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 :المستخلص

يهان ي لجامعة جهدفت هذه الدراسة الى بيان أهمية  تطبيق بطاقة االداء المتوازن في تقويم االداء االستراتيج      

ن اصحاب السليمانية ، احدى الجامعات االهلية في محافظة السليمانية. وكانت الدراسة استطالعية الراء عينة م

 الجامعة. المصلحة في

غرض شملت عينة الدراسة اعضاء مجلس الجامعة واعضاء مجالس الكليات وعدد من التدريسيين. صممت لهذا ال   

خضعت استبانة تتضمن خمسة محاور تمثل مناظير بطاقة االداءالمتوازن، وزعت االستبانة على افراد العينة وا

 .  SPSSبرنامج االحصائي البيانات التى تحتويها الى اختبار احصائي باستخدام ال

لجامعة ان ادارة ااظهرت نتائج التحليل الى ان الجامعة لم تطبق بطاقة االداء االستراتيجي عند تقويمها لالداء و     

نها ال تميز طلبتها وا تدرك اهمية البطاقة بمناظيرها الخمسة لتقويم االداء. كما تبين ان ادارة الجامعة تتعامل بعدالة مع

 .ر قدراتهمعما يقدم لهم من خدمات، وان العاملين في الجامعة بحاجة الى تطوي بينهم ، وان هناك رضا لدى الطلبة

ت الحديثة واوصت الدراسة الى ضرورة توفير فرص التدريب والتاهيل المناسبة للعاملين والى ضرورة ادخال التقنيا

 ي تحتاجها.المكانيات التفي ادائها لخدماتها. كما اوصت الى  ضرورة دعم وحدة ضمان الجودة في الجامعة وتوفير ا

 ثوختةى :
ئيشى  ةلسةنطاندنيهئامانج لةم تويذينةوةيةدا برييت ية لة ئاشكراكردني طرنطى جي بةجي كردني )االدا متوازن( ئيشى هاوسةنطي لة 

بوضوني بةشيك  ستطالعية بةاسرتاتيجي زانكوى جيهان لة سليماني كة يةكيكة لة زانكو اهليةكان لة ثاريزطاى سليماني كة ئةم ليكولينةوةية 
ةنى كوليجة مانى ئةجنومةرذةوةندى زانكوى جيهان .تويذينةوةيةكة ثيك ديت لة بةشيك لة ئةنداماني ئةجنومةنى زانكو و ئةندالة خاوةن ب

بةش كراوة ي ئيش كة داكان وة ذمارةيةك لة وانة بيذةكاني زانكؤ ،كة استمارةى استبانة ريكخراوة كة ثيك ديت لة وينةى كارت هاوسةنط
 . SPSSةكان شى كراوةتةوة بة ثيى تاقي كردنةوةى ئامار بةسةرياندا كة زانياري

دارةى ايشةكاني وة ئئةجنامي شىكردنةوةكة دةركةوتوة كة زانكؤ كارتي سرتاتيجى بو ئيش كردن جى بةجى ناكات لة كاتي هةلسةنطاندنى 
امةلة لةطةل كة زانكوى جيهان مزانكو هةست بةطرنطي كارتةكة ئةكات بو جى بةجي كردنى ئيش وكارةكاني،وةهةروةها دةركةوتوة 

ةكريت.وة دثيشكةشيان  خويندكارةكاني ئةكات بة يةكساني جياوازى ناكات لة نيوانياندا وةخويندكاران رازين لةو خزمةت طوزاريانةى كة
ةيةكى طوجناو ن بةشيودنيافةرمانبةرةكاني زانكؤ ثيويستيان بة ثيشكةوتنى تواناكانيان هةية لة ريطةى كردنةوةى هةىل راهينان وئامادةكر

ستة ثشطريى وةى كة ثيوي، وة ثيويستة تةكنيكى تازة بةكاربهينن لة كاتي ثيًشكةشكردنى خزمةتطوزاريةكاندا. وة تويذينةوةكة طةشتنة ئة
 يةكةى زامنكردنى جؤري بكريت لة زانكؤ لة ريطةى ئةو توانايانةى كة ثيويستة.
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Abstract: 

      The aim of the study is to clarify the impact of the application of a balanced scorecard 

in the evaluation of the strategic performance of the university Cihan of sulaimanya. 

    One of the civil universities in the sulaimanya governorate – survey study from the 

view of a sample of stakeholders in the university. That included a council of the 

university, number of personnel and students. Designed for the purpose of identifying the 

include five axes, representing the perspectives of a balanced scorecard, distribution 

images in the sample and subjected the data themselves. 

   The results of the analysis were that the university did not apply a strategic balance 

scorecard when its assessment of performance and that the university administration was 

aware of the importance of the balance scorecard with their five perspectives. It also 

shows that the university administration deal fairly with students requested and don't 

differ between them, for win their satisfactions about the services. the personnel in the 

whole need to develop their abilities. The study recommended the need to provide training 

opportunities for appropriate rehabilitation personnel, and the need for the introduction of 

modern teaching techniques when provides its services. It also recommended to the need 

to support the unity of the quality assurance and quality in the university and the provision 

of abilities that need . 
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 مقدمة

ذ تسعى إيشهد التعليم العالي في أنحاء العالم حركة نشطة وبخاصة في مجال الجودة واإلعتماد األكاديمي،     

التها جامعات ورسالجامعات لتحسين أدائها اإلداري واألكاديمي، العداد الموارد البشرية التي تساهم في تحقيق رؤية ال

لتعليم ي مؤسسات امام بعملية القياس المتوازن لالداء االستراتيجي فوبالتالي تحقيق الرفاهية للمجتمع. وقد بدأ االهت

ومدى  الحالية , العالي في اآلونة األخيرة يحظى باهتمام كبير لما يمثله ذلك من قدرة الجامعات على تقييم الممارسات

هدف يستراتيجي وازن منهج اوقياس األداء  وفقا لبطاقة االداء المت في المستقبل. ارتباطها بتحقيق األهداف الموضوعة

هدف ارة أخرى يإلى زيادة كفاءة أداء الجامعات من خالل تطوير أداء العاملين وفرق العمل وزيادة قدراتهم , وهو بعب

ن مجزء األهم إلى ربط إدارة أداء األفراد باألهداف واإلستراتيجيات الموضوعة للجامعة. كما تعد مؤشرات األداء ال

ي، وتقدير داء الجامعات، ووسيلة لمساعدة إدارات الجامعات على التعرف على واقعها األكاديمالقياس المعياري أل

أنه ال يمكن قياس  ومن المعلوم. مدى فعالية العمل والقدرات الكامنة فيها، وتحديد الفرص ذات األهمية االستراتيجية لها

موضوع  جاءت أهمية  البحث الذي سوف  يناقش ومن هنا .ما ال يمكن توثيقه، وال يمكن تجويد ما ال يمكن قياسه

لى اتان العراق التي تسعى الجامعات االهلية في اقليم كوردسالقياس ومؤشرات األداء، ودورها في تحقيق االستراتيجية 

 تحقيقها.

 منهجية البحث: تمثلت منهجية البحث باآلتي:

 ادائها لتقويم تبعهات التي الساليبا يف ويرالتط احداث ضرورة االهلية لجامعاتا على يستوجب مشكلة البحث:

 المتوازن. االداء بطاقة هي مةالمستخد االدوات هما بين نم وان االستراتيجي،

 اآلتي: التساؤل طرح خالل نم البحث مشكلة تبلورت ان ويمكن

 للجامعة؟ االستراتيجي االداء وبين المتوازن الداءا بطاقة مناظير ينب معنوية اللةد ذات القةع توجد هل

 منها: اسئلة عدة لسؤالا هذا من وتتفرع

  للجامعة؟ االستراتيجي االداءو المالي المنظور ينب معنوية اللةد ذات القةع توجد هل -1

   للجامعة؟ االستراتيجي االداءو الزبائن منظور ينب معنوية اللةد ذات القةع توجد هل  -2

   للجامعة؟ االستراتيجي واالداء لداخليةا تالعمليا منظور بين عنويةم داللة ذات القةع توجد هل -3

   للجامعة؟ االستراتيجي واالداء والنمو لتعلما منظور بين عنويةم داللة اتذ عالقة جدتو هل -4

  لجامعة؟ل االستراتيجي واالداء والمجتمعي البيئي رالمنظو بين عنويةم داللة اتذ عالقة وجدت هل -5

 لها باآلتي:اهمية البحث: للبحث اهمية يمكن اجما    

هتمام تحديد مدى مساهمة تطبيق بطاقة االداء المتوازن على تحسين اداء الجامعات االهلية من خالل اال -1

 المتوازن لالبعاد المالية وغير المالية.

ا لها رؤيته يساهم تطبيق بطاقة االداء المتوازن على تحقيق استراتيجية الجامعة في االجل البعيد بما يحقق -2

 ا.وبلوغ رسالته

دورها في  ان تحقيق الجامعات االهلية الستراتيجيتها في االجل البعيد يساهم في توفير موارد بشرية تأخذ -3

 تفعيل عجلة االقتصاد في االقليم وبالتالي تحقيق الرفاهية الفراد المجتمع.

 اهداف البحث: يسعى البحث الى تحقيق االهداف اآلتية:

تخدمها رؤية الجامعة ورسالتها وبين مجموعة من المؤشرات التي تستسليط الضوء على امكانية الربط بين  -1

 بطاقة االداء المتوازن.

