال حخضدام ت ةً شعحد الفدم ض ال تة ء لة تةعه.ٌحتحي الضد  ةج   32
      ٌحتحي الضد  ةج  أ شال حخضدام  تت  حل ق  ٌ  الة تة  حةش الته. 33
ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام تت  ج  الة تة  ة  قٌت الة تة   34

 حث  يته األصٌلل.
     

الةعديل غٌد  ٌحتحي الضد  ةج أ شال حخضدام تتٌا اال فت   على 35
 التخصصٌل.

     
ٌحتحي الضد  ةج خضدام أ شال تت  حل ق  ٌ  حةش الم الة تة  المحلً  36

 حاإلقلٌةً.
     

اإلي مت ة  ت  حلح ٌ   مٌحتحي الضد  ةج  أ شال حخضدام ت ةً ةه دا 37
 الةعلحة م.

     
قمدام ادع حاج لٌ  حاجتداتٌ ٌ م تمدٌب الضد  ةج تت  ج  ة  ت حع  38

 الالضل.
     

ٌحتحي الضد  ةج ة ةحعل ةت حعل ة  اجتداتٌ ٌ م حأج لٌ  قٌ ب  39
 حت حٌت ال     الةعديً ألماء الا ل .

     
ٌحتحي الضد  ةج ة ةحعل ةت حعل ة  اجتداتٌ ٌ م حأج لٌ  قٌ ب  41

 ال     الح ما ً ألماء الا ل .
     

ٌحتحي الضد  ةج ة ةحعل ةت حعل ة  اجتداتٌ ٌ م حأج لٌ  قٌ ب  41
 ألماء الا ل . ًحد  –ال     ال فب 

     

      الةجتحى الع ت لةدح ل الضد  ةج حق ضلٌته للتحمٌث حالتاحٌد. 42
      عمم الج ع م الةحممت للضد  ةج   يٌل. 43
      الةجتحى الع ت للضد  ةج . 44

 
 ةالحظ م أخدي:

 

  



570 

 

 
 إنشاء تقييم الكرتوني على موقع اجلامعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية واملرافق ... 

  

  

تقُُى خجشح انطبنت/ انطبنجخ : -13  

 

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

1 
ًّ أ  أ م الةعلحة م الخ صل ض ل  ةعل حأقج ةه       ة  الجهل عل

 قضداة ه ( قضل أ  أج ل يٌه .
     

2 
ع مة  ضمأم يً هره ال  ةعل، ج عم ً ضد  ةج التهٌمل الةعم للالضل 

 الةجت مٌ .
     

3 
  يٌل يً هره ال  ةعل للحصحل على الةشحدت يٌة  ٌتعلع ه  ك يدص 

 ضمداجتً حةجت ضلً الةه ً.
     

      إ داءام التج ٌل للة ددام جهلل حرام  ف ءت. 4

الفصحل المداجٌل قضة  يً رلك ق ع م الةح  دام، حالةع ةل، حه را(  5
 ةدٌحل.

     

      الحتٌ   تً.ةدايع حت هٌ ام الح ج  الةخصصل للالضل   يٌل  6

      ٌج عم ً ة جحضح الة تضل ع مة  أحت ج للةج عمت. 8

      أشعد ض لد   ع   حمت حة ماد الةحام التعلٌةٌل الةت حل لً ض لة تضل. 7

      تفتا الة تضل أضحاضه  يً أحق م ةالمةل. 1

10 
الدٌ  ٌل ه  ك ةدايع ةت حل لأل شال الالة ه ٌل قضة  يً رلك األ شال 

 حالتديٌهٌل(.
     

11 
 ه  ك ةدايع ة  جضل ةت حل ض ل  ةعل ألماء الشع مد المٌ ٌل.

     

ٌهتت ةعظت أع  ء هٌمل التمدٌب الرٌ  أتع ةل ةعهت اهتة ة ً ح ٌ ٌ ً  12
 ضةمى ت مةً.

     

      هٌمل التمدٌب ض ل  ةعل ع ملح  يً ةع ةلتهت للـالضل. 13

14 
حالحا ض م التً آخره  على مداجل األي  د ال مٌمت تش ع ً الة ددام 

 حعلى التعضٌد ع  آدامً.
     

15 
ت مام قمدتً على مداجل ححل الةش الم ال مٌمت حغٌد الع مٌل،  تٌ ل 

 لمداجتً.
     

16 
تتحج  قمداتً ضش ل يع ل على التعضٌد ع   ت مج أضح ثً التً أقحت ضه ، 

  تٌ ل لمداجتً.
     

      الضد  ةج قال جت( الري أمدب ضه على الة ٌم ة  التعلت. ٌحف  ً 18

17 
إ  الةع د  حالةه دام التً أتعلةه  رام أهةٌل ض ل جضل لةجت ضلً 

 الحظٌفً.
     

      إ  ً أتعلت  ٌ  أعةل ضش ل يع ل ة  األ شال ال ة عٌل. 11

      أشعد ض لد   ضش ل ع ت ع  حٌ تً الاالضٌل يً هره ال  ةعل. 21

 
 ةالحظ م أخدي:
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 ثبنُب : نًبرج تقُُى األداء اإلداسٌ :

ذتقوومذأداءذادلوظفذمنذوجهةذنظرذنفده:ذ -1

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      معخفة رؤية ورسالة وأهجاف مؤسدته. 1

      معخفته وإلسامه بالقؽانيؼ واألنعسة واإلجخاءات الستعلقة بعسله . 2

      .عسلهأحجث التطؽرات الفشية  واإلجخائية في مجال  معخفة 3

      تطؽيخ و بشاء السعخفة السدتسخة السختبطة بعسله.   4

      بؽضؽح وفاعلية . لجيه القجرة على الحؽار وعخض الخأي 5

القجرة على إنجاز السهام بشعام وتختيب مشزبط وحدب السؽاعيدج  6
      .، واإلمكانيات الستاحة السحجدة

بددحل أىردددى جهددج  للسحافعدددة علدددى أداء و تشفيددح السهدددام  وفددد   7
      أعلى معاييخ الجؽدة.

تطؽيخ الحلؽل األسخع واألمثل لسذدالل العسدل و تطبيد  إجدخاءات  8
      تسشع تكخارها

طدددط و تشعددديػ األولؽيدددات لتحقيددد  الشتدددائ  وضدددع األهدددجاف و الخ   9
      السطلؽبة.

      اتخاذ القخار السشاسب في الؽىت السشاسب .القجرة على  11

القددددجرة علددددى إدددديااة و إعددددجاد  التقدددداريخ الكتابيددددة  بؽضددددؽح  11
      وفعالية.

      القجرة على ىيادة فخي  العسل وتحقي  أهجافه . 12

      السبادرة بتقجيػ األفكار والسقتخحات لتطؽيخ األداء بالعسل . 13

      .في االجتساعاتالسذاركة الفعالة  14

السخونة والقجرة علدى التكيدم مدع السددتججات والعدخوف الطارئدة  15
      في العسل

      استخجام الرالحيات السسشؽحة له في الؽىت السشاسب . 16

االنزددباو وااللتددددام بستطلبدددات الحزدددؽر للدددجوام واحتدددخام مؽاعيدددج  17
      العسل

واالهتسدام بسعدداييخ الدددل  والشعافددة الحفدا  علددى السعهددخ الحدددؼ  18
      الذخرية.

      السحافعة على مستلكات السؤسدة وأسخار العسل بها. 19

      .نذطة والسشاسبات االجتساعية بالجامعةفي األ  السذاركة 21
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ذ
 

 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

      الؽالء للجامعة والذعؽر بالفخخ واالعتداز باالنتساء إليها. 21

      سدتفيجيؼ.الجؽدة لل لتقجيػ خجمة عاليةالقيام بأىرى ما يسكؼ  22

لخسددددائل والسؽااددددا واالهتسددددام بسعخفددددة  راء لالفهددددػ واالسددددتجابة  23
      .سدتفيجيؼال

      .االستعجاد لقبؽل السدؤوليات اإلضافية  24

      السحققة.العسل ىبؽل السحاسبة والسداءلة عؼ نتائ   25

 مدددددعوالتعامدددددل اإليجدددددابي الكدددددخيػ االلتددددددام والتسددددددغ بالددددددلؽ   26
      .سدتفيجيؼال

      االلتدام السدتسخ نحؽ التعلػ والعسل على تطؽيخ الحات. 27

      اعتبار العسل كسلكية خاإة مؼ حيث اإلخالص في األداء. 28

      الدمالء والخؤساء والسخاجعيؼ.التداب ثقة واحتخام  29

 
 
31 

 
      .الخجمات التي تتجاوز أعلي السعاييختحقي  الشتائ  و تقجيػ 

      . العسل القجرة على التعاون و العسل مع الدمالء في أداء 31

      االلتدام بتشفيح اإلجخاءات والتعليسات الرادرة مؼ رؤسائه 32

      أرل مدتؽل األداء مقارنة بأداء اآلخخيؼ في العسل. 33

      السؽظم .أرل السدتؽل العام ألداء  34

 ةالحظ م أخدى:
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ذتقوومذأداءذادلوظفذمنذوجهةذنظرذرئوده: -2

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      معخفة رؤية ورسالة وأهجاف مؤسدته. 1

      معخفته وإلسامه بالقؽانيؼ واألنعسة واإلجخاءات الستعلقة بعسله . 2

      .عسلهأحجث التطؽرات الفشية  واإلجخائية في مجال  معخفة 3

      تطؽيخ و بشاء السعخفة السدتسخة السختبطة بعسله.   4

      بؽضؽح وفاعلية . لجيه القجرة على الحؽار وعخض الخأي 5

القجرة على إنجاز السهام بشعام وتختيب مشزبط وحدب السؽاعيدج  6
      .، واإلمكانيات الستاحة السحجدة

بددحل أىردددى جهددج  للسحافعدددة علدددى أداء و تشفيددح السهدددام  وفددد   7
      أعلى معاييخ الجؽدة.

