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معيار القياساألهدافم

تقرير.م20....خالل العام الحالي  ( شهريا)تقرير عن الجوالت التفقدية للخدمات والمرافق ( عدد) إعداد1

نسبة من التذاكرم20من تذاكر طلبات الخدمات العامة والصيانة بصفة يومية خالل العام الحالي     %( نسبة )جدولة 2

نسبة من النماذجم20من نماذج الصيانة خالل العام الحالي  %( نسبة)إنجاز 3

نسبة من التصاريحم20ي  من نماذج تصاريح للشركات ودخول العاملين و فرق الصيانة من خارج الجامعة خالل العام الحال%( نسبة)إنجاز 4

تقرير.م20تقرير بالجوالت الميدانية لمتابعة صيانة ونظافة معامل العمادة خالل العام الحالي ( عدد)إعداد5

نسبة من النماذج الورقيةم20خالل العام الحالي ( الخ......لقسم../ إلدارة../ لعمادة)من النماذج الورقية %( نسبة)أتمتة 6

نسبة من الطلباتم20لي من طلبات إنشاء وتحديث ونقل التحويالت الهاتفية لجهات ومنسوبي الجامعة خالل العام الحا%( نسبة)إنجاز 7

مقترح/دراسة/ تقرير.م 20دراسة مقترح لتقليل اإلجراءات خالل العام الحالي( عدد)تقديم 8

نسبة من الطلباتم20من الطلبات الخاصة باحتياجات المعامل خالل العام الحالي %( نسبة)إنجاز 9

1

0
نسبة من ورديات العمل.م20من توزيع ورديات العمل بين العاملين  خالل العام الحالي  %( نسبة)جدولة 

1

1
تقريرم20خالل العام الحالي ( أسبوعيا/ شهريا)تقرير عن حالة الطفايات ووسائل السالمة ( عدد)إعداد 

1

2
تقريرم20تقرير عن حصر احتياجات الخدمات والمرافق خالل العام الحالي ( عدد)إعداد 

1

3
تقريرم20خالل العام الحالي   ........ تقرير عن حركة الرجيع الخاص بـــ ( عدد)إعداد 



معيار القياساألهدافم

نسبة من طلبات تجهيز معملم20من طلبات تجهيز معمل إلقامة االختبارات اإللكترونية خالل العام الحالي %( نسبة)إنجاز 1

تقريرم20اإللكتروني خالل العام الحالي ( الخ...قسم../ إدارة../ كلية../ عمادة)تقرير تحديث بيانات موقع ( عدد) إعداد 2

نسبة من جدولة فحص المعاملم20خالل العام الحالي ......... من جدول فحص التأكد من جاهزية المعامل الخاصة بــ%( نسبة)إنجاز 3

تقريرم20تقرير متابعة وإنجاز طلبات دعم أجهزة الحاسب اآللي الخاصة بالجهة خالل العام الحالي ( عدد)إعداد 4

نسبة من طلبات الدعمم20العام الحالي ( أجهزة الجهة خالل)تحميل برامج / تحديث / صيانة / فحص / من طلبات تجهيز%( نسبة)إنجاز 5

ورشة عملم20خالل العام الحالي ...........(  تابعة لــــــ...... / بــ )ورش عمل خاصة ( عدد)إقامة 6

نسبة من طلبات دعم فعاليةم20خالل العام الحالي ........(لــ...... /في) من طلبات تقديم الدعم التقني للفعاليات واألنشطة المقامة %( نسبة)إنجاز 7

جهاز.م20خالل العام الحالي( خدمات واي فاي/ صيانة / أنظمة / برامج )جهاز كمبيوتر قبل بداية كل فصل دراسي ( عدد)تجهيز 8

تقريرم20تقرير باألجهزة والطابعات الرجيع لعمادة تقنية المعلومات خالل العام الحالي ( عدد ) إعداد 9



معيار القياساألهدافم

نسبة من ساعات جدول المعاملم20خالل العام ( الخ........مقرر....../ قسم)من جدول إعداد وتجهيز معامل %( نسبة)إنجاز 1

نسبة من جدول تشغيل األجهزةم20خالل العام )........( من جدول تشغيل األجهزة في معامل %( نسبة)إنجاز 2