ي فداء منها التأكد من مدى امكانية التوصل الى نتائج افضل عند استخدام بطاقة االداء المتوازن لتقويم اال -2

 حالة اعتماد الطرق التقليدية التي قد تعتمدها الجامعة حاليا.

 ة للجامعاتالقات السببية لمناظير بطاقة االداء المتوازن على تحقيق االهداف االستراتيجيبيان تأثير الع -3

 االهلية.

ن اء المتوازفرضية البحث: تتركز فرضية البحث على اآلتي" التوجد عالقة ذات داللة معنوية بين مناظير بطاقة االد

 وبين التقويم االستراتيجي الداء جامعة جيهان السليمانية".
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 تفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:وت

 مانيةيهان السليالتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين المنظور المالي وبين التقويم االستراتيجي الداء جامعة ج -1

 انيةهان السليمالتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين منظور الزبائن وبين التقويم االستراتيجي الداء جامعة جي -2

هان ء جامعة جيعالقة ذات داللة معنوية بين منظور العمليات الداخلية وبين التقويم االستراتيجي الدا التوجد -3

 السليمانية

معة جيهان التوجد عالقة ذات داللة معنوية بين منظور التعلم والنمو وبين التقويم االستراتيجي الداء جا -4

 السليمانية

 امعة جيهانجمجتمع والبيئة وبين التقويم االستراتيجي الداء التوجد عالقة ذات داللة معنوية بين منظور ال -5

 السليمانية.

 حدود البحث:

 جامعة جيهان  االهلية في محافظة السليمانية. الحدود المكانية:

 .2017عدة شهور من سنة  الحدود الزمانية:

 يم االستراتيجي لالداء وانواعه:مفهوم التقو -1الجانب النظري:  -اوالً 

ثم فهي ترسم  تعني االسترتيجية، إيضاح و تمهيد الطريق الذي تعتقد المنظمة انه سيقودها لتحقيق رؤيتها و من     

 اج الفرص ورسالتها و توجه جهودها لتحليل العوامل و متغيرات البيئيتين الخارجية و الداخلية بما يساهم في إنت

ب بعد ا إلى جانب اختيار البديل االستراتيجي المناسالتعرف على المخاطر و تحديد عناصر القوة و الضعف، هذ

 استقراء االستراتيجيات البديلة و المناسبة. 

راءات نات، واالجتتضمن عملية الصياغة اإلستراتيجية تحديد كال من: الرؤية، الرسالة، السياسات، البرامج، المواز    

 (233: 2000في اية جامعة، و في ما يلي توضيح لكل منها: )الحسيني، 

 امعةةات رؤيةةة الجامعةةة : يجةةب علةةى الجامعةةة أن تحةةدد لنفسةةها فكةةرا و مفهومةةا محةةددا لتمييزهةةا عةةن غيرهةةا مةةن الج

 المنافسة لها.

 ألهةداف الرسالة: هي هدف أو مجموعةة االهةداف التةي  تسةعى ادارة الجامعةة الةى تحقيقهةا، ويجةب أن تكةون تلةك ا

 قابلة للقياس وواضحة.

  جية، هةي تقسةيم المبةادل علةى الةزمن للوصةول إلةى هةدف محةدد، و هةي تنبثةق مةن اإلسةتراتيالسياسات: السياسات

 وتشكل الخطوط العامة التخاذ القرارات و آليات لتنفيذ االستراتيجيات.

  البةةرامج: هةةي مجموعةةة مةةن النشةةاطات أو الخطةةوات الالزمةةة لتحقيةةق خطةةة ذات غةةرض معةةين، فالبرنةةامج يجعةةل

 لية.اإلستراتيجية ذات صيغة عم

 .الموازنات: هي ترجمة مالية لبرامج الجامعة، توضع ألغراض التخطيط و الرقابة 

 .اإلجراءات: هي خطوات متتابعة تصف تفصيليا كيف تؤدى المهمة أو برنامج الجامعة 

 تقويم االداء:

سةتويات، الم هو قدرة الجامعة على تنظةيم واسةتغالل مواردهةا المتاحةة لغةرض تحقيةق اهةدافها علةى مختلةفاالداء:   

 (3: 2012القصيرة والمتوسطة والطويلة.ومدى كفاءة وفعالية الجامعة في تحقيق اهدافها.)بالسكة،

س دافها، و يعكةةاألداء االسةةتراتيجي هةةو انعكةةاس لقةةدرة الجامعةةة و قابليتهةةا علةةى تحقيةةق أهةةتقووويم ااداء االسووتراتيجي:  

 نها.و استغاللها بالصورة المالئمة لتحقيق الغرض م كيفية استخدام الموارد المادية و البشرية و المالية

تةي تةؤدي اتيجيات الأما التقويم االستراتيجي فهو "العملية التي تساهم في التأكد من ان الجامعةة تسةعى الةى تنفيةذ االسةتر

اجيةة، نت( ويشمل علةى معةايير مختلفةة منهةا: معةايير اإل(Amaratunga,2000:180الى تحقيق كل غاياتها واهدافها"  

 معايير الربحية، معايير القيمة المضافة، مؤشرات النشاط،ومعدالت النمو.

لقد ركز تقويم االداء في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي على التحليل  اهمية تقويم االداء االستراتيجي: 

د على بيانات وقعت في الماضي المالي ودراسة المؤشرات والنسب المالية اال ان هذه النسب والمؤشرات كانت تعتم

االمر الذي وصفه بعض الباحثين كمن يقود العجلة بالنظر في مرآتها الخلفية. وفي مطلع التسعينات ظهر اسلوب جديد 

في تقويم االداء ربط كما سبق عرضه بين االداء المتوازن للنتائج المالية والمحرك الذي يدفع للنمو ،وتوازن االداء بين 

بطاقة (Kaplan &Norton)  قدم لنا  1996ففي العام   صير والطويل،  وبين التكتيك واالستراتيجية.االجلين الق
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 األداء المتوازن ذات األربعة مناظير؛ المالي والزبائن و العمليات الداخلية والتعلم والنمو.

االستراتيجية منها وبناء هذه البطاقة ومن الضروري ربط هذه البطاقة برؤية الجامعة واستراتيجيتها ووحدات العمل  

بالشكل الذي يساعد في تصمم نظام الحوافز والترقيات من خالل اعطاء نسبة مئوية لكل معيار من المعايير 

   (Kaplan &  Norton,1996:65)   المستخدمة.

 ( 20: 2009ويمكن تحديد اهمية التقويم االستراتيجي لالداء كاآلتي:) حمادي وعبادي،  

 اعدة ادارة الجامعة في استغالل مواردها استغالال امثالً.مس -1

 تمكين االدارة من التحقق من ادائها لوظائفها بكفاءة. -2

اذ اكتشةةاف االنحرافةةات لكةةل نشةةاط مةةن نشةةاطات الجامعةةة إذ يسةةاعد ذلةةك علةةى ممارسةةة الوظيفةةة الرقابيةةة واتخةة -3

 الدارية المسؤولة عن تلك االنحرافات.االجراءات التصحيحية لمنع تكرارها. فضال عن تحديد المراكز ا

 لها.تعد نتائج تقويم االداء بالنسبة الدارة الجامعة االساس في تحديد استراتيجيتها المالية او تعدي -4

 تشجيع المنافسة بين االدارات واالقسام مما يدفع نحو تحسين اداء الجامعة ككل. -5

 تشخيص نواحي الضعف في الجامعة ومحاولة معالجتها. -6

 ترتبط عملية تقويم االداء ارتباطا وثيقا بالتخطيط على كافة المستويات في الجامعة. -7

 تحقيق التنسيق بين مختلف نشاطات الجامعة. -8

 المساعدة في اتخاذ القرارات والسيما االستراتيجية منها. -9

 تحقيق معايير الجودة على اساس المواصفات الموضوعية. -10

ت رات المنظمةاللتطور التكنولوجي المتسارع واشةتداد حةدة المنافسةة اوجةب علةى اداقصور نظم التقويم التقليدية: نظرا 

الغةالبي ر اآلتةي: )ومنها الجامعات عدم االعتماد على نظم تقويم االداء التقليدية لما رافق تطبيقها مةن قصةور ومنهةا نةذك

 ( 494: 2007وادريس، 

لتاريخيةة ومعةايير محاسةبية متعةارف عليهةا تبنةت الكلةف ااعتماده علةى قةوائم ماليةة ذات قةيم حةددت وفقةا لمبةادل  -1

 وتجاهلت تطور القيمة السوقية للعديد من عناصر الموجودات.

 تجاهلها لظروف عدم التأكد واحتماالت الخطر عند قياس االداء الماضي. -2

 تجاهلها لتأثير العوامل الخارجية مثل المنافسين ورضا الزبائن، ... وغيرها. -3

 هداف في االجل القصير دون االجل الطويل.التعامل مع اال -4

 غياب البعد االستراتيجي. -5

 غياب التداخل بين عناصر مناظير قياس االداء. -6

 غياب التنبؤ بالمستقبل وتأثيراته على اداء المنظمة. -7

 لك.لقصور تالكل ما سبق من قصور في نظم تقويم االداء التقليدية، ظهرت الحاجة الى نظما حديثة تعالج نواحي    

 (15:  2012وندون ادناه خصائص نظم تقويم االداء المعاصرة باآلتي: ) بالسكة، 

 التركيز على عدة جوانب لتقويم االداء فضال عن الجانب المالي. -1

 االخذ بنظر االعتبار الجوانب غير الملموسة مثل رضا الزبون والمسؤولية االجتماعية .. وغيرها. -2

 ذوي المصلحة في الجامعة، بدال من التركيز على مصلحة المالكين.االخذ في الحسبان مصلحة االطراف  -3

 االهتمام بالجانب االستراتيجي فضال عن الجانب التشغيلي المكمل له. -4

الخارجية محاولة اعطاء قياس متكامل للجامعة يركز على جميع الجوانب الملموسة وغير الملموسة ، الداخلية و -5

 )توازن القياس(.

