
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عليم العالي و البحث العلميوزارة الت

شبكة تقييم
مدير الخدمات الجامعية



تقييمالعناصراملعتمدة شبكة
امعية ا دمات مديرا

I.سي ال ع والقدرة دارة الكفاءة
ام.أ امل

املنصب ام م دجبأالتحكم
فيما•  امعية ا دمات مديرا ة امھرؤ م بنطاق .................................................................................يتعلق

ا: الغرض والتكفل امھ بم امعية ا دمات ا مدير معرفة مدى تقييم

ومعرفة.ب ام امعيل ا دمات ا ةاملديرة

امعيةاملديرالتواجد•  ا دمات ا .......................................................................................................ة

امعيةمعرفة•  ا دمات ا ة ..............................................................................................................املدير

بتطبيقھ•  ام ل ومدى امعية ا لإلقامة داخ نظام ..................... ..............................................وجود

لھ•  عة التا امعية ا قامات املتاحة والفرص والضعف القوة نقاط ....................................تحديد

لنفسھ•  امعية ا دمات ا مدير تھإثبات ......................................................................................مدير

سي.ج ال ارات امل

سي•  وال القيادة ارات ................... ................... ................... ...................................................................................م

املمنوحة•  ستقاللية امش وإدارة املبادرة ........ ................... ..........................................................................روح

ي•  شار ال سي وال ق الفر ................... ................... ................... ........................................................................روح

شا إ ع مالقدرة وم متحد ق فر وقيادة ء

القرار صنع اء والشر ن املوظف إشراك

و سيق الت مجالس شاورما ال

سيق•  الت مجالس اجتماعات رمجة و ... ...................................... ................................................................ انتظام

القرار اتخاذ ع التأث

ن•   واملوظف ق الفر تحف ع فاظ ا ع ................... ................... .............................................................القدرة

التنظ•   جراءاتالتحكم وإعداد ....................... ................... ......................................................................يمات

داري؟ العمل سي وتوحيد يل س املرصودة والوسائل ة الرؤ ما

اليف•  الت وترشيد خفض

املا- ......................... ................... ................... ..........................................................................................املجال

ة- شر ال املوارد ................... ................... ................... ...................................................................................إدارة

ات- املمتل و ل يا ال إصالح و .................................... ................... ..............................................................صيانة

النقل- و طعام نفقات ............................... ................... ...............................................................................جانب

النوعية.د ومس ي الذا التقييم

و •   ة رؤ ناك النوعيةل ملس املقدمةعمل دمات ................................ .........................................................ل

النوعية•   ثقافة شر و املرجعية ...................................................... .........................................................التحكم

املؤسسة•   لوظائف داخلية تقييم عمليات ناك ................................. .............................................................ل

الصدد ذا املقدمة الوثائق

مستحدثة. ه ام ستجابةمدى–م

ات وتوج بتعليمات والتكفل ستجابة امعيةمدى ا دمات ل الوط الديوان

سية- الرئ امللفات تنفيذ

والرقمنة- .......... .............. .............. ............................ .................................................................................العصرنة

ة- دار جراءات يل ................ .............. .............. .............. .............................................................................س



اعات. و ال وإدارة والتواصل صغاء

الداخ•   ………………..……..........................……………………….……………………التواصل

املؤسسة ومستخدمي املجتمع مع والتواصل واملعلومات صغاء قنوات شغيل و شاء إ

امع•   ا دمات ا مدير عقد ؟ل ن املقيم الطلبة مع لقاءات ..………..…………………..…ية

ن•   جتماعي اء الشر مع اللقاءات وانتظام .............. .............. ...........................................عالقة

ار•   ا .…………............................………………………………...……………………التواصل

العامة النقاشات أو عالمية اللقاءات املشاركة

اوى•   الش ة ومعا ستجابة .................................................................................................مدى

ال•   ..................................................................................................................................اعاتإدارة

II -امعية ا دمات ا ملديرة ساسية ام امل
والوقاية-أ من و ل يا ال

ل•   يا ال ،املرشات:(وضعية الص الصرف الغاز،شبكة و املاء ات ...................) ...التدفئة،شب

ضراء:  (النظافة•   ا املساحات و الفضاءات يئة يواء،املطعم،النادي، ...............) ......أجنحة

عتاد (:من•   من، وسائل من، و التدخل املراقبةمخططات ات ام .............) .......طفاء،

ية•   ال ي:( الوقاية الوقا الطب ،وحدة الص ول تو ..................................) .......................ال

املؤسسة والسالمة ة ...........................................................................................................ال

للطلبة-ب املادية ياة ا لظروف الدائم ن التحس

الطلبة: (يواء•   إليواء املالئمة الظروف .....................................................................) ...........توف

املقدمة: (طعام•   الوجبات نوعية املستمر و الدائم ن تحس ع ر .........................) .......الس

ام: (النقل•   ا النقل مخطط تنفيذ و ..............................................) ..............................إعداد

املنح: (املنح•   سي و مراقبة و عة ..........................................) ...................................................متا

للطلبة-ج املع طار
امل•   طار ن لتحس امعية ا دمات ا مدير مس و عليھما واملحافظة للطلبة ع

الطلبة• عمل .............................................................................................................................فضاء

ش• التعا الطلبة(فضاء ي، دما وا التق م...النادي) الطاقم ..........................................وغ

سلية• ال اضة(فضاء الر .................................................................) ....................................قاعات

املؤسسة• والسالمة ة ..........................................................................................................ال

ئة• الب م تح نظيفة ...........................................................................................................مؤسسة

الثقافية•  اضيةشطة .............................................................................................................والر

للمؤسسة- اصة ا املوارد سي و للطلبة والنقل طعام بخدمات التكفل إطار مة امل الصفقات
الت•   النقلمدى و طعام صفقات تنفيذ و ،إعداد،إبرام، تحض حكم

................................. ...

املؤسسة• نفقات مختلف غطية اصة ا املوارد غطية الغذائية(سبة .........)،النقلاملواد

ا•   دمات ا ة مدير عاتق ع تبة امل ..............................................…………………امعيةالديون



III.شرافية س ة للمستقبل- الرؤ والتخطيط داف
؟. ل املؤسسة ملستقبل ا ل ومخطط ة وا ة رؤ امعية ا دمات مديرا يملك ل

؟•   مجتمعھ مع كة مش داف أ وضع .............................................................................................ل

ات•   ولو وتحديد العمل .............................................................................................................خطة

العمل•   خطة حول املوارد لتعبئة ..............................................................................................املس

جال•   و والوسائل ن الفاعل التقييم/ تحديد .....................................................................مؤشرات

؟•    داف ذه تحقيق مدى بقياس قام ...................................................................................ل

بالتقييم.  م لف امل ص ال مالحظات و التقييم ................................معدل

معنى عالمات التقییم : مالحظة 
مرِض جداً : أ 

مرضٍ : ب 

متوسط : ج 

غیر كاف: د 

:المالحظات