تطؽيخ الحلؽل األسخع واألمثل لسذدالل العسدل و تطبيد  إجدخاءات  8
 تسشع تكخارها

     

طدددط و تشعددديػ األولؽيدددات لتحقيددد  الشتدددائ  وضدددع األهدددجاف و الخ   9
      السطلؽبة.

      اتخاذ القخار السشاسب في الؽىت السشاسب .القجرة على  11

القددددجرة علددددى إدددديااة و إعددددجاد  التقدددداريخ الكتابيددددة  بؽضددددؽح  11
      وفعالية.

      القجرة على ىيادة فخي  العسل وتحقي  أهجافه . 12

      السبادرة بتقجيػ األفكار والسقتخحات لتطؽيخ األداء بالعسل . 13

      .في االجتساعاتالسذاركة الفعالة  14

السخونة والقجرة علدى التكيدم مدع السددتججات والعدخوف الطارئدة  15
      في العسل

      استخجام الرالحيات السسشؽحة له في الؽىت السشاسب . 16

االنزددباو وااللتددددام بستطلبدددات الحزدددؽر للدددجوام واحتدددخام مؽاعيدددج  17
      العسل

واالهتسدام بسعدداييخ الدددل  والشعافددة الحفدا  علددى السعهددخ الحدددؼ  18
 الذخرية.

     

      السحافعة على مستلكات السؤسدة وأسخار العسل بها. 19

      .نذطة والسشاسبات االجتساعية بالجامعةفي األ  السذاركة 21
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ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذذ

      الؽالء للجامعة والذعؽر بالفخخ واالعتداز باالنتساء إليها. 21

      سدتفيجيؼ.الجؽدة لل لتقجيػ خجمة عاليةالقيام بأىرى ما يسكؼ  22

لخسددددائل والسؽااددددا واالهتسددددام بسعخفددددة  راء لالفهددددػ واالسددددتجابة  23
      .سدتفيجيؼال

      .االستعجاد لقبؽل السدؤوليات اإلضافية  24

      السحققة.العسل ىبؽل السحاسبة والسداءلة عؼ نتائ   25

 مدددددعوالتعامدددددل اإليجدددددابي الكدددددخيػ االلتددددددام والتسددددددغ بالددددددلؽ   26
      .سدتفيجيؼال

      االلتدام السدتسخ نحؽ التعلػ والعسل على تطؽيخ الحات. 27

      اعتبار العسل كسلكية خاإة مؼ حيث اإلخالص في األداء. 28

      الدمالء والخؤساء والسخاجعيؼ.التداب ثقة واحتخام  29

      .التي تتجاوز أعلي السعاييخ تحقي  الشتائ  و تقجيػ الخجمات 31

      . العسل القجرة على التعاون و العسل مع الدمالء في أداء 31

      االلتدام بتشفيح اإلجخاءات والتعليسات الرادرة مؼ رؤسائه 32

      أرل مدتؽل األداء مقارنة بأداء اآلخخيؼ في العسل. 33

      أرل السدتؽل العام ألداء السؽظم . 34

 ةالحظ م أخدى:
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ذتقوومذأداءذادلوظفذمنذوجهةذنظرذزمالئه:

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      معخفة رؤية ورسالة وأهجاف مؤسدته. 1

      معخفته وإلسامه بالقؽانيؼ واألنعسة واإلجخاءات الستعلقة بعسله . 2

      .عسلهأحجث التطؽرات الفشية  واإلجخائية في مجال  معخفة 3

      تطؽيخ و بشاء السعخفة السدتسخة السختبطة بعسله.   4

      بؽضؽح وفاعلية . لجيه القجرة على الحؽار وعخض الخأي 5

القجرة على إنجاز السهام بشعام وتختيب مشزبط وحدب السؽاعيدج  6
      .، واإلمكانيات الستاحة السحجدة

بددحل أىردددى جهدددج  للسحافعدددة علددى أداء و تشفيدددح السهدددام  وفددد   7
      أعلى معاييخ الجؽدة.

تطؽيخ الحلؽل األسخع واألمثل لسذدالل العسدل و تطبيد  إجدخاءات  8
 تسشع تكخارها

     

طدددط و تشعددديػ األولؽيدددات لتحقيددد  الشتدددائ  وضدددع األهدددجاف و الخ   9
      السطلؽبة.

      اتخاذ القخار السشاسب في الؽىت السشاسب .القجرة على  11

      القجرة على إيااة و إعجاد  التقاريخ الكتابية  بؽضؽح وفعالية. 11

      القجرة على ىيادة فخي  العسل وتحقي  أهجافه . 12

      السبادرة بتقجيػ األفكار والسقتخحات لتطؽيخ األداء بالعسل . 13

      .في االجتساعاتالسذاركة الفعالة  14

السخونة والقجرة علدى التكيدم مدع السددتججات والعدخوف الطارئدة  15
      في العسل

      استخجام الرالحيات السسشؽحة له في الؽىت السشاسب . 16

االنزدددباو وااللتددددام بستطلبدددات الحزدددؽر للدددجوام واحتدددخام مؽاعيدددج  17
      العسل

واالهتسددام بسعدداييخ الدددل  والشعافددة الحفدا  علددى السعهددخ الحدددؼ  18
      الذخرية.

      السحافعة على مستلكات السؤسدة وأسخار العسل بها. 19

      .نذطة والسشاسبات االجتساعية بالجامعةفي األ  السذاركة 21

      الؽالء للجامعة والذعؽر بالفخخ واالعتداز باالنتساء إليها. 21
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      سدتفيجيؼ.الجؽدة لل لتقجيػ خجمة عاليةالقيام بأىرى ما يسكؼ  22

لخسددددائل والسؽااددددا واالهتسددددام بسعخفددددة  راء لالفهددددػ واالسددددتجابة  23
      .سدتفيجيؼال

      .االستعجاد لقبؽل السدؤوليات اإلضافية  24

      السحققة.العسل ىبؽل السحاسبة والسداءلة عؼ نتائ   25

 مدددددعوالتعامدددددل اإليجدددددابي الكدددددخيػ االلتددددددام والتسددددددغ بالددددددلؽ   26
      .سدتفيجيؼال

      االلتدام السدتسخ نحؽ التعلػ والعسل على تطؽيخ الحات. 27

      اعتبار العسل كسلكية خاإة مؼ حيث اإلخالص في األداء. 28

      الدمالء والخؤساء والسخاجعيؼ.التداب ثقة واحتخام  29

      .التي تتجاوز أعلي السعاييخ تحقي  الشتائ  و تقجيػ الخجمات 31

      . العسل القجرة على التعاون و العسل مع الدمالء في أداء 31

      االلتدام بتشفيح اإلجخاءات والتعليسات الرادرة مؼ رؤسائه 32

      أرل مدتؽل األداء مقارنة بأداء اآلخخيؼ في العسل. 33

      أرل السدتؽل العام ألداء السؽظم . 34

 ةالحظ م أخدى:
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ذتقوومذأداءذادلوظفذمنذوجهةذنظرذادلدتفودين: -3

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      معخفة رؤية ورسالة وأهجاف مؤسدته. 1

      معخفته وإلسامه بالقؽانيؼ واألنعسة واإلجخاءات الستعلقة بعسله . 2

      .عسلهأحجث التطؽرات الفشية  واإلجخائية في مجال  معخفة 3

      تطؽيخ و بشاء السعخفة السدتسخة السختبطة بعسله.   4

      بؽضؽح وفاعلية . لجيه القجرة على الحؽار وعخض الخأي 5

القجرة على إنجاز السهام بشعام وتختيب مشزبط وحدب السؽاعيدج  6
      .، واإلمكانيات الستاحة السحجدة

بددحل أىردددى جهددج  للسحافعدددة علدددى أداء و تشفيددح السهدددام  وفددد   7
      أعلى معاييخ الجؽدة.

تطؽيخ الحلؽل األسخع واألمثل لسذدالل العسدل و تطبيد  إجدخاءات  8
 تسشع تكخارها

     

طدددط و تشعددديػ األولؽيدددات لتحقيددد  الشتدددائ  وضدددع األهدددجاف و الخ   9
      السطلؽبة.

      اتخاذ القخار السشاسب في الؽىت السشاسب .القجرة على  11

القددددجرة علددددى إدددديااة و إعددددجاد  التقدددداريخ الكتابيددددة  بؽضددددؽح  11
      وفعالية.

      القجرة على ىيادة فخي  العسل وتحقي  أهجافه . 12

      السبادرة بتقجيػ األفكار والسقتخحات لتطؽيخ األداء بالعسل . 13

      .في االجتساعاتالسذاركة الفعالة  14

السخونة والقجرة علدى التكيدم مدع السددتججات والعدخوف الطارئدة  15
      في العسل

      استخجام الرالحيات السسشؽحة له في الؽىت السشاسب . 16

االنزددباو وااللتددددام بستطلبدددات الحزدددؽر للدددجوام واحتدددخام مؽاعيدددج  17
      العسل

واالهتسدام بسعدداييخ الدددل  والشعافددة الحفدا  علددى السعهددخ الحدددؼ  18
 الذخرية.