فحات وله في الصم المعاصرة لتقويم االداء االستراتيجي هي بطاقة االداء المتوازن التي سوف نتناومن  بين النظ    

 القليلة القادمة.

 فهوم بطاقة االداء المتوازن  االسترتيجي، اسباب ظهورها واهميتها و خصائصها:م -2

. ويعتمد عملها على الموازنة 1992عام (Kaplan & Norton)  طورت بطاقة االداء المتوازن على يد العالمين      

البيــانات الكـميـة ، األهــداف البـعيـدة واألهداف القصيرة، بين؛ المؤشرات المالية والمؤشرات غيــر الماليــــــــة
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والبيانات الوصفية. كما تعتمد البطاقة على ما يعرف بـعالقة "السبب والنتيجية" ، إذ يمكنها ان توفر 

 ب( الحالية والمؤدية الى نتائج مستقبلية.المعلومات)األسبا

تمدة على قليدي المعان الدافع الرئيس لتطبيق  بطاقة االداء المتوازن هو اقتناع المشاركين بأن نظم قياس األداء الت   

رة عن والي يعطي صفاألداء الملم تعد تساعد في تقويم االداء بشكل فعال في بيئة االعمال المعاصرة البيانات التاريخية 

 وان مستقبلأداء الجامعة في السنوات الماضية واليمكن أن يوفر معلومات مؤكدة عن األداء في الوقت الراهن او ال

على  ي للجامعاتنظام تقارير المحاسبة االدارية التقليدية فشل في توفير المعلومات الضروية لتحسين االداء المستقبل

الء ة وزيادة ولقليل من المعلومات حول كيفية تحقيق النمو في الحصة السوقياختالف انواعها، اذ انها ال توفر اال ا

مثل  ور المعني،فالبطاقة تقوم بربط رؤية ورسالة الجامعة بمؤشرات األداء التي تتنوع حسب المنظ الزبائن والعاملين.

دى منطقية مام البطاقة على العائد على االستثمار ورضا العمالء وجودة األداء ... وغيرها. وتعتمد فاعلية استخد

  األهداف الموضوعة لكل مؤشر.

داء اظير*لتقويم اوتعد بطاقة االداء المتوازن اداة تقويم فضال عن كونها اداة استراتيجية لكونها تعتمد اربعة من    

 ة.عن الجامع الشاملةالجامعة بدال من التركيز على المنظور المالي فقط مع اهميته اال انه غير كاف لتكوين الصورة 

لى ستراتيجية ا" نظام لقياس األداء بشكل منظم  يتم بواسطته ترجمة اال يمكن تعريف بطاقة األداء المتوازن بأنها   

 عة االعمالأهداف واضحة ومجموعة من المقاييس المالئمة لتقويم االداء مع توفير معايير لالداء يتم ربطها بمجمو

  (Atkinson , et al, 2003:408)ام بها لتحقيق تلك االهداف والبرامج التي ينبغي القي

يجياتها إلي نظام إداري يهدف إلي مساعدة المنظمة علي ترجمة رؤيتها ورسالتها واستراتكما عرفت على انها "     

ازن، إذ لم متووذلك من خالل اإلعتماد على بطاقة األداء ال .مجموعة من األهداف والقياسات االستراتيجية المترابطة

تقبلية". ورسم تحركاتها المس  يعد التقرير المالي يمثل الطريقة الوحيدة التي تستطيع الشركات من خاللها تقييم أنشطتها

ات وهي مقاييس للمخرج lagging indicatorsوقسمت مقاييس اداء بطاقة االداء المتوازن الى مقاييس ماضية 

ات المالية، وهي مقاييس للمخرج leading indicators ا، ومقاييس مستقبليةالنهائية لخطط االدارة الماضية وتنفيذه

 (Abu Kasim, et al, 2011: 225)وغير المالية المستقبلية الرشاد االدارة في اتخاذ القرارات. 

ً  "تمثل بانها المتوازن االداء بطاقة في يرى من وهنالك ً  نطاقا  المحددة باألهداف اإلستراتيجية الرؤية يربط شامالً  إداريا

 على توزيعها ويتم مالية غير ومقاييس مالية مقاييس على االعتماد خالل من متوازنة مقاييس إلى األهداف ويترجم

 Mosab.dweik@hotmail.com(نقال عن 2014)الدويك وقاللوة،.األربعة" البطاقة أبعاد

امها لبطاقة االداء المتوازن كانت المنظمات تعتمدالمقاييس غير المالية على وفق  فقبل استخد     

 اما عندما استخدمت بطاقة االداء of measures   Check Listصيغة قائمة التحقق من المقاييس

 

في  الحالي( منظورا خامسا وهو المنظور االجتماعي البيئي الذي اعتمده البحث  269: 2013* اضاف )البعاج، 

 تقويمه لالداء المتوازن.

المتوازن فقد تم تنشيط دور المقاييس غير المالية لكي تصبح نظاماً متكامالً لتطبيق االستراتيجية، وبدأت تتحول 

ى االستراتيجيات المعتمدة على المعرفة استراتيجيات خلق القيمة من ادارة الموجودات الملموسة فقط ال

Knowledge – Based Strategies وهي استراتيجيات تسعى الى تطوير الموجودات غير الملموسة  

 للجامعة.

 الداء المتوازن:اسباب ظهور بطاقة ا -21

 (Lttner & Larcker, 1998 :3)هنالك اسباب عديدة ساهمت في ظهور بطاقة االداء المتوازن منها:   

 ء.ان المقاييس المالية لم تعد بمفردها كافية كمؤشر لتقويم االدا -1

لوقت المحدد واالنتاج في ا TQMتطبق منظمات االعمال تقنيات ادارية وانتاجية جديدة مثل ادارة الجودة الشاملة  -2

JIT .وغيرها التي اقتضى تطبيقها  اعتماد مقاييس غير مالية 

 العولمة وما رافقها من زيادة في حدة المنافسة بين الشركات. -3

 مقاييس االداء المالية وغير المالية بشكل مترابط ومتوازن.االفتقار الى اسلوب شامل يجمع بين  -4

مستقبل متها في الالحاجة الى نظام للحوافز والمكافآت يقوم على مقاييس لالداء تعكس االداء الحالي للجامعة وبين قي -5

 مما دفع إدارات تلك المنظمات الى العمل على تعظيم قيمة الجامعة اآلن وفي المستقبل البعيد.

 همية بطاقة االداء المتوازن:ا -22
 تتضح اهمية بطاقة االداء المتوازن من خالل اآلتي:     

(Kinny & Raiborn, 2011:617)  و(Horngren,et al, 2012:497) ،(، و35: 2015و)معاوية 

التي  التقليديةة بمثابة الحجر االساس للنجاح الحالي والمستقبلي للجامعة على عكس المقاييس المالية تعمل البطاق -1

 تفيد بما حدث في الماضي من دون االشارة الى كيفية االستفادة منها في تحسين االداء مستقبال.

راض قصيرة االجل باالستراتيجيات طويلة االجل، وموائمة االستراتيجيات العامة باهداف القسم موائمة االغ -2

 واالهداف الشخصية. 

ن ورة عملية مجاالت جديدة ينبغي ان تتميز بها الجامعة لتحقيق اهداف الزبوحديد بصتمكن البطاقة من تشخيص وت -3

 والجامعة.

mailto:Mosab.dweik@hotmail.com
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ثل التركيز على ما يجب عمله لزيادة تقدم االداء وتعمل كمظلة للتنويع المنفصل لبرامج الجامعة م المساعدة في -4

 الجودة واعادة التصميم وخدمة الزبون وغيرها.

م في صياغة السياسة وربط االستراتيجية بالنشاطات والمسئولية ص او االسهالتدخل الكبير الصحاب الحص -5

 الواضحة لالهداف والموارد تعطي صورة متوازنة عن الجامعة.

يير وتحسن االداء وتضع تسلسل لالهداف وتوفر التغذية العكسية لالستراتيجية وتربط المكافئات بمعا توضح الرؤيا -6

 االداء.

ء على م الداء العاملين واالدارة وبنفس الوقت تلقي الضوء المتوازن المعايير المالية كملخص مهتبقي بطاقة االدا -7

جاح نام لتحقيق مجموعة مقاييس اكثر عمومية وتفاعال وترابطا بين الزبون والعماليات الداخلية والعاملين واداء النظ

 مالي طويل االمد.

 باألفراد.جامعة لعليا للاستراتيجة تربط اإلدارة ال توفير خطة اتصا -8

الى مجموعة  تساعد عملية ايصال ستراتيجية الجامعة الى كل العاملين لديها من خالل ترجمة االستراتيجية -9

 متماسكة ومترابطة من االهداف التشغيلية التي يمكن فهمها وقياسها.