نسبة من ساعات جدول المعاملم20خالل العام )........(  من ساعات جدول العمل لمعامل %( نسبة)إنجاز 3

نسبة من طلبات المستلزماتم20خالل العام ).........( معامل / من طلبات مستلزمات معمل%( نسبة)إنهاء إجراءات / إنجاز4

نسبة من إجمالي العينات المفحوصةم20خالل العام ).........(معامل / من فحص عينات معمل%( نسبة)إنجاز 5

تقريرم20تقرير جرد  خالل العام (  عدد) إعداد6

تقريرم20تقرير بأعطال األجهزة خالل العام ( عدد) إعداد 7

نسبة من االختبارات العمليةم20خالل العام )........( من جدول االختبارات العملية لقسم %( نسبة)مراقبة 8

حاالت الصيانة/نسبة من طلباتم 20خالل العام ).......( من طلبات صيانة األجهزة في معمل %( نسبة)إنجاز 9



معيار القياساألهدافم

ساعة عملم20ساعة عمل أمن وسالمة  خالل العام ( عدد) إنجاز 1

ساعة عملم20ساعة عمل  المناوبة الليلية خالل العام ( عدد) إنجاز 2

تقريرم20االلتزام بالزي الرسمي خالل العام/االنضباط /تقرير جوالت ( عدد ) إعداد 3

تقريرم20عيد األضحى خالل العام /تقارير بساعات مناوبة األمن والسالمة خالل اإلجازات الرسمية عيد الفطر ( عدد) إعداد 4

محضرم20مخالفة لعدم االلتزام بالسالمة المرورية خالل العام /محضر( عدد) إعداد 5

تقريرم20تقرير بالجوالت الميدانية للكشف على أجهزة السالمة في المباني داخل الحرم الجامعي خالل العام ( عدد)إعداد6

نسبة من البالغاتم20من حاالت البالغات حول األمن و السالمة خالل العام %( نسبة)مباشرة 7

تقريرم20تقرير حول األمن والسالمة داخل الحرم الجامعي خالل العام (عدد) إعداد 8

تقريرم20تقرير بالمفقودات وتسليمها للجة المختصة خالل العام ( عدد)إعداد9



معيار القياساألهدافم

ساعة.م20خالل العام ).........( ساعة لدى عيادة ( عدد)إنجاز 1

نسبة من اإلجراءات الطبيةم20خالل العام ).........( لعيادة ( إكلينيكي/ عادي / جراحي )من اإلجراءات %( نسبة)إنجاز 2

قرار لجنةم20خالل العام ...........  لجان خاصة بالعمل ( عدد)المشاركة في 3

فعاليةم20خالل العام ( البحثية/ خدمة المجتمع / التخصصية / اإلكلينيكية )من فعاليات األنشطة ( عدد)المشاركة في 4

نسبة من جدول حمالت التطعيم.م20من أيام حمالت التطعيم الموسمية خالل العام %( بنسبة)المشاركة 5

نسبة من عدد مراجعي العيادة.م20خالل العام......... من حاالت استقبال المرضى والمراجعين لعيادة%( نسبة)إنهاء6

نسبة من عدد مراجعي العيادةم20خالل العام ).........( من إجراءات الفرز التمريضي وقياس العالمات الحيوية لمرضى ومراجعي عيادة %( نسبة)إنجاز 8

نسبة من عدد عينات الدم.م20من حاالت سحب واستقبال عينات دم والتأكد من سالمتها على النظام الخاص خالل العام%( نسبة)إنجاز 9

نسبة من عدد مرات التجهيز.م20غرفة السحب من تنظيف وتعقيم خالل العام / من جدول تجهيز أدوات سحب العينات %( نسبة)إنجاز 10

ات نسبة من طلبات صرف الوصف.م20من طلبات تحضير وصرف وصفة طبية خالل العام %( نسبة)إنجاز 11

محضر.م20محاضر جرد للصيدلية خالل العام ( عدد)إعداد 12

نسبة من  مواعيد الحجز.م20خالل العام )...........( من مواعيد الكشف والعالج الطبي لمرضى عيادة %( نسبة)إنجاز 13



معيار القياساألهدافم

تقرير.م20للرئيس المباشر خالل العام الحالي( سنوي/ شهري / أسبوعي )تقرير ( عدد)تقديم 1