     

      السحافعة على مستلكات السؤسدة وأسخار العسل بها. 19

      .نذطة والسشاسبات االجتساعية بالجامعةفي األ  السذاركة 21
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ذ  

      الؽالء للجامعة والذعؽر بالفخخ واالعتداز باالنتساء إليها. 21

      سدتفيجيؼ.الجؽدة لل لتقجيػ خجمة عاليةالقيام بأىرى ما يسكؼ  22

لخسددددائل والسؽااددددا واالهتسددددام بسعخفددددة  راء لالفهددددػ واالسددددتجابة  23
      .سدتفيجيؼال

      .االستعجاد لقبؽل السدؤوليات اإلضافية  24

      السحققة.العسل ىبؽل السحاسبة والسداءلة عؼ نتائ   25

 مدددددعوالتعامدددددل اإليجدددددابي الكدددددخيػ االلتددددددام والتسددددددغ بالددددددلؽ   26
      .سدتفيجيؼال

      االلتدام السدتسخ نحؽ التعلػ والعسل على تطؽيخ الحات. 27

      اعتبار العسل كسلكية خاإة مؼ حيث اإلخالص في األداء. 28

      الدمالء والخؤساء والسخاجعيؼ.التداب ثقة واحتخام  29

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و
      .تحقي  الشتائ  و تقجيػ الخجمات التي تتجاوز أعلي السعاييخ 31

      . العسل القجرة على التعاون و العسل مع الدمالء في أداء 31

      االلتدام بتشفيح اإلجخاءات والتعليسات الرادرة مؼ رؤسائه 32

      أرل مدتؽل األداء مقارنة بأداء اآلخخيؼ في العسل. 33

      السدتؽل العام ألداء السؽظم .أرل  34

 ةالحظ م أخدى:
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ذتقوومذأداءذالرئوس/ادلديرذمنذوجهةذنظرذنفده: -4

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      . معخفة رؤية ورسالة وأهجاف مؤسدته 1

معخفته وإلسامه بالقؽانيؼ واألنعسة واإلجخاءات الستعلقة  2
      بسؤسدته .

مهامددده أحدددجث التطدددؽرات الفشيدددة  واإلجخائيدددة فدددي مجدددال  معخفدددة 3
 .بسؤسدته

     

      .  سؤسدتهتطؽيخ و بشاء السعخفة السدتسخة السختبطة ب 4

      بؽضؽح وفاعلية. وعخض الخأيالفعَّال لجيه القجرة على الحؽار  5

بددحل أىردددى جهددج  للسحافعدددة علدددى أداء و تشفيددح السهدددام  وفددد   6
      معاييخ الجؽدة.أعلى 

تطؽيخ الحلؽل األسخع واألمثل لسذدالل العسدل و تطبيد  إجدخاءات  7
      بالسؤسدة. تسشع تكخارها

طدددط و تشعددديػ األولؽيدددات لتحقيددد  الشتدددائ  وضدددع األهدددجاف و الخ   8
      .بسؤسدته السطلؽبة

      القجرة على اتخاذ القخار السشاسب في الؽىت السشاسب . 9

      القجرة على إيااة و إعجاد  التقاريخ بؽضؽح وفعالية. 11

      القجرة على ىيادة فخي  العسل وتحقي  أهجافه . 11

      السبادرة بتقجيػ األفكار والسقتخحات لتطؽيخ األداء بالسؤسدة . 12

      .السذاركة الفعالة في االجتساعات 13

السددتججات والعدخوف الطارئدة السخونة والقجرة علدى التكيدم مدع  14
      في العسل

استخجام الردالحيات السسشؽحدة لده بفاعليدة فدي الؽىدت السشاسدب  15
.      

      دائسا يؽضح السدتقبل السهشي الستسيد الحي يشتعخ السؽظفيؼ  16

      إاحب رؤية تطؽيخية متججدة . 17

      يتقبل الشقج البشاء واألفكار الججيجة  .  18

      ي ذعخ السؽظفيؼ بتقجيخ أدائهػ وإنجازاتهػ . 19

      يتستع بالسهارة في  التشدي  وتؽزيع العسل. 21

      لجيه السهارة في  الستابعة والتؽجيه. 21
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ذ

ذ  

      حخيص على تطؽيخ أداء السؽظفيؼ وتسيدهػ . 22

االنزددباو وااللتددددام بستطلبدددات الحزدددؽر للدددجوام واحتدددخام مؽاعيدددج  23
      .العسل

الحفدا  علددى السعهددخ الحدددؼ واالهتسدام بسعدداييخ الدددل  والشعافددة  24
      الذخرية.

      السحافعة على مستلكات السؤسدة وأسخار العسل بها. 25

      سؤسدة.نذطة والسشاسبات االجتساعية بالفي األ  السذاركة 26

      والذعؽر بالفخخ واالعتداز باالنتساء إليها. سؤسدةالؽالء لل 27

      سدتفيجيؼ.الجؽدة لل القيام بأىرى ما يسكؼ لتقجيػ خجمة عالية 28

لخسددددائل والسؽااددددا واالهتسددددام بسعخفددددة  راء لالفهددددػ واالسددددتجابة  29
      .سدتفيجيؼال

      .االستعجاد لقبؽل السدؤوليات اإلضافية 31

      السحققة.العسل ىبؽل السحاسبة والسداءلة عؼ نتائ   31

 مدددددعوالتعامدددددل اإليجدددددابي الكدددددخيػ االلتددددددام والتسددددددغ بالددددددلؽ   32
      .سدتفيجيؼال

      االلتدام السدتسخ نحؽ التعلػ والعسل على تطؽيخ الحات. 33

      اعتبار العسل كسلكية خاإة مؼ حيث اإلخالص في األداء. 34

      الدمالء والخؤساء والسخاجعيؼ.التداب ثقة واحتخام  35

      .تحقي  الشتائ  و تقجيػ الخجمات التي تتجاوز أعلي السعاييخ 36

      االلتدام بتشفيح اإلجخاءات والتعليسات الرادرة مؼ رؤسائه. 37

      أرل مدتؽل األداء مقارنة بأداء السجراء/الخؤساء. 38

      العام ألداء السجيخ/الخئيذ .أرل السدتؽل  39

 ةالحظ م أخدى:
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ذتقوومذأداءذالرئوس/ادلديرذمنذوجهةذنظرذرئوده: -5

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      . معخفة رؤية ورسالة وأهجاف مؤسدته 1

معخفته وإلسامه بالقؽانيؼ واألنعسة واإلجخاءات الستعلقة  2
      بسؤسدته .

مهامددده أحدددجث التطدددؽرات الفشيدددة  واإلجخائيدددة فدددي مجدددال  معخفدددة 3
 .بسؤسدته

     

      .  سؤسدتهتطؽيخ و بشاء السعخفة السدتسخة السختبطة ب 4

      بؽضؽح وفاعلية. وعخض الخأيالفعَّال لجيه القجرة على الحؽار  5

بددحل أىردددى جهددج  للسحافعدددة علدددى أداء و تشفيددح السهدددام  وفددد   6
      الجؽدة.أعلى معاييخ 

تطؽيخ الحلؽل األسخع واألمثل لسذدالل العسدل و تطبيد  إجدخاءات  7
      بالسؤسدة. تسشع تكخارها

طدددط و تشعددديػ األولؽيدددات لتحقيددد  الشتدددائ  وضدددع األهدددجاف و الخ   8
      .بسؤسدته السطلؽبة

      القجرة على اتخاذ القخار السشاسب في الؽىت السشاسب . 9

      إيااة و إعجاد  التقاريخ بؽضؽح وفعالية.القجرة على  11

      القجرة على ىيادة فخي  العسل وتحقي  أهجافه . 11

      السبادرة بتقجيػ األفكار والسقتخحات لتطؽيخ األداء بالسؤسدة . 12

      .السذاركة الفعالة في االجتساعات 13

والعدخوف الطارئدة السخونة والقجرة علدى التكيدم مدع السددتججات  14
      في العسل

استخجام الردالحيات السسشؽحدة لده بفاعليدة فدي الؽىدت السشاسدب  15
.      

      دائسا يؽضح السدتقبل السهشي الستسيد الحي يشتعخ السؽظفيؼ  16

      إاحب رؤية تطؽيخية متججدة . 17

      يتقبل الشقج البشاء واألفكار الججيجة  .  18

      السؽظفيؼ بتقجيخ أدائهػ وإنجازاتهػ .ي ذعخ  19

      يتستع بالسهارة في  التشدي  وتؽزيع العسل. 21

      لجيه السهارة في  الستابعة والتؽجيه. 21
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ذ

ذ

ذ

 

 

      حخيص على تطؽيخ أداء السؽظفيؼ وتسيدهػ . 22

االنزددباو وااللتددددام بستطلبدددات الحزدددؽر للدددجوام واحتدددخام مؽاعيدددج  23
      .العسل

الحفدا  علددى السعهددخ الحدددؼ واالهتسدام بسعدداييخ الدددل  والشعافددة  24
      الذخرية.

      السحافعة على مستلكات السؤسدة وأسخار العسل بها. 25

      سؤسدة.نذطة والسشاسبات االجتساعية بالفي األ  السذاركة 26

      والذعؽر بالفخخ واالعتداز باالنتساء إليها. سؤسدةالؽالء لل 27

      سدتفيجيؼ.الجؽدة لل القيام بأىرى ما يسكؼ لتقجيػ خجمة عالية 28

لخسددددائل والسؽااددددا واالهتسددددام بسعخفددددة  راء لالفهددددػ واالسددددتجابة  29
      .سدتفيجيؼال

      .االستعجاد لقبؽل السدؤوليات اإلضافية 31

      السحققة.العسل ىبؽل السحاسبة والسداءلة عؼ نتائ   31

 مدددددعوالتعامدددددل اإليجدددددابي الكدددددخيػ االلتددددددام والتسددددددغ بالددددددلؽ   32
      .سدتفيجيؼال

      االلتدام السدتسخ نحؽ التعلػ والعسل على تطؽيخ الحات. 33

      اعتبار العسل كسلكية خاإة مؼ حيث اإلخالص في األداء. 34

      الدمالء والخؤساء والسخاجعيؼ.التداب ثقة واحتخام  35

      .تحقي  الشتائ  و تقجيػ الخجمات التي تتجاوز أعلي السعاييخ 36

      االلتدام بتشفيح اإلجخاءات والتعليسات الرادرة مؼ رؤسائه. 37

      أرل مدتؽل األداء مقارنة بأداء السجراء/الخؤساء. 38

      أرل السدتؽل العام ألداء السجيخ/الخئيذ . 39

 ةالحظ م أخدى:
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ذتقوومذأداءذالرئوس/ادلديرذمنذوجهةذنظرذموظفوه: -6

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      . معخفة رؤية ورسالة وأهجاف مؤسسته 1

معخفته وإلطامه بالقوانين واألنظطة واإلجخاءات الطتعلقة بطؤسسته  2
.      