وتحليل قيمة حملة  ABC  ،ABMم درتها على العمل بصورة فعالة مع االدوات االخرى مثل الموازانات ، نظاق -10

 االسهم من خالل القيمة المضافة.

إرتباطها جعل الموظفين من قمة الهرم إلى أسفله يعملون بشكل متوافق عن طريق آلية وضع األهداف و -11

 اتيجية. باإلستراتيجيات، وجعل اإلستراتيجية هي المحرك الوحيد للجميع عن طريق ربط األهداف الشخصية باإلستر

ة األثر والتي في نهايوكل عنصر من عناصر البطاقة يمثل حلقة في سلسلة السبب إذ ان  إعتماد مبدأ السبب واألثر -12

 كل منها يمكن تحقيق هدف من االهداف التي تنتهي بتحقيق رؤية الجامعة وتبليغ رسالتها

من خالل   Leading Indicatoresتقبلي توفر بطاقة االداء المتوازن مجموعة من المقاييس القائدة لالداء المس -13

 .Lagging Indicatores تكامل المقاييس غير مالية مع المقاييس المالية لالداء الماضي

 

خصائص بطاقة االداء المتوازن -23  Characteristics Of  Balanced Scorecard  (BSC)                
االداء المتوازن بعدد من الخصائص يمكن اجمالها باآلتي:  تتسم بطاقة  

؛ ئلة اآلتيةخاصية تعدد المناظير، اذ ينظر الى منظمات االعمال من خالل خمسة مناظير لالجابة عن عدد من االس -1

  (96: 2006كيف يرانا زبائننا؟ ، بماذا يجب ان نتميز؟ ،هل يمكننا االستمرار في تقديم االفضل؟  )عبدالملك،

حاجات ون، اذ تقدم بطاقة االداء المتوازن بتحقيق التوازن بين  المناظير التي تقوم عليها المقاييس، خاصية التواز-2

 (328: 2003اصحاب المصلحة في الجامعات )المستثمرون(، الزبائن، العاملون ،والمجتمع.)زغلول، 

كافآت المتوازن بين المناظير وبين خطة الحوافز والم اصية الدافعية )الحوافز والمكافآت(، اذ تربط بطاقة االداءخ-3

املين هود كل العجالتي تعدها ادارة الجامعة. ويعد نظام الحوافز العامل المحرك لنجاح تطبيق البطاقة وذلك النه يجعل 

 (344-287: 2004تنصب نحو تحقيق اهداف الجامعة.)ضو،

من تلك  دة وذلك من خالل انشاء معايير اداء تقتربخاصية استهداف افضل اداء على مستوى الجامعات القائ -4

       (Kaplen,et al,1996:73)التي تعتمدها الجامعات القائدة والتي تعكس االداء االفضل. 

الية خاصية توفير معلومات حسب حاجة متخذ القرار اذ يركز هذا المقياس على مجموعة محددة من المؤشرات الم -5

 ( 32: 2004صائص التي تميز القدرة التحميلية لها ويعيق عملها. )زغلول، وآخرون، وغير المالية تتماشى مع الخ

شرات اداء خاصية وضوح العالقة السببية بين األثر والنتائج، فبطاقة االداء المتوازن تتضمن قياس للمخرجات ومؤ -6

 (97: 2006)عبدالملك، لهذه المخرجات ترتبط فيما بينها من خالل مجموعة من العالقات السببية.    

 

 خطوات تصيم وتطبيق بطاقة االداء المتوازن: -24 

( 1كل)ان تصميم خطوات بطاقة االداء المتوازن وتطبيقها يستلزم اجراء عدد من الخطوات  والتي يوضحها الش   

 اآلتي:
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 المصدر: المغربي، عبدالحميد عبدالفتاح، التخطيط االستراتيجي بقياس االداء المتوازن، المكتبة 

 .بتصرف26: 2006العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة،         

 

 لمناظير التي يقوم عليها بناء بطاقة االداء المتوازن:  ا -25

يتطلب بناء إنموذج بطاقة االداء المتوازن تحديدا دقيقا لالهداف والمقاييس والغايات والمبادرات الخاصة بكل       

نستعرض هذه  منظور من مناظير البطاقة ، وهذه المنظورات هي االساس في خلق بطاقة االداء المتوازن، لذلك سوف

المنظورات والكيفية التي يتم بموجبها بناء قياساتها لتحقيق اهدافها وغاياتها االستراتيجية 

 ),2012:494Horngren, etal(و html107272https://hrdiscussion.com/hr.وكاآلتي:

ن الهدف الي: يقوم هذا المنظور الربحية االستراتيجية وخلق قيمة لحملة االسهم)المالكين( . فعندما يكوالمنظور الم -1

ي نظور المالاالستراتيجي الرئيس للجامعة هو خفض الكلفة استنادا الى كلف المنافسين ونمو حجم الخدمات ، فان الم

مقاييس  لتكاليف وزيادة عدد الطلبة.يعد المنظور المالي احد اهمسوف يركز  على مقدار الدخل الناجم عن خفض ا

تيجية ققة الستراتقويم االداء ، ويمثل نتائج هذا المنظور موجهة لتحقيق االهداف او الوقوف على مستوى االرباح المتح

الف ختلف باختجامعة تالجامعة بالعمل على تخفيض التكاليف بالمقارنة مع المنافسين، ونظرا لكون االهداف المالية لل

احل. ففي مراحل عمر الجامعة فانه بالضرورة ستختلف المقاييس التي تقيس انجاز تلك االهداف تبعا الختالف المر

جديدة ،  مرحلة النمو تركز االهداف المالية على نمو حجم الخدمات والبحث عن اسواق وزبائن جدد، وتقديم خدمات

دمات نفاق على عمليات التحسين المستمر للنشاطات التي تخصص لتطوير الخوالمحافظة على مستوى مناسب من اال

 والعمليات والنظم وامكانيات الموظفين وتأسيس قنوات تسويقية وترويجية جديدة.

 تحديد المقاييس

 إعداد خطة العمل

 إعداد االعمال التشغيلية

 تحديد عوامل النجاح المهمة والمناظير

 الرسالةتحديد 

 تحديد رؤية المنظمة

 يماالدارية والتقوالمتابعة 

 الخطوة االولى
 

 الخطوة الثانية

 

 الخطوة الثالثة

 

 الخطوة الرابعة

 

 الخطوة الخامسة

 الخطوة السادس

 

 الخطوة السابعة

 تحديد رؤية الجامعة

 

 ؟رسالة الجامعةما هي 

 وما هي المجاالت التي سنركز عليها؟

 

 بماذا سنكون جيدين بالنسبة لكل منظور؟

 

 ما الذي سنقيسه في كل منظور؟

 

 

كيف سيتم صياغة االهداف ووضع خطط 
 العمل؟

 

 ما هي االعمال التي نحتاج اليها لتحقيق
 االهداف؟

كيف سنتابع ونطور ونوجه اسلوب بطاقة 
 ؟االداء المتوازن 

 

 

 

 

 

 ( خطوات بناء بطاقة االداء المتوازن 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

https://hrdiscussion.com/hr107272.html
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على رأس  عدل العائداما االهداف المالية في مرحلة البقاء واالستمرار فتوكد على المقاييس المالية التقليدية مثل م    

ي فمة االسهم المال والدخل التشغيلي وهامش الربح والعائد على اجمالي الموجودات والقيمة االقتصادية المضافة وقي

ل دات االعماالجامعة في تحقيق اهداف هذه المرحلة . كذلك عندما تصل وح االسواق المالية ، للداللة على مدى نجاح

لمرحلتين الى حالة النضج من عمرها االنتاجي والتي تسمى مرحلة الغلة وتريد حصاد االستثمارات التي حدثت في ا

 امعة. السابقتين فان اهدافها المالية سوف تؤكد على التدفق النقدي التي تساعد وتحافظ على بقاء الج

لخدمة ئن: تقع اهتمامات الزبون في اربعة مجاالت ، اولها الوقت وثانيها النوعية والثالثة االداء وامنظور الزبا -2

 ي:تحقيق اآلتواخيرا الكلفة . ويعد الطالب هو الزبون الرئيس للجامعات والذي يتطلب من ادارة الجامعات ان تسعى ل

 سب رضاهم.االحتفاظ بالطلبة الحاليين من خالل ك -أ

 كسب طلبة جدد.  -ب

 زيادة حصة الجامعة من خريجي الدراسة االعدادية.  -ج

 تلبية االحتياجات المتغيرة للطلبة. -د

، ويُقيم  يات الداخلية: ويقصد به جميع النشاطات والفعاليات الداخلية التي تتميز بها الجامعة عن غيرهامنظور العمل -3

ة ملين وطريقرتها في تلبية متطلبات زبائنها. اذ يقيس درجة مهارات العاهذا المنظور درجة نجاح الجامعات ومدى قد

دة را في مساعتقديم الخدمة وكذلك االنتاجية وغيرها من اجل قياس االداء الداخلي للجامعة، وان لنظم المعلومات اث

مر لجامعات تالداخلية ل منظمات االعمال االلكترونية على تحقيق ذلك بالدقة والسرعة المطلوبة. ان انشطة العمليات

دمات ن خلق الخم( بما يعنيه بثالثة دورات وكل دورة تعطي قيمة للزبائن ، وتبدأ بالدورة االولى وتسمى )دورة االبداع

ضعه وجمة ما تم الملبية لحاجات ورغبات الزبائن ، ثم الدورة الثانية التي تسمى )دورة العمليات( والتي تعمل على تر

جامعة ا تقدمه الالى فعل خدمات، ثم تأتي الدورة الثالثة       ) خدمات ما بعد التخرج (متمثلة بم في الدورة االولى

 لخريجيها بعد ان يغادروا جامعتهم.