تقريرم20تقرير بخصوص أرشفة المعامالت خالل العام الحالي( عدد)إعداد 2

تقريرم20المتأخرة للرئيس المباشر خالل العام الحالي / المعامالت المنجزة ( عدد)يوضح ( سنوي / شهري / اسبوعي ) تقرير( عدد) إعداد 3

نموذجم20خالل العام الحالي( أسبوعياً / شهرياً ) نموذج فهرسة المتابعات ( عدد)رفع 4

تقريرم20تقرير عن المقترحات في نظام المعامالت اإللكترونية بنهاية العام الحالي ( عدد)إعداد 5

نموذجم20نموذج متابعة إلكتروني خالل العام الحالي ( عدد)إنشاء 6

معاملةم20معاملة على نظام مسار خالل العام( عدد)إنشاء وتوجيه 7

نسبة من مجمل كشوف التسليم.م20توزيع معامالت خالل العام / من عملية تسليم%( نسبة)إنجاز 8

نسبة من مجمل الخطابات الصادرة.م20من تصدير الخطابات إلى الجهات إلى الجهات الخارجية خالل العام %( نسبة)إنجاز 9



معيار القياساألهدافم

نسبة من المعامالتم20خالل العام).............( من معامالت %( نسبة)انجاز 1

نسبة من مجمل المهام المكلفة.م20خالل العام ( تسجيل قاعات/ جدولة مهام / بريد إلكتروني/ مكاتبة )..........( ) من اإلجراءات اإلدارية الالزمة لــ %( نسبة)انجاز 2

نسبة من الخطابات المعدةم20خالل العام ).........( من الخطابات الخاصة بــ%(  نسبة)إعداد 3

تقرير/محضر م20خالل العام ).............( تقرير الخاصة بــ / محضر ( عدد)إعداد 4

نسبة من محاضر اللجنةم20خالل العام )....(من المحاضر اإلدارية للجنة %( نسبة)إعداد 5

نسبة من الخطابات المنسوخةم20وكالة الكلية خالل العام  /من خطابات عمادة%( نسبة)نسخ 6

نسبة من جدول المواعيدم20وكيل الكلية خالل العام / اجتماعات عميد/ من مواعيد%( نسبة)تنسيق 7



معيار القياساألهدافم

تقرير.م20. خالل العام الحالي( مكاتب/ أجهزة / موظفين )تقرير باحتياجات الجهة من الموارد ( عدد)إعداد 1

تقرير م20تقرير  باحتياجات الموظفين للدورات التدريبية خالل العام الحالي( عدد)اعداد 2

نسبة من النماذج المرفوعة م20اثناء الفترة المخصصة ومناقشة تقدم األهداف  خالل العام الحالي( الجهة)من نماذج تقييم األداء الوظيفي لموظفي %( نسبة)رفع 3

نسبة من موظفي الجهة.م20لحضور الدورات التدريبية خالل العام الحالي ( الجهة)من موظفي %( نسبة)ترشيح 4

نسبة من خطة القياس.م20خالل العام الحالي( الجهة)من دراسة لقياس معدل الرضى الوظيفي لموظفي %( نسبة)انجاز 5

تقرير.م20خالل العام الحالي( بالجهة)تقرير عن إنجازات الشؤون اإلدارية والمالية ( عدد)رفع 6

الزيادة في معدل الرضىم 20خالل العام الحالي %( بنسبة)رفع معدل الرضى الوظيفي لموظفي الجهة 7

الزيادة في معدل الرضىم20خالل العام الحالي %( بنسبة)رفع معدل الرضى عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من الجهة 8

نسبة من محتوى التقرير.م20خالل العام الحالي( بالجهة)من تقرير التخطيط والميزانية الخاص %( نسبة)إنجاز 9

فعاليةم20من الفعاليات أو ورش العمل خالل العام الحالي( عدد)المشاركة في 10

نسبة من اجمالي المحاضر.م20خالل العام الحالي)...........( لجان / من المحاضر اإلدارية الخاصة بلجنة%( نسبة)إعداد 11

نموذج مهمة عمل.م20إجراء اداري خالل العام الحالي( عدد)إنجاز 12

دورة/ورشةم20خالل العام الحالي( لجان عمل / دورات تدريبية / ورش عمل / لقاءات )......( عدد)متابعة / تنسيق 13