مهامةةةةةه أحةةةةةجث الت ةةةةةورات الرظيةةةةةة  واإلجخا يةةةةةة فةةةةة  م ةةةةةا   معخفةةةةةة 3
 .بطؤسسته

     

      .  طؤسستهت ويخ و بظاء الطعخفة الطستطخة الطختب ة ب 4

      بوضوح وفاعلية. وعخض الخأيالرعَّا  لجيه القجرة على الحوار  5

بح  أقصى جهةج  للطحافظةة علةى أ اء و تظريةح الطهةاق  وفة  أعلةى  6
 معاييخ ال و ة.

     

ت بية  إجةخاءات ت ويخ الحلةو  األسةخو واألم ةم لطلةالم العطةم و  7
      بالطؤسسة. تطظع تكخارها

 ةةةةت و تظظةةةةيا األولويةةةةات لتحقيةةةة  الظتةةةةا   وضةةةةع األهةةةةجاف و ال    8
 .بطؤسسته الط لوبة

     

      القجرة على ات اذ القخار الطظاسب ف  الوقت الطظاسب . 9

      القجرة على صياغة و إعجا   التقاريخ بوضوح وفعالية. 11

      قيا ة فخي  العطم وتحقي  أهجافه .القجرة على  11

      الطبا رة بتقجيا األفكار والطقتخحات لت ويخ األ اء بالطؤسسة . 12

      .الطلاركة الرعالة ف  االجتطاعات 13

الطخونةةة والقةةجرة علةةةى التكيةةت مةةع الطسةةةت جات والظةةخوف ال ار ةةةة  14
 ف  العطم

     

      براعلية ف  الوقت الطظاسب .است جاق الصالحيات الططظوحة له  15

       ا طا يوضح الطستقبم الطهظ  الطتطيد الحي يظتظخ الطوظرين  16

      صاحب رؤية ت ويخية مت ج ة . 17

      يتقبم الظقج البظاء واألفكار ال جيجة  .  18

      ي لعخ الطوظرين بتقجيخ أ ا ها وإن ازاتها . 19

      التظسي  وتوزيع العطم.يتطتع بالطهارة ف    21

      لجيه الطهارة ف   الطتابعة والتوجيه. 21

      حخيص على ت ويخ أ اء الطوظرين وتطيدها . 22
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ذ

      
 
 

  

االنضةةةةباال وااللتةةةةداق بطت لبةةةةات الحضةةةةور للةةةةجواق واحتةةةةخاق مواعيةةةةج  23
 .العطم

     

الحرةةاع علةةةى الطظهةةةخ الحسةةةن واالهتطةةاق بطعةةةاييخ الةةةد   والظظافةةةة  24
 الل صية.

     

      الطحافظة على مطتلكات الطؤسسة وأسخار العطم بها. 25

      طؤسسة.نل ة والطظاسبات االجتطاعية بالف  األ الطلاركة 26

      واللعور بالر خ واالعتداز باالنتطاء إليها. طؤسسةالوالء لل 27

      طستريجين.ال و ة لل القياق بأقصى ما يطكن لتقجيا خجمة عالية 28

لخسةةةةةةةا م والطواقةةةةةةةت واالهتطةةةةةةةاق بطعخفةةةةةةةة  راء لالرهةةةةةةةا واالسةةةةةةةت ابة  29
 .طستريجينال

     

      .االستعجا  لقبو  الطسؤوليات اإلضافية 31

      الطحققة.العطم قبو  الطحاسبة والطساءلة عن نتا    31

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و
 مةةةةةةةةعوالتعامةةةةةةةةم اإلي ةةةةةةةةاب  الكةةةةةةةةخيا االلتةةةةةةةةداق والتطسةةةةةةةة  بالسةةةةةةةةلو   32

 .طستريجينال
     

      االلتداق الطستطخ نحو التعلا والعطم على ت ويخ الحات. 33

      اعتبار العطم كطلكية خاصة من حيث اإلخالص ف  األ اء. 34

      الدمالء والخؤساء والطخاجعين.التساب ثقة واحتخاق  35

      .الت  تت اوز أعل  الطعاييخ تحقي  الظتا   و تقجيا ال جمات 36

      االلتداق بتظريح اإلجخاءات والتعليطات الصا رة من رؤسا ه. 37

      أر  مستو  األ اء مقارنة بأ اء الطجراء/الخؤساء. 38

      أر  الطستو  العاق أل اء الطجيخ/الخ يذ . 39

 ةالحظ م أخدى:
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ين وخهخ نظش انطهجخ:انًكتجخ  تقُُى -8  

 
   

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      الساعات الحالٌة لدوام المكتبة كافٌة. 1
      إرشادات التعامل مع المكتبة واضحة ومفهومة. 2
الكتاالوج  –أجندة المراجع الدولٌاة المتخصصاة  –تتوفر بالمكتبة التقنٌات الحدٌثة مثل )اإلنترنت  3

 االلكترونً، وغٌرها(.
     

      تتوافر بالمكتبة جمٌع ما أحتاجه من المراجع العربٌة بؤنواعها .  4
      ٌوجد العدد الكافً من النسخ للمراجع. 5
      ٌتوفر بالمكتبة المراجع األجنبٌة التً أحتاج إلٌها فً تخصصً. 6
      تتوفر بالمكتبة الدورٌات والمجالت العربٌة الحدٌثة. 7
      تتوفر بالمكتبة الدورٌات والمجالت األجنبٌة الحدٌثة.  8
      تتوفر بالمكتبة خدمة البحث اآللً والكتالوج اإللكترونً. 9

      تتوفر بالمكتبة خدمة تبادل المراجع مع المكتبات األخرى. 11
      تتٌح المكتبة التدرٌب علً استخدام مصادر التعلم الحدٌثة. 11
      العاملون بالمكتبة بالخبرة الكافٌة.ٌتمتع  12
      ُتقدم لً الخدمة من قبل العاملٌن فً الوقت المناسب. 13
      الخدمات المكتبٌة متاحة بسهولة وٌسر طوال الوقت. 14
      األجهزة المساعدة فً المكتبة كافٌة و متاحة عندما أحتاج إلٌها. 15

      والدورٌات الحدٌثة بشكل واضح.ٌتم اإلعالن عن المراجع  16
      تتوفر أماكن االطالع  الداخلً المجهزة بشكل مناسب. 17
      تتوفر وسائل اإلضاءة والتهوٌة بشكل كاف. 18
      األمن والسالمة. وسائل وفرتت 19
      تتوفر مخارج الطوارئ بشكل كاف. 21
      0مرونة نظام االستعارة  21
      توفر آالت التصوٌر واستخدامها من قبل الطلبة.  22
      0توفر أماكن خاصة لذوي االحتٌاجات الخاصة  23
      0توفر أدراج خاصة لحفظ األشٌاء الخاصة بالطلبة  24

 ةالحظ م أخدي:
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تقُُى انخذيبد انطالثُخ ين قجم انطهجخ :     -9   

 

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      توفر المعلومات الواضحة حول البرامج الدراسٌة بالجامعة . 1

      وضوح إجراءات القبول والتسجٌل.  2

      سهولة إجراءات القبول والتسجٌل.  3

      مستوى الخبرة والكفاءة للعاملٌن بالقبول والتسجٌل. 4
      سهولة إجراءات الحذف واإلضافة.  5
      المسئولٌن بمعامالت الطلبة .اهتمام  6

      وقت إنجاز معامالت القبول والتسجٌل.  7

      مستوى الخبرة والكفاءة للعاملٌن بشئون الطلبة.  8

      مستوى الخبرة والكفاءة للعاملٌن بمكتب صندوب الطلبة .  9

      وضوح إجراءات الحصول على مساعدة مالٌة . 11
      الصحٌة بكافة تخصصاتها.توفر الخدمة  11
      مستوى الخبرة والكفاءة للعاملٌن بالخدمة الصحٌة . 12
      وقت أداء الخدمة الصحٌة. 13
      المستوي العام للخدمات الصحٌة. 14
      مستوى الخبرة والكفاءة للعاملٌن بمجال األنشطة الطالبٌة. 15

      حاجات الطالب.مدى تنوع األنشطة الطالبٌة وفب  16
      مالءمة أوقات األنشطة الطالبٌة. 17
      مستوى الخدمات الغذائٌة بالجامعة.  18
      نوع وسعر الخدمات الغذائٌة.  19
      مستوى الخبرة والكفاءة للعاملٌن فً مجال الخدمة الغذائٌة. 21
      مستوى الخبرة والكفاءة للقائمٌن على مكتب اإلرشاد. 21
      اهتمام العاملٌن بمكتب اإلرشاد بمتابعتً باستمرار.  22
      توفر خدمات التصوٌر والقرطاسٌة بالجامعة. 23
      توفر خدمات الصرافة . 24
      .تتوفر خدمات البرٌد واالتصاال 25
      توفر خدمات المواصالت العامة بٌن الجامعة والمدٌنة . 26
      مواقف سٌارات الطلبة .توفر  27
      توفر مالعب وصاالت األنشطة الرٌاضٌة . 28
      0توفر استراحات مناسبة للطلبة  29
      0مدى توفر الرحالت والمعسكرات الطالبٌة  31
      0توفر المطاعم المناسبة للطلبة  31
      0انتظام مكافآت الطلبة  32
      0المختلفة للطلبة باإلنترنت تتوفر النماذج  33
قاعات الدروس مزودة باألجهزة الحدٌثة ] شاشات  34