تي يجب م والنمو: يعد التعلم والنمو المنظور الرابع في بطاقة االداء المتوازن وهو يعبر عن االسس المنظور التعل -4

ات في يام الجامعلق النمو والتحسينات المطلوبة لتحقيق االهداف في االجل الطويل، اذ ان عدم قان تتبناها الجامعة لخ

تغيير والمساندة  االستثمار في الموارد البشرية لتاهيلها تأهيال عمليا وعلميا عاليا وتطوير تقنيات انتاج المعلومات

ستراتيجية لن تكون قادرة على تحقيق االهداف االاالجراءات الروتينية التنظيمية لتعمق روح العصر فأن الجامعة 

ذا ه. ويٌقِوم لمنظور الزبائن والعمليات الداخلية وبالتالي من المحتمل جدا عدم قدرتها في تحقيق االهداف المالية

ظة فلين، المحاالمنظور اداء الجامعة باتجاه تحسين قدرات العاملين فيها من خالل عدد من المقاييس منها؛ رضا العام

 على العاملين، انتاجية العاملين.

ت للمجتمع منظور المجتمع والبيئة: يضيف البعض هذا المنظور الى ماسبق انطالقا من الدور الذي تقدمه الجامعا -5

اح . ومن الذي تتواجد فيه ويتطلب منها المساهمة في تحقيق الرفاهية لذلك المجتمع حفاظا على استمرارها بالنج

 سين االداءام المديرين الى تحسين اداؤهم االجتماعي بقدر اجتهادهم في سبيل تحقيق اهداف تحالضروري توجيه اهتم

لمجتمع.) ااالقتصادي لجامعاتهم، كما ينبغي الزامهم باعداد تقارير تبين مدى التقدم الذي حققوه في مجال خدمة 

 ( 96: 2007النعيمي، 

فضال عن دورها المهم في حماية البيئة والمساهمة الفاعلة في منع تلوثها وذلك من خالل ما توفره من خريجين في     

: 2006ة لشرائح المجتمع في هذا المضمار. )جربوع وحلس، تخصصات البيئة، وما تقوم به من ابحاث ودورات توعي

16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أداء متوازن بمناظيرها الخمسة.( يمثل إنموذج لبطاقة 2والشكل )  

 

 

 

 

 المنظور المالي:

 كيف نرضي المالك؟

منظور البيئة 

 والمجتمع:

كيف يمكن ان نفي 

بمتطلبات المجتمع 

 ونحمي البيئة
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 ( بطاقة االداء المتوازن بمناظيرها الخمسة 2شكل )                        

 المصدر: من اعداد الباحثين

اصة في مما سبق عرضه يمكن القول ان بناء منظورات بطاقة االداء المتوازن بالصيغة التي تعكس اغراضها وخ   

 مجال التحليل االستراتيجي ، يجب ان تبدأ من عملية تحديد استراتيجية االعمال. 

رة العليا تكون قيادتها من االداان تطبيق بطاقة االداء المتوازن يتطلب تشكيل لجنة ن: تطبيق بطاقة االداء المتواز -26

لتطور نافسين، وامساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية مثال، تجري هذه اللجنة مقابالت مع المعنيين حول الزبائن ، الم

ة ردود التكنولوجي ، وغيرها من اجل وضع اهداف البطاقة عبر مناظيرها الخمسة. بعد ذلك يلتقي الفريق لمناقش

 ائمة باالولويات واالهداف.االفعال ولبناء ق

لجنة م اعضاء الفي جميع لقاءاتهم مع المعنيين يسعى الفريق الى تحقيق توافق في االداء حول اهداف البطاقة. يقس    

 في خمسة مجموعات كل مجموعة تكون مسؤولة عن منظور من المناظير ، فضال عن ذلك كل مجموعة توسع قاعدة

كل لالمقاييس  ي المستويات االدارية الدنيا ومديري الوظائف الرئيسة. المجاميع تحددالمشاركة فتضم ممثلين من مدير

يس هدف ومصادر المعلومات لكل مقياس. تلتقي المجموعات بعد ذلك من اجل تحديد االهداف النهائية والمقاي

 واالجراءات لبطاقة االداء المتوازن والمبادرات الرامية الى تحقيق االهداف.

ييس التي المحاسبون االداريون دورا مهما في تصميم وتطبيق البطاقة وعلى وجه الخصوص في تحديد المقايلعب     

د فسين وموارتقوم االعمال. وهذا يتطلب من المحاسبين االداريين فهم البيئة االقتصادية للنشاط، والزبائن والمنا

 الجامعة الداخلية مثل الموارد البشرية، العمليات والتوزيعات.

ل البطاقة بالتالي تصان لدى المديرين القناعة التامة بان العاملين يفهمون اهمية البطاقة ويفهمون حقيقة توازنها. و    

ف ذوي الى جميع العاملين. وان المشاركة في البطاقة يجعل الجميع  يفهم االسباب التي تقف وراء رضا االطرا

. ستراتيجيتهااعملياتها الداخلية التي تهدف الى رضا الزبون وتطبيق المصلحة في الجامعة وتقديم المقترحات لتحسين 

ن اوافق. كما وبخالف ذلك فان اقتصار العمل  في حدود فريق العمل يفقد الجامعة فرصة تحقيق المشاركة الواسعة والت

لى عالرقابة  ل في قسمهنالك جامعات تشجع كلياتها بان يكون لكل كلية بطاقة اداء متوازن خاصة بها فعلى سبيل المثا

.....  وذج باريتوالجودة يستخدم المدير المقاييس التي تحسن العائد من عدد دورات الجودة، شكل الرقابة االحصائية، نم

 وغيرها.

ان استخدام البطاقة في تقويم االداء االستراتيجي يوسع من رؤية االدارة ويحفز المديرين لتقديم عناية فائقة للمؤشرات 

فقط للمنظور المالي اما  %55مالية لالداء. لقد تم اجراء مسح على مجموعة من الشركات  فتبين انها تعطي غير ال

 استراتيجية الجامعة

 رسالتها رؤية الجامعة و

منظور العمليات 

 الداخلية:

كيف يمكننا ان نتميز 

 بخدماتنا؟

 منظور التعلم والنمو:

كيف يمكن تطوير 

 قابليات العاملين؟

 منظور الزبائن:

 كيف نرضي الزبائن؟

 



The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia Vol. (1) Issue (3) 
 

  
210 

 
  

التعليم والنمو،  %12منظور العمليات الداخلية،  %10منظور الزبائن،  %15)  %45المناظير االخرى فتعطيها 

 (Horengrenet,al, 2012: 496)المنظورالبيئي والمجتمعي(. بتصرف 8%

يم وتكون دالة التقوولكي تكون بطاقة االداء المتوازن جيدة ينبغي على جميع المديرين النظر اليها على انها اداة تحقق ع

مة من قبل مجزية لكل مجاالت االداء، ويجب ان يكون المديرون واثقون بان مقاييس االداء موضوعية ومعقولة ومفهو

 (Garrison et al, 2011: 490)الخاضعين للتقويم واالتكون قابلة للتالعب.

 ومن أجل نجاح عملية تطبيق أسلوب بطاقة ااداء المتوازن البد من:

 وجود عملية تحليل يسبق عملية وضع االستراتيجية وتحديد عالقة السبب واألثر. -1

سيعها تبارية تم توضرورة األخذ بعين االعتبار البيئة المحيطة بالمشروع مع تفعيل البدء بالمشروع بعملية عينة اخ -2

 شيئاً فشيئاً.

 العتبار التطورات التكنولوجية ودمجها مع واقع الجامعات والبعد عن الحلول االنفرادية.األخذ بعين ا -3

 ى المحتوى قبل الصفات التقنية.التركيز عل -4

ي كن القول بأن أسلوب بطاقة األداء المتوازن هو أسلوب حديث ومتكامل يساهم في دمج التصور المالفي الختام يم-5 

ا رقابة عليهمع عوامل السوق والتشغيل والخدمات والموارد البشرية من أجل ضمان تحقيق االستراتيجيات المحددة وال

 وتطويره في ضوء تلك األهداف.بما يكفل تحقيق األهداف المرسومة وتقويم األداء 

رات، تحديد عوامل نجاح تطبيق بطاقة االداء المتوازن باآلتي؛ وضوح االهداف ، تحديد المباد (Jiambalvo)وحدد   

ويل ودعم العمليات المطلوبة للوصول الى االهداف، توزيع المسؤوليات على العاملين لغرض نجاح المبادرات والتم

 (Jiambalvo, 2011: 460)االدارة. 