معيار القياساألهدافم

نسبة من اجتماعات الجهة.م20خالل العام الحالي( الجهة(  )لجان عمل/ اجتماعات / لقاءات )من %( نسبة)تنسيق 1

تقرير م20خالل العام الحالي   ( العمادة / الكلية / القسم ) محاضر لجان مجلس )تقرير دوري عن ( عدد)إعداد 2

محضر/خطاب م20خالل العام الحالي ( إلخ/ تعميم / بريد/ محضر/ خطاب ( )عدد)إعداد 3

نسبة من المعامالت.م20من المعامالت والتأكد من إنجازها خالل العام الحالي%( نسبة)متابعة 4

تقرير.م20خالل العام الحالي( الجهة)قاعدة بيانات بأسماء المشاركين في الدورات من موظفي ( عدد)إنجاز 5

تقرير.م20الصادرة أسبوعيا خالل العام الحالي/ تقرير متابعة المعامالت الواردة( عدد )تسليم / إعداد 6

جدولم20رئيس الجهة أسبوعيا خالل العام الحالي/وكيل/لعميد)......( موعد باستخدام برنامج  ( عدد)تنظيم / جدولة )7

نسبة من المراجعينم20خالل العام الحالي( للجهة)من استفسارات المراجعين %( نسبة)الرد على 8

تقرير.م20خالل العام الحالي ( الجهة)في )..............( تقرير شهريا عن ( عدد)إعداد 9



معيار القياساألهدافم

نسبة من أصناف المخزونم20العام ( نهاية/ بداية ( )بالجهة)الخاص ( المخزن/ المستودع )لمحتويات (  جرد/ قاعدة بيانات )من %( نسبة)انجاز 1

تقريرم20تقرير حصر األدوات المكتبية للجهات خالل العام ( عدد)إعداد  2

نسبة من النماذج الواردةم20من نماذج طلبات احتياج األثاث المكتبي الواردة خالل العام %( نسبة)تنفيذ3

تقرير.م20األجهزة المكتبية الموجودة و التالفة  خالل العام / تقرير عن حصر األثاث ( عدد)إعداد 4

نموذجم20نموذج طلب صرف قرطاسية إلى إدارة المستودعات خالل العام ( عدد)إعداد 5

تقريرم20األجهزة المكتبية خالل العام/ تقرير عن استالم وتسليم صرف األثاث ( عدد)إعداد 6

تقريرم20تقرير شهرياً للمستودع ورفع الجرد الخاص به خالل ونهاية العام الحالي ( عدد)إعداد 7



معيار القياساألهدافم

مسير.م20اإلداريين خالل العام/ المتعاقدين/ مسيرات الرواتب الشهرية ألعضاء هيئة التدريس السعوديين( عدد ) اعداد 1

نسبة من طلبات خارج الدوامم20من طلبات استحقاق مكافأة خارج الدوام خالل العام %( نسبة)حساب 2

نسبة من أوامر الصرف المستحقةم20من أوامر الصرف المستحقة خالل العام %( نسبة)إعداد 3

مسير.م20من المسيرات الصادرة والتحقق من صحتها خالل العام ( عدد)تدقيق 4

نسبة من طلبات االستحقاق الواردة.م20خالل العام( المشاريع البحثية/ المناقشات / مبالغ خارج الدوام / لبدالت )من طلبات استحقاق ا%( نسبة)تدقيق حساب  5

مسير.م20اوامر صرف المسيرات الخاصة بالرواتب خالل العام ( عدد ) انجاز  6

نسبة من الشيكات المطلوبةم20من الشيكات الخاصة بالصرف على البنود و المخصصات بنسبة خالل العام %( نسبة( )اصدار/ اعداد)7

نسبة من معامالت الطلباتم20خالل العام ( مكافأة حضور دورة تدريبية/ خارج دوام / مكافأة نهاية خدمة )من معامالت %( نسبة)تدقيق 8

اجراء محاسبيم20خالل العام ( بدل طبيعة عمل / مكافأة موزع بريد / مكافأة مباشرة أموال عامة )إجراء محاسبي ( عدد)انجاز 9



عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

األداء الوظيفي إدارةقسم
إعداد

عزه بنت رزق هللا سالم السلمي/ أ
الثمالينورة بنت عويض / أ