 عرض،اإلنترنت،الداتا شو .... [
     

      0تتوفر إذاعة مركزٌة داخلٌة بالقاعات  35
      تتوفر الخدمات الطبٌة أثناء االختبارات . 36

 ةالحظ م أخدى:
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تقُُى انخذيبد انًقذيخ ألععبء هُئخ انتذسَس:  -11  
 

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى م
      توفر المكاتب المإثثة ألعضاء هٌئة التدرٌس. 1

      توفر الرعاٌة الطبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس. 2

      توفر الرعاٌة المالئمة ألسر أعضاء هٌئة التدرٌس. 3

      التدرٌس بجودة عالٌة.إنجاز معامالت هٌئة  4

      توفر خدمات الصرافة . 5

      توفر خدمات البرٌد. 6

      فاكس .... [. –توفر خدمات االتصاالت] تلٌفون  7

      توفر صاالت النشاط الرٌاضً. 8

      تتوفر مواقف مناسبة لسٌارات هٌئة التدرٌس بالجامعة . 9

ومتطلبات نشر األبحاث)مجالت ودورٌات تتوفر المناخ المالئم  11
 علمٌة(.

     

      توفٌر بٌئة صحٌة ونظٌفة بالمكاتب والقاعات. 11
      توفٌر وسائل نقل مناسبة لتنقل هٌئة التدرٌس بٌن مرافب الجامعة. 12
      المعاملة الحسنة من الموظفٌن لهٌئة التدرٌس ومن فً حكمهم. 13

 ةالحظ م أخدى:
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تقُُى انشظب انىظُفٍ : -11      

 5 4 3 2 1 ثنىد انتقُُى و

      . فً مجال تخصصك أعمل 1
      .مساحة مكان العمل مناسبة 2
       عدد الموظفٌن فً مكان العمل مناسب 3
      .تهوٌة األماكن جٌدة  4
      .اإلضاءة كافٌة  5
      .جٌدةوجد أماكن لحفظ الوثائب ٌ  6
      لالستعمال.المكاتب و الكراسً المستخدمة جٌدة وصالحة  7
      .لٌة كافٌة إلتمام العملآٌوجد حاسبات  8
      .متاحة للربط بٌن اإلداراتمتعدد وسائل اتصال  ٌوجد 9

      . توجد وسائل كافٌة لألمن والسالمة  11
      .ٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة دورٌا  11
      .خطة كاملة للتدرٌب لتنمٌة القدرات فً مجال التخصص ٌوجد 12
      ً .تفً موضوعات التدرٌب بكل احتٌاجات 13
      .قٌاس ألثر التدرٌب ٌوجد 14
      .الوظٌفً ئًداأرٌب فً تطوٌر دساعد الت 15

      . ٌجابٌةبالتعاون واإل ئًمع زمال ًتتمٌز عالقات 16
      .دارات المختلفةوبٌن اإل ًٌوجد تعاون بٌن 17
      .المباشرٌن ًبرإسائ اتًعن عالق راض   أنا 18
      .دارة العلٌا مع اإل ًعن عالقت أنا راض   19
      . تتمٌز بالتفاهم و االحتواء مع المرإوسٌن عالقاتً 21
      .لإلدارة فً تنفٌذ القراراتٌوجد مصداقٌة  21
      .ٌتم عمل اجتماعات دورٌة مع اإلدارة للوقوف علً أهم المشكالت ومحاولة حلها 22
      .فً اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل ًٌتم إشراك 23
      ً.ومسئولٌات ًٌوجد تحدٌد واضح الختصاصات 24
      . أعباء العمل مناسبة 25
      .ضرورٌا إلتمام العمل أرا صالحٌات لتنفٌذ ما  أملك 26
      .ٌوجد دعم مادي و معنوي من اإلدارة العلٌا 27
      .مناخ العمل ٌساعد علً االبتكار والتطوٌر 28
      .معلنة الختٌار القٌادات موضوعٌة توجد معاٌٌر  29
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 :اكادميحتكيم مناذج تقييم األداء األ -رابعا
 جالين ة دلاال ف  

 اساللة  ذل دحملاذد
 دوستال  دل  تما دليال ل.................................... دحملرتم.

 دلمالم  لناي وازتة هللا وبي ال و: 
جبالين ااااة   ااااالنديم جاااايدت نادسااااة حاااامل  صااااما ملنظمينااااة  دنااااني دوندت دو منعداااامم دلةااااالح      

بتااامعي  من؛لااذد  ااالم دلةااالح  لااى ينم ااع ديالين ااة دلاااال ف و لااه لنااتي  نينااذىال جبالين ااة دلاااال ف 
 .دشستةنالانت دمليأدة

 لنو آينل دلتايم  ب دت اميعاي دلم ع  ويندرتحال اي باأن أدايدت دشساتةنالانت أنذاال   د       
للذجاالل دحملا ن هلاال، وبنالتىاال  الن ينا بنمنىال  اال ال ميو غاع  االحل ، وينا ى دكتذاالت  ال أداية 

دلل مي، وميعة د رتدحالت ميو    عالت  يوهنال يننالسةة لتحدن  ىا ف دل ادساة د اللناة  لًذاال ين 
(، ) اا نف ، يندةاامل ، جناا  ، جناا  5، 4، 3، 2، 1باا د ل دةجالبااة  لااى دليداايدت ىاام: )

 ج د ، ممتالز (.
 ينع خاللا دلااي ودلتد عي 

 ونالباحث
  

      بالجامعة. لتقٌٌم أداء العاملٌنوعادلة ؛ ٌوجد معاٌٌر واضحة  31
      بها . وسائل مبتكرة لتقٌٌم العاملٌن مإسسة تستخدم ال 31
      .واضحة للثواب والعقاب اتسٌاس ٌوجد 32
      نجاز.ٌتم ربط الحوافز باإل 33
      .ت و الحوافزآٌوجد تمٌٌز فً توزٌع المكاف 34
      .الوظٌفً ئًداأعن  راض   أنا 35

 ةالحظ م أخدي:
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 صدق األداة :  -خامسا
  لى دلتالرل :  مند تذ  دلةالح 

 لى رذم ة ينا دحملاذد دملتخصصد  نذال جأد  مت  يض دل،   ق دحملاذد  -1
 الين ة دلاال ف ودت لت دلت  عالت ب   حتاني دشستةالكة يف : جببالنة دلرتبنة 

  1د النة  نالغة ب ض دملييندت يف بنمن دشستةنالانت - مي
 حذف ب ض دملييندت . - ب
 دلةنمن. زاينة ب ض -ج
 زاينة ب ض دلنذال ج.-ن

 ثبــات األداة :  -سادسا
 (11الين ة دلاال ف و  نىي )جب دملمتد أد لى  ننة ينا  دلنذال ج الم دلةالح من بتاةن      

، ومت حمالب ثةالت دلتجز ة دلنصينة ، وين الينالت دشا ةالط أال ضا مين رتنع لال منم ج 
  .ين الينالت دشا ةالط يندةملة
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 :(1)مراحل تطبيق نماذج تقييم األداء الكترونياا : المبحث الرابع 

 تكوين منظومة داخلية للتقييم تتمثل يف التايل :أواًل :
دة ااااايدف ، عاااااامن يناااااا ميىاااااي يندالينداااااال دلارتوكناااااالً  كااااااالت  نداة لتداااااممي دوندت  - مي

يذناااااااع يننماااااااميب ويننمااااااامابت ديالين اااااااة ، دةلاااااااارتوين دلتدناااااااني دل اااااااالم  لاااااااى 
دشحتنالجااااالت دلت اعةنااااة دلاااات عاظديىااااال ودل ذاااال  لااااى  ااااامعي ميند دااااي حماااال 

 دلتدنني.
 اااااانل ينااااة  لنااااال لتدنااااني دوندت ابيالين ااااة ينااااا مي ااااحالب داااااربدت ومم لااااة   - ب

و ااااااااامن بي سااااااااة ، ابيالين ااااااااة  ودو الندينااااااااة ااااااااا رتنااااااااع ديدااااااااالت دةنداعااااااااة 
، وميينالكاااااااة ينااااااا عي  نداة ينااااااا عي  اااااااعون مي ضاااااااالت  ىنئاااااااة دلتااااااا اعس ودملااااااامظيد 

ي خاااااااا  وسنالسااااااالت وميكظذااااااة ولاااااامد ا  دااااااممي دوندت ،و ااااااامن يندذتدااااااال اساااااا
 ابيالين ة.لارتوين دلتدنني دة

ديالين ااااااااة عااااااااي ة   ذلداااااااااال  نداة بداال اااااااااالت  اااااااااانل يااااااااالن لتدااااااااممي دوندت  - ت
، و لااااااااه ملتالب ااااااااة باااااااايدينج  دااااااااممي دوندت دلارتوكنااااااااالً ورتااااااااع  (2 دااااااااممي دوندت)

دلةناااااااالانت وحتلنلداااااااال و تالباااااااة دلتداااااااالاعي وو اااااااع د لااااااامل لت زعاااااااز كداااااااالط دلدااااااامة 
 .دالط دلض فو اليف ك