 بذة عن جامعة جيهان "عينة البحث":ن -1لجانب الميداني: ا -ثانياً 

ارة عن كلية تضم اربعة اقسام علمية وهي عب 2012 -2011تأسست جامعة جيهان في السليمانية السنة الدراسية      

 2013-2012ي اقسام الحاسوب والقانون واللغة االنكليزية والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات.اضيف لها العام الدراس

داث قسمي الهندسة المعمارية والعلوم تم استح 2014-2013قسمي ادارة االعمال والمحاسبة، وفي العام الدراسي 

 تم انشاء كليتي القانون والعلوم االدارية والمالية. 2014المالية والمصرفية. في سنة 

 الوصف االحصائي للخصائص الشخصية للمبحوثين:  -2

 34داد بانة، تم استراست 36وزعت استمارة االستبانة على عينة عشوائية من تدريسيي جامعة جيهان بواقع      

يسيي الجامعة (  من مجموع عدد تدر%58استبانة ، وقد شكل هذا الرقم نسبة )  32استبانة، كان الصالح منها للتحليل 

 ( تدريسي. 55المؤهلين لالجابة والبالغ عددهم ) 

( لقياس  وافق بشدةالا -5الاوافق،  -4محايد،  -3وافق، ا -2وافق بشدة، ا -1استخدم مقياس ليكرت الخماسي )   

ئج. وتم وصف لتحليل النتا  SPSSاتجاهات االجابة على فقرات مناظير االستبانة كما تم استخدام البرنامج االحصائي

ن ة للمبحوثيأفراد عينة البحث التى تناولتها الدراسة من خالل تحديد العدد والنسب لكل خاصية من الخصائص الشخصي

 -وكاالتي:

 

 

 

 حسب الجنس : -أ

( أفراد عينة البحث حسب الجنس1ل )جدو  

 النسبة التراكمية النسبة التكرار الجنس

 71,87 71,87 23 ذكر

 100 28,13 9 انثى

  100 32 المجوع

المصدر : من أعداد الباحثين باالعتماد على االستبانة           
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, مما يعني ان  71,87وهي من خالل الجدول اعاله , نالحظ أن أكبر نسبة مبحوثة كانت من فئة الذكور 

( من %72غالبية اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عينة الدراسة من الذكور اذ تشكل هذه الفئة حوالي )

 العينة المبحوثة.

 التحصيل العلمي : -ب

( أفراد عينة البحث حسب التحصيل العلمي :2جدول )  

 النسبة التراكمية النسبة التكرار الفئات

 43,75 43,75 14 ماجستر

 93,75 50,00 16 دكتوراه

 100 6,25 2 أخرى

المصدر : من أعداد الباحثين باالعتماد على االستبانة            

من خالل الجدول اعاله , نالحظ أن أكبر نسبة مبحوثة كانت من فئة حملة شهادة الدكتوراه وان هذه الفئة 

من العينة المبحوثة.  %50تشكل نسبة   

 العينة حسب التخصص العلمي :وصف افراد  -ج

(  أفراد عينة البحث حسب التخصص العلمي :3جدول )  

 النسبة التراكمية النسبة التكرار الفئات

 6,25 6,25 2 المهني

 74,00 68,75 22 علوم انسانية

 100 25,00 8 علوم طبيعية بحتة

 المصدر : من أعداد الباحثين باالعتماد على االستبانة

( اعاله , أن أكبر نسبة مبحوثة كانت من فئة العلوم االنسانية وان هذه الفئة تشكل 3يظهر من الجدول )

( من العينة المبحوثة. %68,75نسبة)  

 وصف افراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة : -د
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  -ذ

( أفراد عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة كاالتي :4جدول )  

10أقل من   10 31,25 31,25 

10-15  8 25,00 56,25 

16-20  6 18,75 75,00 

20أكثر من   8 25,00 100 

المصدر : من أعداد الباحثين باالعتماد على االستبانة                     

وهي الفئة التي تمتلك  %31,25( اعاله , يظهر أن أكبر نسبة  لسنوات الخبرة هي 4من مالحظة الجدول )

ذلك يرجع الى ندرة حملة الشهادات العليا الذين لم يجدوا فرصة عمل في  خبرة اقل من عشر سنوات. ولعل

 قطاع الدولة أو انها تضم اولئك الذين انتقلوا الى الجامعة بعد تقاعدهم.

 وصف افراد العينة حسب المسمي الوظيفي : -ه

( أفراد عينة البحث حسب المسمي الوظيفي كاالتي :5جدول )  

 النسبة التراكمية النسبة % التكرار الفئات

 12,50 12,50 4 عضو مجلس الجامعة

 28,12 15,62 5 عضو مجلس الكلية

 81,25 53,13 17 عضو مجلس القسم

 100 18,75 6 أخرى

 المصدر : من أعداد الباحثين باالعتماد على االستبانة

( من الفئة المبحوثة تشغل مواقع قيادية في الجامعة وهذا يعزز %28,12( اعاله أن )  5نالحظ من الجدول )

 من موثوقية االجابات خصوصا اذا كانت تلك القيادات حريصة على تحقيق اهداف الجامعة. 

 تمثلت متغيرات الدراسة باالتي:

 المتغيرات المستقلة:

X1 المنظور المالي    

X2 منظور الزبائن )الطلبة(    

X3 منظور العمليات الداخلية    

X4 منظور التعلم والنمو    

X5 المنظور المجتمعي والبيئي    

Y المتغير المعتمد متمثل بتقويم االداء االستراتيجي للجامعة    
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Table (6) Correlations 
 

المتغيرالتا 

 بع

المتغيرالمستق

 X1 ل

المتغيرالمستق

 ل

X2 

المتغيرالمستق

 ل

X3 

المتغيرالمستق

 X4 ل

 المتغيرالمستقل

X5 

 925. 902. 923. 950. 976.  المتغيرالتابع

المتغيرالمستق

 X1 ل

  .952 .937 .910 .903 

المتغيرالمستق

 X2 ل

   .916 .888 .882 

المتغيرالمستق

 X3 ل

    .952 .920 

المتغيرالمستق

 X4 ل

     .901 

 

Table (7) R Square & Sig. F Change 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Durbin-

Watson 

Sig. F Change 

1 .984a .968 .962 .000 

 

 

 

 

  ةنسب اجابات المبحوثين وفقا لمقياس ليكرت للمتغيرات الخمس )9 (جدول                              

مقياس 

 ليكرت

 نسب اجابات المبحوثين التسلسل

 المتغيرالمستقل

X1 

 المتغيرالمستقل

X2 

 المتغيرالمستقل

X3 

 المتغيرالمستقل

X4 

 المتغيرالمستقل

X5 

اوافق 

 بشدة

1 3.13 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 6.25 % 

 % 21.88 % 9.38 % 12.50 % 12.50 % 15.63 2 اوافق

 % 50 % 12.50 % 15.63 % 28.13 % 25 3 حيادي

 % 21.88 % 43.75 % 40.63 % 40.63 % 31.25 4 الاوافق

ال اوافق 

 بشدة

5 25 % 15.63 % 28.13 % 31.25 % - 

 

 

 
Correlations 

Table (8) ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 38.705 5 7.741 159.277 .000b 

Residual 1.264 26 .049   

Total 39.969 31    
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    X1الشكل )1( نسب اجابات المبحوثين وفقا لمقياس ليكرت للمتغير  

 

 

 

 
 

 2X( نسب اجابات المبحوثين وفقا لمقياس ليكرت للمتغير  2الشكل )                       
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                                 X3الشكل )3( نسب اجابات المبحوثين وفقا لمقياس ليكرت للمتغير

 
 4X( نسب اجابات المبحوثين وفقا لمقياس ليكرت للمتغير  4الشكل )              
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 5X( نسب اجابات المبحوثين وفقا لمقياس ليكرت للمتغير5الشكل )

 

 

Table (10) One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

x1 32 3.5938 1.13192 .20010 

x2 32 3.5313 1.01550 .17952 

x3 32 3.7813 1.09939 .19435 

x4 32 3.9063 1.05828 .18708 

x5 32 3.8750 .83280 .14722 

 

Table (11) One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

T df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

x1 17.960 31 .000 3.59375 3.1856 4.0019 

x2 19.671 31 .000 3.53125 3.1651 3.8974 

x3 19.456 31 .000 3.78125 3.3849 4.1776 

x4 20.880 31 .000 3.90625 3.5247 4.2878 

x5 26.321 31 .000 3.87500 3.5747 4.1753 

 

 

 

 النتائج واثبات فرضيات الدراسة:تحليل 
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بحوثين ( يتضح ان اعلى التكرارات الجابات الم5( و)4(، )3(، )2(، )1( واالشكال )9من مالحظة الجدول) -1

 على اسئلة االستبانة كانت )ال اوافق(. 

لخمسة ظير اوهذا يعني ان المتغيرات المستقلة متمثلة بالمنا .968 هي  ) 2R( ان قيمة  )7تبين من الجدول ) -2

 من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع. (%97) تفسر حوالي 

حتمالية وان القيمة اال 159.277)المحسوبة  بلغت )   (F)( اعاله نالحظ ان قيمة  8بالجوع الى الجدول ) -3

 . (0.05)وهي اقل من   (o.ooo)لهذا االختبار تساوي 

ن . وا(3.9063)و  (3.5313)لمبحوثين تراوحت بين( ان الوسط الحسابي الجابات ا10يتضح من الجدول ) -4

 .(1.13192)و     (0.83280) االنحراف المعياري تراوحت قيمته  بين 

الحتمالية لهذا ا( تفوق قيمها الجدولية ولجميع المتغيرات المستقلة وان القيمة  t( قيما ل ) 11اظهر الجدول ) -5

 .(o.ooo)االختبار تساوي 

 ( نجد اآلتي:6عند الرجوع الى الجدول )اثبات فرضيات الدراسة: 

ية )عينة ان قيمة معامل االرتباط بين المنظور المالي  واالداء االستراتيجي لجامعة جيهان / السليمان  -1

دراسة " وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية بين المتغيرين. عليه ترفض فرضية ال (0.976)الدراسة( هو  

 الستراتيجياائية بين المنظور المالي لبطاقة االداء المتوازن وبين االداء عدم وجود عالقة ذات داللة احص

نظور لجامعة جيهان /السليمانية" وتقبل فرضية القبول وهي " وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الم

 المالي لبطاقة االداء المتوازن وبين االداء االستراتيجي لجامعة جيهان /السليمانية".

سة( عينة الدرا)ل االرتباط بين منظور الطلبة  واالداء االستراتيجي لجامعة جيهان / السليمانية ان قيمة معام -2

دم وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية بين المتغيرين. عليه ترفض فرضية الدراسة " ع (0.950)هو  

عة تيجي لجامداء االستراوجود عالقة ذات داللة احصائية بين منظور الطلبة لبطاقة االداء المتوازن وبين اال

ة مالي لبطاقجيهان /السليمانية" وتقبل فرضية القبول وهي " وجود عالقة ذات داللة احصائية بين المنظور ال

 االداء المتوازن وبين االداء االستراتيجي لجامعة جيهان /السليمانية".

عينة )لسليمانية ااتيجي لجامعة جيهان / ان قيمة معامل االرتباط بين منظور العمليات الداخلية  واالداء االستر -3

دراسة " وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية بين المتغيرين. عليه ترفض فرضية ال (0.923)الدراسة( هو  

ن االداء عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين منظور العمليات الداخلية لبطاقة االداء المتوازن وبي

ئية بين سليمانية" وتقبل فرضية القبول وهي " وجود عالقة ذات داللة احصاالستراتيجي لجامعة جيهان /ال

 السليمانية".المنظور العمليات الداخلية لبطاقة االداء المتوازن وبين االداء االستراتيجي لجامعة جيهان /

نة مانية )عييان قيمة معامل االرتباط بين منظور التعلم والنمو  واالداء االستراتيجي لجامعة جيهان / السل -4

دراسة " وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية بين المتغيرين. عليه ترفض فرضية ال (0.902)الدراسة( هو  

داء عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين منظور التعلم والنمو لبطاقة االداء المتوازن وبين اال

ائية بين وهي " وجود عالقة ذات داللة احصاالستراتيجي لجامعة جيهان /السليمانية" وتقبل فرضية القبول 

 يمانية".المنظور التعلم والنمو لبطاقة االداء المتوازن وبين االداء االستراتيجي لجامعة جيهان /السل

السليمانية  ان قيمة معامل االرتباط بين المنظور البيئي والمجتمعي  واالداء االستراتيجي لجامعة جيهان / -5

ضي وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية بين المتغيرين. عليه ترفض فر (0.925))عينة الدراسة( هو  

ين لمتوازن وبالدراسة " عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين المنظور البيئي والمجتمعي لبطاقة االداء ا

 لة احصائيةدالاالداء االستراتيجي لجامعة جيهان /السليمانية" وتقبل فرضية القبول وهي " وجود عالقة ذات 

 نية".ن /السليمابين المنظور البيئي والمجتمعي لبطاقة االداء المتوازن وبين االداء االستراتيجي لجامعة جيها

وهي اقل  (o.ooo)وان القيمة االحتمالية لهذا االختبار تساوي  159.277)المحسوبة  بلغت )   (F)ان قيمة   -6

بالمناظير  بول ويؤكد وجود تأثير للمتغيرات المستقلة متمثلةمما يشير الى ان شكل العالقة مق (0.05)من  

 الخمسة في المتغير التابع متمثل باالداء االستراتيجي للجامعة.

الحتمالية لهذا ا( تفوق قيمها الجدولية ولجميع المتغيرات المستقلة وان القيمة  t( قيما ل ) 10اظهر الجدول ) -7

)المناظير(  وجود عالقة ارتباط قوية بين كل من المتغيرات المستقلة.وان هذا يؤكد (o.ooo)االختبار تساوي 

 وبين المتغير المعتمد )التقويم االستراتيجي لالداء(.
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 االستنتاجات والتوصيات:    

 توصلت الدراسة الى االستنتاجات اآلتية: االستنتاجات:

 تراتيجي.تقويمها الدائها االسلم تعتمد ادارة الجامعة بطاقة االداء المتوازن بمفهومه العلمي عند  -1

ستراتيجي اظهرت الدراسة ان هنالك عالقة ارتباط قوية بين مناظير بطاقة االداء المتوازن واالداء اال -2

 للجامعة عينة الدراسة.

نة ها االستبااظهرت نتائج الدراسة الى عدم موافقة افراد العينة المبحوثة على اغلب الفقرات التي تضمنت -3

 سة.وللمناظير الخم

اهدافها  اتضح من خالل االجابات عن فقرات المنظور المالي ان ادارة الجامعة تستخدم مواردها لتحقيق -4

 االستراتيجية لذلك اتسع نطاق نشاطها من عدد من االقسام الى عدد من الكليات.

سة راتبين ان ادارة الجامعة سعت منذ نشأتها الى توفير االختصاصات التي يحتاجها المجتمع عبر د -5

 متأنية الحتياجات سوق العمل.

سجم ط علمية تنتقوم ادارة الجامعة الى حد ما باختيار عمداء الكليات ورؤساء االقسام العلمية وفقا لضواب -6

 مع اهدافها االستراتيجية كلما توفرت البدائل المتاحة.

ن وق العامليتحرص ادارة الجامعة على تسديد حصتها من الضمان االجتماعي بشكل منتظم حماية لحق -7

 لديها.

بيئة تتحمل الجامعة تكاليف التخلص من النفايات والمخلفات بالشكل الذي يساهم بالمحافظة على ال -8

 وحمايتها من التلوث. كما انها سعت الى زراعة الفضاءات وتشجيرها.

 

 التوصيات: 

 بعد عرض ما توصلت اليه الدراسة من استنتاجات، يوصي الباحثون باآلتي:

ي ام ادارة الجامعة بتحديث مناهجها بشكل مستمر من خالل عقد ندوات علمية يحضرها ذوضرورة قي -1

 االختصاص من داخل الجامعة ومن خارجها.

ؤديها تلكي تزيد الجامعة من حصتها من مخرجات الدراسة االعدادية عليها ان تنوع من الخدمات التي  -2

 محافظة اكثر من جامعة اهلية.للطلبة لكي تحسن من موقفها التنافسي، سيما وان في ال

غرس على ادارة الجامعة زيادة تفاعلها مع المجتمع من خالل مساهمتها في تبليط الطرق الحيوية و -3

 االشجار وانشاء المساحات الخضراء .... وغير ذلك 

ت الجامعالى من اجل ترصين الحالة العلمية للجامعة وتوسيع افق العاملين لديها على الجامعة االنفتاح ع -4

 االجنبية التي تحتل مراتب متقدمة في تقويم االداء.

وازية لكي تستطيع ادارة الجامعة ان تكون نقطة اشعاع علمي وحضاري عليها ان تقوم بتنفيذ دورات م -5

ن عامدها سنة اواقل حسب الحاجة تؤهل الراغبين اليجاد فرص عمل يحتاج اليها سوق العمل، فضال 

 العمل للراغبين من افراد المجتمع. تنفيذها للدورات وورش 

 على ادارة من اجل التوزيع المتكافئ لنفقات الجامعة المالية والتي تساهم في تحقيق اهدافها المرسومة -6

 اضحة لجميعوالجامعة تبني بطاقة االداء المتوازن عند تقويم ادائها االستراتيجي وان تكون هذه االداة 

 ء الجامعة.االطراف التي لها المصلحة في ادا

ي لمشاكل التلعلى ادارة الجامعة فتح قنوات مع المنظمات العاملة في االقليم للمساهمة في تقديم الحلول  -7

 تعترض سير عمل تلك المنظمات ولتجويد ادائها.

ائر ذات لكي تحسن من قدرات خريجيها على ادارة الجامعة ايالء تدريب الطلبة في المختبرات وفي الدو -8

وائر بين في الدية التي تستحقها ومن اجل نجاح هذه العملية ينبغي تقديم الدعم المالي للمدرالعالقة االهم

 او في المختبرات.

 تجويده يصبوان الكادر التدريسي هو احد اهم الركائز التي تستند عليها العملية التعليمية وان تطويره  -9

درها ر فرص تحسين كفاءة ومهارة كافي مصلحة الجامعة، لذلك نرى ضرورة قيام ادارة الجامعة بتوفي

التدريسي والعاملين معهم من خالل توفير فرص تدريب في جامعات عالمية مشهود لها بالرصانة 

 العلمية.