 اثنياً : اإلعداد اإللكرتوين ملنظومة التقييم :
عتي  نخالل دستةنالانت دلتدنني  لى ينم ع ديالين ة ينادمذال بد دلتدنني  -1

 دو النديم ، ودلتدنني دةنداي .
عتي  كاالت  ال  ة بنالانت خال ة مبنظمينة دلتدنني ويني ةاة بدال  ة بنالانت  -2

 يننمميب ديالين ة ينا مي النديند و نداعد .
  كاالت  يحالت دلتدنني  لى دلنحم دلتالرل : -3

                                                 

1
،دار وائم ،األردٌ،  إداسح انًىاسد انجششَخ انًعبصشح.. ثعذ استشاتُدٍاَظر: عمُهٍ ،عًر وصفٍ ، (

 .264و ،ؼ2005

2
 .72-86،  و1170، يكتجخ عٍُ غًطٍ انمبهرح، أسس اإلداسح ،عػًبوٌ، ضعذ انذٍَ ( 
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 يحة دلتدنني ، وعدمم دملدنذمن دملمتد أمن بال منم ج ينا  - مي
منال ج دلتدنني ابل خمل  لندال ينا  يحتدي دليمسنة  لى ينم ع 
ديالين ة ، حنث عظدي  ل منم ج  دنني للذمتد أد يننو أد  
، أنظدي بصيحة  ل ينمتد ف  لى ينم ع ديالين ة رذم ة 

ج دملالمبة يننو    دنىال أد  سمدت يف ديالكل دلنذال  
 دو النديم ميو ديالكل دةنداي.

 يحة دملايأمن دليننمن ، وىم دلصيحة داال ة مبا  - ب
عايأمن  لى ن ي  ذلنالت دلتدنني دلارتوكنالً  لى ينمتمى 
ديالين ة ينا ينم ع ديالين ة ، انث عامن هلي دلصالحنالت 

 دلي َّاللة وندت ينداليندي .
حنالت ، وىااااااذه خال ااااااة لااااااال دوأاااااايدن و نااااااالندت  اااااايحة دلصااااااال -ج

 دلانالانت دملمتد أة ابيالين ة ،ودي ل ميمهدال دلتالرل :
 . الحنة ين الرل ين عي ديالين ة  
 .الحنة و نل ديالين ة  
 الحنة  ذن   لنة/ ذالنة  
 .الحنة و نل/و نلة  لنة/ ذالنة  
 . الحنة ا نس/ان ةة  مي  
 .الحنة  ضم ىنئة   اعس  
 .الحنة ين عي  نداة  
 .الحنة ينمظف  

 اااايحة دلنتااااال ج ودلتدااااالاعي : وىااااذه دلصاااايحة  اااااذل رتنااااع دلتدااااالاعي -ن
دملماااتد أة سااامدت  لاااى ينماااتمى دلياااين ميو دلدماااي ميو دةنداة ميو دلالناااة دو 
ديالين ة، و اذله  لاى ينماتمى مناال ج دلتدناني دو ميحا  بنمنىاال ، و ااذل 

 دلصيحة  دالاعي ميمهدال دلتالرل :
 ت  ضم ىنئة دلت اعس وينا يف حاذو . ديعي كتال ج دلتدنني د الرل وند 
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  ديعي  ا ينمتمى ميندت  ضم ىنئة دلت اعس ابلنمةة ل عه  لى ينمتمى 
 دلدمي .

  ديعي  ا ينمتمى ميندت  ضم ىنئة دلت اعس ابلنمةة ل عه  لى ينمتمى 
 دلالنة .

  ديعي  ا ينمتمى ميندت  ضم ىنئة دلت اعس ابلنمةة ل عه  لى ينمتمى 
 ديالين ة .

  ى دلتدنني د الرل وندت  ضم ىنئة دلت اعس وينا يف  ديعي  ا ينمتم
 حاذو مبمتمى  دننذال و دلمالبدة. 

 . ديعي  ا كتال ج دلتدنني د الرل وندت دلدمي  
 . ديعي  ا ميندت دلدمي يندالاكة ي مالم دلالنة  
 .ديعي  ا ميندت دلدمي يندالاكة ابو مالم دملتاالهبة ابيالين ة  
 مالم  لى ينمتمى ديالين ة. ديعي  ا ميندت دلدمي يندالاكة يندت دو  
 .  ديعي  ا ميندت دلدمي يندالاكة يند و دلمالب  
 .ديعي  ا كتال ج دلتدنني د الرل وندت دلالنة  
 .ديعي  ا ميندت دلالنة يندالاكة يندت دلالنالت  لى ينمتمى ديالين ة  
 . ديعي  ا ميندت دلالنة يندالاكة يند دال دلمالب  
 الين ة. ديعي  ا كتال ج دلتدنني د الرل وندت دي 
 . ديعي  ا ميندت ديالين ة يندالاكة يند دال دلمالب  
 . ديعي  ا كتال ج  دنني  ل بن  ينا بنمن منم ج دلتدنني  
 .ديعي  ا ينمتمى كتال ج  دنني  ل بن  يندالاكة ب عه ينا دلةنمن  
 . ديعي  ا ينمتمى كتال ج  دنني  ل بن  بنتال جو دلمالبدة  
  دلت اعس وينا يف حاذدي. ديعي  ا كتال ج  ل بن   لى ينمتمى ىنئة 
 .ديعي  ا كتال ج  ل بن   لى ينمتمى دلدمي  
 .ديعي  ا كتال ج  ل بن   لى ينمتمى دلالنة  
 . ديعي  ا كتال ج  ل بن   لى ينمتمى ديالين ة  
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 .ديعي  حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى دلدمي  
 نة. ديعي  حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى دلال 
 .ديعي  حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى ديالين ة  
  ديعي  حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى ىنئة 

 دلت اعس.
 . ديعي  حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى ميستال  
   ديعي  حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى ميستال 

 يناالاك.
 حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى ميستال    ديعي 

 ينمال  .
 .ديعي  حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى حمال ي  
 . ديعي  حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى ين ن  
  ديعااي  حصااال م  ااا مي اا دن دلتدننذااالت دلاات دتاات  لااى ينمااتمى يناا اس 

 ل ة.
 دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى دلاالب.  ديعي  حصال م  ا مي  دن 
 .ديعي  حصال م  ا مي  دن دلتدننذالت دلت دتت  لى ينمتمى دلااللةالت  

وعااتي  اةنااا  ىااذه دلتديعاااي  لااى ينماااتمى منااال ج دلتدناااني ابملنظميناااة ،      
و لااى حماال  االبددااال يف د اللااة دملمجاامنة ، ساامدت  الكاات ىااذه دلنذااال ج 

ميحا  دلدناالندت  ميو دلاناالانت  وح  ىنئة دلت اعس ويناا يف حاذداي ميو
 دو الندينة . 

 ذاااال عاااتي  اةنااا  ىاااذه دلتداااالاعي وغعىاااال  لاااى مناااال ج دلتدناااني داال اااة      
ابيالكاال دةنداي حماال  نالغذدااال يناااع دلم ااع دلاااال ا لتدنااني دملااامظيد 

 ودلدنالندت ودلانالانت دةنداعة .
عتي نادسة وحتلنل  له دلتدالاعي  ا طيع  دللجالن دملختصة ، وعاتي  -ىا 

ب  ة حت ع  كدالط دلدمة  لى رتنع دملماتمايت ، و اذله كداالط دلضا ف 
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، ونادساااة دليااايص دملتالحاااة ، ودلتد عااا دت دملمجااامنة ، وبناااالت  لاااى  لاااه 
عاااااتي و اااااع دلاااااربدينج يكمد داااااال دملتنالغذاااااة ،سااااامدت   اعةناااااة ميو غعىاااااال يناااااا 

ودونودت دلااات   ذااال  لاااى   زعاااز كداااالط دلدااامة و ااااليف كداااالط دوسااااللنل 
دلض ف ابشستيالنة دلدصمى ينا دلييص دملتالحة ندخل وخالاج دملعسمة 

 ، و يالني دلتد ع دت دملمجمنة ميو دملي دةة .
وعتي دلتخان  لتنينذ  له دلربدينج ود تذالنىاال يناا دجملااللس دملختصاة     

جبااامنة  اللنااة حتداا  دوىااا دف  ، و اامأع دحتنالجالاااال ، حااان عااتي  نينااذىال
 دملنامنة ، مث عتي   النة دلتدنني ينية ميخيى مل الية دوو الع دملمتج ة.

 

  



597 

 

 
 إنشاء تقييم الكرتوني على موقع اجلامعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية واملرافق ... 