 المصادر:
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 المالحق

 استمارةاستبيان

  االخ الفاضل / االخت الفاضلة :

 ان االستبيان الذي بين يديك يمثل جزء من متطلبات انجاز البحث العلمى الموسوم :

 "أهمية تطبيق بطاقة االداء المتوازن في تقويم االداء االستراتيجى للجامعات االهلية،  

 دراسة استطالعية الراء عينة من اصحاب المصالح في جامعة جيهان السليمانية"

ة تامة , وبصفتك احد افراد العينة , نرجو منك قراءة فقرات االستبانة بعناية وموضوعية واالجابة عليها بصراح

ستخدامها والمطلوب منك ان تضع عالمة )/( فى المكان المخصص للالجابة ستعامل بسرية تامة وان االجابات سيتم ا

 الغراض البحث العلمي فقط , راجين تعاونكم معنا ولكم جزيل الشكر و التقدير . 

 -مالحظات :

 الداعي لذكر االسم-1

 ات حول اسئلة االستمارة لباحثين على استعداد دائم لالجابة على االستفسارا-2

 همية السرعة ما امكنكم فى االجابة على االسئلة لتسهيل انجاز البحث باقرب وقت ممكن االيخفى عليك -3

 

 أوال: المعلومات العامة :

 --------نثى أ       -------فراد العينة حسب الجنس :    ذكر ا-1

 

 لتحصيل الدراسيى :دبلوم فني ...... بكالوريوس ......... ا -2

 ماجستر .........دكتوراه  ........  أخرى حدد ....

https://hrdiscussion.com/hr107272.html
http://www.entilaq.com/strategy/balanced_scorecards.htm
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 لتخصص :  مهني ......    علوم انسانية ......  علوم طبيعية بحتة ......... أخرى حدد .......ا-3

 سنة  ...... 20ن م... أكثر   20 – 16من .....   15 – 10......من  10دد سنوات الخبرة : أٌقل من ع-4

 لمسمى الوظيفي : عضو مجلس الجامعة ...... عضو مجلس الكلية ...... عضو مجلس القسم ........ا-5

 اخرى حدد  ......                        

 أسئلة االستبيان :ثانيا: المعلومات المتعلقة بالبحث : 

امعة جيهان جللمنظور المالي لبطاقة قياس االداء المتوازن على مستوى االداء فى منظور المالي : يوجد أثر ال-1

 السليمانية :

موافق  الفقرة ت

 بشدة

1 

 موافق

 

2 

محاي

 د

 

3 

غير 

 موافق

4 

غير 

موافق 

 بشدة

5 

      المنظور المالي: -1

      لمقدمة تقدم الجامعة الخدمات الجامعية باسعار مالئمة تتناسب مع مستوى الخدمة ا 1

      يتم استغالل الموارد المالية والمساعدات فى تحقيق اهداف الجامعة  2

      لمالية  تستخدم الجامعة التكنلوجية الحديثة فى مزاولة االداء المالى والرقابة ا 3

      تعتمد الجامعة على الرسوم الدراسية للطالب في تغطية مصروفات الجامعة  4

 تعمل الجامعة على زيادة حجم التمويل من خالل اقتراح مشروعات جديدة تؤدى 5

 الى تحسين ايرادات الجامعة وتطورها 

     

      ية لها تعمل الجامعة على كفاءة االنفاق من خالل االلتزام ببنود الموازنة السنو 6

تتناسب اسعار ساعات المحاضرات الدراسية مع عدد ونوعية الخدمات المقدمة  7

 للطلبة 

     

      يتناسب ما تقدمه ادارة الجامعة من مكافأة الباحثين مع جهودهم البحثية  8

      الجامعة بمبدأ كفاءة عمليات الشراءتلتزم  9

      منظور رضا الطلبة : -2

 تعمل الجامعة على تطوير العالقة مع الطلبة ومتابعة اوضاعهم وتحقيق درجة 1

 رضاءهم ,وتستجيب لشكاويهم ويتم معالجة مطالبهم فى وقت قصير 

     

دريبية تسعى ادارة الجامعة الى تقديم افضل الخدمات التعليمبة واالجتماعية والت 2

 الى الطلبة من خالل استخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة 

     

 لتدريسيةتقدم الجامعة خدماتها التعليمية باسعار معقولة ومناسبة مقابل البرامج ا 3

 المقررة

     

مية تعمل الجامعة على تحقيق توازن حسب طاقاتها المتاحة بين القدرات االكادي 4

 والحصة المستهدفة من خريجى االعداديات العامة 

     

عالمية تستحدث الجامعة برامجها التعليمية والتدريبية لطلبتها وفق المستجدات ال 5

 وتعمل ادارة الجامعة على تطوير مناهجها بين أونة وأخرى 

     

يمي تحاول ادارة الجامعة باستمرار التعرف على اراء الطلبة فى االداء االكاد 6

 معة واالداري لالكاديمين والعاملين لديها من خالل وحدة ضمان الجودة فى الجا

     

يشجع التدريسين الطالب على المشاركة العملية والحوار والمناقشات داخل  7

 القاعات الدراسية 

     

 تعمل الجامعة على تطوير دورها وابراز سماتها وكفاءتها التعليمية ونوعية 8

 خدماتها المقدمة الى الطلبة من بين الجامعات االهلية االخرى 

     

 تعمل ادارة الجامعة على تطوير العالقة مع الخريجين وتوصف وتقيس مستواهم 9

 وتتابع اوضاعهم 

     

      منظور العمليات الداخلية : -3

      تعمل ادارة الجامعة على تحديد وتشخيص احتياجات كافة شرائح المجتمع  1

ية تعمل ادارة الجامعة على عقد الدورات التدريبية لتنمية قدرات الطلبةوتهئ 2

 اوضاعهم لالندماج فى سوق العمل 

     



The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia Vol. (1) Issue (3) 
 

  
222 

 
  

كافة تعمل ادارة الجامعة على تطوير االنشطة والبرامج ودعم االنشطة البحثية ل 3

اعضاء الهيئةالتدريسية من منتسبي الجامعة والجامعات االخرى االهلية 

 والحكومية 

     

ت التى تعمل ادارة الجامعة على تطوير الخدمات االدارية الالزمة وتقديم التسهيال 4

ى فقرار واالنسجام فى الدراسة فى جو اكاديمي يسهم تحقق للطلبة عنصري االست

 نجاح العملية التعليمية 

     

ة تعمل ادارة الجامعة على تطوير مجاالت البحث العلمى ودعم االنشطة البحثي 5

 لالكاديمين من خالل اقامة المؤتمرات العلمية الدولية السنوية 

     

معة يتم اتخاذ القرارات االدارية والعلمية بعد التشاور ومناقشات بمجاس الجا 6

 وكلياتها 

     

7 

 

8 

 يتم اعتماد النظام الالمركزى فى ادارة الجامعة 

 

يتم اختيار العمداء ورؤساء االقسام وفق ضوابط علمية منسجمة مع اهداف 

 الجامعة 

     

      معة يتم استخدام تكنلوجيا المعلومات بين الوحدات االدارية والعلمية في الجا 9

      منظور النمو والتعلم : 4

      رتوجد فى الجامعة وحدة خاصة بضمان الجودة والتطوير وخدمة التعليم المستم 1

لعالى اتسعى الجامعة لمعرفة القوانين وتطبيق التعليمات وقرارات وزارة التعليم  2

 والبحث العلمي بشكل منتظم 

     

تخصص الجامعة ميزانية خاصة لتدريب وتطوير المهارات والقدرات الحالية  3

 للعاملين فيها للوصول الى المستوى المطلوب والمستهدف 

     

ة االستمرار فى تطوير قدرات االبتكار واالبداع وخلق قيمتعمل الجامعة على  4

 ومكانة اعلى بين الجامعات من اجل ضمان التميز

     

دمة االستعانة بكفاءات خارجية العداد برامج تدريبية متخصصة لتطوير جودة الخ 5

 التعليمية 

     

      السعي نحو توفير المنح الدراسية وتقديم التسهيالت بشأنها  6

الداء االسعى باستمرار للتحسينات والتطويرات والتقييم المستمر من خالل مقارنة  7

 من سنة الى اخرى 

     

التى  تعمل ادارة الجامعة على تطوير انظمتها واجراءاتها التعليمية والتنظيمية 8

 تؤدي  الى تحقيق رضا العاملين والطلبة 

     

ا التقنيات الحديثة وفقا لعنصر التكنلوجيتعمل ادارة الجامعة على استخدام  9

 المعلوماتية وتسعى من خاللها الى فتح افاق جديدة مستقبال

     

      المنظور االجتماعى والبيئي : -5

      تتحمل الجامعة تكاليف التبرع لصالح البحث العلمي  1

      تسدد ادارة الجامعة حصتها فى الضمان االجتماعي بشكل منتظم  2

      ا توفر الجامعة مالبس للعاملين وتساهم فى توفير العالج واالدوية لمنتسبيه 3

      توفر ادارة الجامعة النشرات الدورية والمجالت     4

      توفر الجامعة المسابقات واالنشطة الرياضية والرحالت     5

      ت تتحمل الجامعة تكاليف معالجة الصرف الصحى  والبدالت والحوافز والمكافا    6

ت لة مسبباتتحمل ادارة الجامعة تكاليف التخلص من المخلفات والنفايا  وتكاليف ازا    7

 الشكاوى للزبائن وكذلك تتحمل تكاليف منع التلوث البيئي 

     

 وتشجير مناطق المجتمع وكذلك حدائق ومساحاتتتحمل الجامعة تكاليف تجميل     8

 داخلية بالجامعة

     

      تتحمل ادارة الجامعة تكاليف التبرعات للجمعيات الخيرية المختلفة    9

      

 

 

 