  

  

 الخاتمة

دلارتوكنااااالً ب اااا ينال بتم اااانا ينيداااامم  دنااااني دوندت  منينااااا خااااالل دل ادسااااة  ااااالم دلةااااالح         
ودكتدمد  ذل مين ،  دست ي مد   يعف دلتدنني و  يعف دوندت وداالأالت حمل ىذه دملصالحالت

يف  جاايدت ميي  دنااني  ودةكرتكاات  دننااة دمل لمينااالت دسااتخ دمدلتدنااني دةلااارتوين لااألندت ع ااق: 
 . عت ل  بناالط ين د

 ذااال  ةااد ينااا خااالل دلةحااث دومهنااة دلاةااعة للتدنااني دةلااارتوين للذنظمينااة ديالين نااة ،         
ودت لت  له دومهنة يف  مأع دوو الت وديدمن ودوينمدل دلاال لة دلت  الكت  امت ل يف دلتدنني 

ناث دلمايعة وداااأ ،  ذاال دلما م دلتدلن ي،  ذال ععينا دلتدنني دةلارتوين كتال ج دلتدنني يناا ح
عمساع ند اية دلتدناني لتااذل رتنااع دلالةاة ورتناع دوساال ذة ورتنااع دملدايادت ، ذاال د ضاا ميمهنااة 
دلتدناااني دةلاااارتوين وكتال جاااو و داااالاعيه دل  نداااة يف  اااامعي دوندت ابلي ااا  دلااا  ن  لنداااالط دلدااامة 

 .وجمدكل دلض ف لم ع د لمل دل  ندة  ذله للذاال ل دملمجمنة لتالأندال 

ش  دتصااااي  لااااى دلرت نااااالت ميو دلرت ااااا  دةلااااارتوين وميو ااااا دلةالحااااث مين ميمهنااااة دلتدنااااني       
للذاااعدتيدت ودلاااربدينج دلت اعةناااة ميو ميي يننااازدت ميخااايى ، بااال دوىاااي يناااا  لاااه مين ميمهناااة دلتدناااني 

يناا خاالل  ااف  دياالين م  ترب ميساالس ش ديااا دشسات نالت  ناو يف  اامعي دوندت دةلارتوين 
كدالط دلض ف يف دوندت ، وبنالت  لندال عتي و ع داا   صعة وطمعلة دمل ى جمدكل دلدمة و 

 . يالين ةللتحمد دملمتذي للم مل  ذل دتنز دوندت  لى ينمتمى د

ميكو رين دجتدالن جبالين ة دلاال ف ، و ةد  دلتدنني دةلارتوينود ع دلةحث مث دست يض          
،  ذال مين طيعدة دلتاةن  حتتالج  ذل ي دلالةة أيني لنذم ج لتدنني ىنئة دلت اعس ينا وجدة كظ

 دملدننة ودلايالأنة ودملنظميننة دملمت دينة .

  اية مييناالم  اةنا  دلتدناني دةلاارتوين لاألندت دلةحاث دمل م االت دلات  داف   نالول ذال          
 ناةالين ميى دأو سمدت  لى ينمتمى دملدني ميو دملدني ميو آلنة دلتدناني ميو دلةنئاة ديابيالين ة ،وحتدن  

دلةننااة دلتحتنااة دةلارتوكنااة للجالين ااة ،ميو دلاا  ي دةنداي ميو دملااالرل ، ميو ثدالأااة و نال ااة ب ااض ميو 
 دلدنالندت دو الندينة ودةنداعة ابومهنة دلاةعة للتدنني دةلارتوين.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 ساامدت دو ااالنديم ميو دةنداي ؛منااال ج دلتدنااني  رذم ااة ينااا ذل د اارتدح   منودكتدااى دلةااالح       
 ف ا ا  كداالط دلضا ف هباجبالين اة دلااال ف بصاماة نواعاة  دياالين مندت دوتدنني لتامن ميندة ل

وحصي جمدكل دلدمة مث دل ذل  لى  اليف كداالط دلضا ف ميو حتمعلداال  ذل كداالط  امة ، و  زعاز 
 لااى ينم ااع ديالين ااة ينااا مت حتاااني  لااه دلنذااال ج لتصااةا جااالىزة للتنينااذ  و اا كدااالط دلداامة ، 

 خالل يننظمينة  لارتوكنة  الينلة.

و اااا  مت   اااا دن آلنااااة لتنينااااذ  لااااه دلنذااااال ج  كاااااالت وحاااا ة لتدااااممي دوندت ، و ااااامعا          
يننظميناة ندخلنااة ةنداة  ذلنااالت دلتدناني ،  تااامن ينااا ينااة  لناال لتدااممي دوندت ، ويااالن أي نااة 
لتدممي دوندت  لى ينمتمى رتنع  اال الت ديالين ة  دمم ابة ايدف ودملتالب اة ودلتداممي ودلتاامعي 

 ينج  دممي دل دت  لى ينمتمى ديالين ة .لربد

 ذال مت و ع  صما للذنظمينة دةلارتوكناة لتدناني دوندت  لاى  ايحة ديالين اة ، ويناال           
 اذلدال ينا  يحالت ينت  ن ، و االحنالت ، و داالاعي   اعة ..   ذال  لاى  اة   ذلناالت 

 دلتدنني وحتدن  دوى دف دملنامنة يننو.

جبالين اااة دلااااال ف  دلتدناااني دةلاااارتوينة يناااا  اةنااا  يننظميناااة ولتحدنااا  دوىااا دف دملناااامن      
 ابلتالرل : منعم م دلةالح 

،  ذاال ميكااو ألندت ابيالين ااة أاة وحما نة ود ااحة ويننادناة لاو  ايواة وجامن ين ااالعع ميندت ين ي       
، حتدنًداال ملةا مي دل  دلاة ودملماالودة يف  لاى ينماتمى ديالين اة  جيال و اع سنالساة ينمحا ة للتدناني

 نممبد ودلداال الت  لى ينمتمى ديالين ة.بد دمل دلتدنني

 ، حناث  نحتينز مي حالب دوندت دملتذنز وين ال ةة ميو حمالساةة مي احالب دوندت دلضا نف      
اب  كتال ج  دنني دوندت سمدت دينا ة ميو دلمانئة مبةا مي دل امدب ودل داالب  امت  ايواي لتحيناز 

آلخيعا لل ذل جب  للم مل  ذل وين البية مي حالب دوندت دملتذنز لالستذيدا يف ميند دي، و غيدت د
ويف دملدالبال أإكاو شبا  يناا حمالساةة مي احالب دلنتاال ج دلمانئة وين اال ةتدي لتحماد  ،ىذه د مدأز

 ميند دي ولنامكمد  ربة ل عىي.
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وج وده، وحمالولة  كظالم دلتدنني دةلارتويند تنالع دملمعولد يف دةنداة دل لنال يمهنة  يواة       
دمل لميناالت  دلنتاال ج و يكاو عاتي دش تذاالن   اعد  لاىورتناع دملماتد أد ا   نالع دليؤسالت دملةال يع

حان ش عتمايب  لاندي دلاا ما ب ا م جا وى ىاذه   نتج  ا  ذلنالت  دنانذديودلةنالانت دلت 
 وابلتالرل  ناليندي بت ةئتدال ب ون ن ة ميو دىتذالم. ، دلةنالانت ودل ذلنة  ال

عيى   ع ينا دلاتالب دملتخصصاد  ايواة وجامن يننال اة دمليؤوس بنتنجة  دنني ميند و،        
يندالبلااة للتدنااني  لاام   ااالن دلنتنجااة ينةال ااية بااد دلااي نس ودملاايؤوس،  لااى  ااال حاامدا  اايعا 
حاامل ميندت دملاايؤوس ل ذلااو، ويننال اااة كتنجااة  داا عيه. وىااذه دملدالبلااة لنماات  ذلنااة ساادلة و منااال 

 ااامن دملدالبلااة رااين  خةااالا  و اا ، حتتااالج  ذل  اا اعل وخااربة ويندااالادت  اللنااة ينااا  ةاال دليؤسااالت
دملايؤوس بنتااال ج دلتدنااني ميو  خةااالاه ابلنتااال ج ودشسااتذالع  لنااو، ولاااا دوأضاال مين  ااامن للتةلنااغ 

  ا دلنتال ج و ل دملاال ل و   الا دمليؤوس ين دهل ف ىم  امعي ميند و.
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 توصيات الدراسة :

 ب   دشكتدالت ينا دل ادسة عيى دلةالح من دلتم نة ابلتالرل :            

  يواة مين  امن  ذلنة دلتدنني ينمتذية ، وين الية كدالط دلض ف ، و  زعز كدالط 
 دلدمة ينمتذي ميعضال .

  يواة  ةلنغ دملدنذند بنتال ج  دننذدي ، ويننال اتدي أندال للم مف  لى ميسةالب 
 كدالط دلض ف .

  ذل ينع يننمميب ديالين ة ؛ لرتسنخ ثدالأة دلتدنني دةلارتوين  د  ك ودت وواش 
 وبنالن ميمهنتو وميى دأو وآلنال و.

   مد ل  دملزع  ينا دشىتذالم بنتال ج دلتدنني دةلارتوين، وو ع داا 
ودشسرتد نجنالت لت زعز كدالط دلدمة ودشستيالنة ينندال ، و اليف كدالط دلض ف يف 

 ميندت يننمميب ديالين ة
 تجيبة ون ذدال ابلتدننالت د  ع ة لتامعي ميند دال وحتدن  ميى دأدال. يواة  دنني دل 
  ن ي دلةحمث دلت  تنالول  ذلنالت دلتدنني ودلتامعي ينا حنث نادسة يناال لدال

 وطيق  امعيىال.
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 أهم المصادر والمراجع

 

األداء اجلامعي اكما يدراكه الطـالب  ينالم ينصايى سن ، و الح دل عا  ايعف؛  -1
. املهين وبعض املتغـاات النفسـية لـدع أعضـاء هيئـة التـدري وعالقته ابلنمو 

دملعدتي دلمنمي دلمالنس ملي ز  امعي دلت لني ديالين م "دلتنذنة دملدننة وستال  ديالين ة 
 م.1999يني ز  امعي دلت لني ديالين م، جالين ة  د مشس،  ،يف  صي دمل لمينال نة

، دلداالىية ،  لعـا  جديـد تقيـيم األداء ـ مـداخل جديـدة مأن ،    ة  دحملماا:  -2
 م. 1999ندا دلندضة دل يبنة ، 

 ،  يرتااااة : ةاااا  دملت ااااالل   ساااان  ميزتااااا ،إدارة املــــوارد البشــــرية جااااالاي نساااالي،   -3
 م. 2113ينيدج ة:  ةا  دحملما  ة  دحملما جمنة، ندا دمليعخ للناي، 

ب تقومي الطالد  ديب ، دل  تما ندون  ة  دملله ،ودل  تما خالل   ذي خالن،   -4
ألداء أعضاء هيئة التدري  جبامعة العلوم والتكنولوجيا اليمينة يف ضوء بعض 

، اث ينناما ابجمللة دل يبنة لضذالن جمنة دلت لني ديالين م الكفاايت التدريسية 
 74-63م، دجملل  دوول ، ص2118، دل  ن دل الين ، 

عايل ابململكة اإلدارة اإلبداعية يف مؤسسات  التعليم الد ييب،   با    ،  -5
 ىا .1428/1429، دليصل دل ادسم دوول  العربية السعودية " منوذج مقرتح

، دلااا دا ديالين ناااة للاةال اااة ودلنااااي ودلتمزعاااع، إدارة املـــوارد البشـــريةحمااا ،ادوعاااة،  -6
 م2111

،  ذااااالن، ندا زىاااايدن للناااااي و دلتمزعاااااع، إدارة املــــوارد البشــــريةحنااااال كصااااي هللا،   -7
 م.2111

تقييم األداء الـوييفي : الطـرق ، املعوقـات ، البـدائل زتالن ، د ذمن ،ميزت  با  -8
 م.1994، دجملل  دليدبع ودل الثمن ، دل  ن دل الين ، ، جملة اإلدارة العامة 

، ندا ديالين اااة الســلوك التنظيمــي وإدارة املــوارد البشـــريةحنياام ، ةاا  دل يااالا،   -9
 م. 2112دي عا ة للناي، دةسان اعة، 
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ــــــات تقيــــــيم أداء العــــــاملني يف اجلامعــــــات م ، خالل ،ينال اااااام ميباااااام ينال اااااا  -11 معوق
، اسااااللة ينالجماااتع يف  نداة دو ذاااالل ، بدماااي  نداة الفلســـطينية وُســـبل عالجهـــا 

 م.2117دو ذالل،  لنة دلتجالاة ، ديالين ة دةساليننة ب زة ، 
، ندا  اااايالت للناااااي ودلتمزعااااع،  ذااااالن، إدارة املــــوارد البشــــريةاابع ااااة ، لاااام  ،  -11

 م.2113
،  االدل دلاتال إدارة املـوارد البشـرية،ينعع  سا ن ، و االحل  االنل حايوش، دلمالدل   -12

 م. 2112د ا عث للناي ودلتمزعع، دوانن، 
، دةسااااااان اعة، ندا ديالين اااااااة إدارة املــــــوارد البشــــــريةسااااالاالن   ساااااا ن  ميكااااااما،  -13

 م. 2113دي عا ة،
ـــــوارد البشـــــرية اااااالوع ، ينصاااااايى جننااااال،   -14 ،  نداة دوأااااايدن، دلاااااايوق، إدارة امل

 م. 2115
، ندا  ااااايالت للناااااااي ودلتمزعااااااع، إدارة املـــــوارد البشـــــريةميبااااام  ااااانخة ،اننا ميزتااااا ،  -15

 م.2111 ذاالن،
إدراك املويفني ملدع موضـوعية نظـام تقيـيم أدائهـم وعالقتـه ميبم  انخة، اننا،  -16

، نادسة  اةندنة  لى  ننة  امد نة ينااا  بـبعض اخلصائص الشخصية والوييفية
-718، ص  45، دجمللااا   4دوجداااازة د امينناااة ، رلاااة دةنداة دل اليناااة ، دل ااا ن 

 م.763،2115
، ندا دملنالىج للنااي ودلتمزعاع،  ذاالن، دلاة ااة إدارة املوارد البشريةدلصعيف،  ،  -17

 م.2113دووذل، 
تقومي األداء الوييفي: دراسـة مقارنــة للنمــاذج والتقــارير دلصمدف،   يناالىي،   -18

، رلاااة دةنداة ســـتخدمة ابململكـــة العربيـــة الســـعودية ولهوريـــة مصـــر العربيـــةامل
 . 76م( ، دل  ن1992دل اليناة،)

ــــــوييفيدلايدوكااااااة،  -19 ــــــيم األداء والوصــــــ  ال ، رلااااااة ينع ااااااة للةحااااااامث حتســــــني تقي
 م(.1992ودل ادساالت ،دجملل  دلمالبع دل  ن دليدبع، )
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 إنشاء تقييم الكرتوني على موقع اجلامعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية واملرافق ... 

  

  

اجتاهـــات مـــويفي احنكومـــة حنـــو تقيـــيم األداء يف نظـــام اخلدمـــة ط الينناااة،  ،   -21
، رلة مياالث دلعينمك "سلملة دل لمم دةكمالكنة ودشجتذال ناة"، املدنيـة يف األردن 

 م( . 1994) 11دجمللا  
تقيـيم منـوذج األداء الـوييفي يف املؤسسـات طنالش ، سالينة ودللامزي، ينمساى،   -21

دل  ن دلمالنس ص  22 لمم دةكمالكنة، دجملل  ، رلة نادسالت دلاحنكومية األردنية
 م(. 1995،)2591-2573

مقارنة الرؤساء ابملرؤوسـني يف دلظيعي،  مدن، دستخ دينالت  دنني ميندت دل الينلد،  -22
، دجمللة دل لذناة للةحامث ودل ادساالت دلتجالاعااة ، دل اا ن دوول بيئة العمل الكويتية

 م(. 2112) 213 -183ص 
، ندا ود ال للنااي املوارد البشرية: مـدخل اسـرتاتيجي إدارة ةالس سدنلة حما،  -23

 م. 2113ودلتمزعع،  ذالن، دلاة ة دووذل ، 
ــــوارد البشــــرية ةاااا  دلةااااال م  ااااالح ،  -24 ، دلاااا دا ديالين نااااة للناااااي،  ذااااالن، إدارة امل

 م.2111
 م.1981، يناتةة  د مشما دلدالىية، أس  اإلدارة اذالوي، س   دل عا.  -25
،ندا  ملــوارد البشــرية املعاصــرة.. بعــد اســرتاتيجيإدارة ا دنلاام ، ذااي و اايم ، -26

 م .2115ود ل ،دوانن، 
، دملي ز دل ييب لل ادساالت القيادة اإلدارية يف اإلسالم أضل هللا، أضل هللا  لم،  -27

 ىا.1417دوينننة ودلت اعل، دليايض، 
، جا ة ،   1، ط األمانـة يف األداء اإلدار ررب ، يند ي با  بيدىني با    ،  -28

 م (. 1994ىا /  1415ة دا ينالت د  ع ة ) يناتة
، تقيـــيم مهــارات اإلدارة ..مرشـــد للكفـــاءة وأســـاليب التقيـــيمينالاجيعاات نعااال ،  -29

 يرتة: ن. د ت دل ين يوف و ن. خملة دلزبن ي ، دلنال ي: يني ز دلةحمث ، دليايض 
 م .2112 -ىا1423دملذلاة دل يبنة دلم منعة ،

، دلااااا دا ديالين ناااااة، طةااااااع، كاااااااي،  مزعااااااع، إدارة املـــــوارد البشـــــريةيناااااالىي ،ميزتااااا ،  -31
 م. 1999دلداالىية
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 م2107 لعام –كفر الشيخببهات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  

  

، ندا دلي ااال دليل نظم إدارة التقييم فـي املؤسسـات واإلدارةيني م ،  يني م،  -31
 م.2111للناي، نينا ، 

 االجتاهـات املعاصـرة يف إدارة املـوارد البشـريةدمل ييب،  ة  د ذن   ة  دليتاالح ،  -32
 م.2117،ينصي، 

دور القيادات التنفيذية العليا يف التقـومي والتغلـب علـى مح ، دملاعي ،  يني ينل -33
، رلاااة دةنداة دل اليناااة ، دل ااا ن دل ذاااالكمن ،  معوقـــات تقيـــيم األداء لـــدع التـــابعني

 م.1993دليايض ، 
اسـرتاتيجية اإلصـالح اإلدار  وإعـادة التنظـيم يف نطـاق ينمسى ،  اليف  ينالم ،  -34

ىاا /  1415 لمم للاةال ة ودلناي ) ، دليايض ، ندا دل  1، طالفكر والنظرايت 
 م (. 1985

 م. 2112،  ذالن، ندا زىيدن،  إدارة املوارد البشريةحنال، ،كصي هللا  -35
قيـا  اجتاهـات القيـادات اإلداريـة يف األجهـزة احنكوميــة ىاالاون، ا االن سا ن ،  -36

 ىا.1414، دةنداة دل الينة، دليايض، حنو العالقات العامة
، رلاة دةنداة ومي األداء بـني الذاتيـة واملوضـوعيةتقـىمدكة ، ولنا   ةا  دللاناف ،  -37

 .1986، دلم منعة ، 49دل الينة ، دل  ن 
، ندا ود ل للنااي ودلتمزعاع،  ذاالن ، إدارة املوارد البشريةدهلنت خالل   ة دليحني،  -38

 م. 2113دوانن، 
ي ، دلصالناة بديدا ين الرل وزع الئحة تقومي األداء الوييفيوزداة دا ينة دمل كنة ،  -39

ىا بنالت  لى دويني 31/12/1426( و اعخ  51934دا ينة دمل كنة بي ي )
 ىا.6/3/1411و اعخ 7/411دلمالينم ا ي 

إدراك العـاملني لنظـام تقـومي األداء وعالقتـه بـبعض العوامـل عمسف، ناوعا  ،  -41
ــــــة  ص  3، رلااااااة دةنداة دل الينااااااة، دجمللاااااا  دواب اااااامن دل اااااا ن الشخصــــــية والتطبيقي

                  م.2111م( 617 -575)


