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 تابعة تنفيذ خطة التطوير السابقةمأ. 
 تذكر اإلجراءات المخطط لها الواردة في التقرير السنوي السابق للبرنامج ومستوى تنفيذها.

 اإلجراءات المخطط لها
 مسؤولية

 التنفيذ

تاريخ اإلنجاز 

 المخطط له

 في حالة عدم االكتمال مستوى اإلنجاز

 مكتمل
غير 

 اإلجراء المقترح األسباب مكتمل

1.        

2.        

3.        

4.        

 

 البرنامج إحصاءاتب. 
 

 (في سنة التقرير ) الطلبةإحصائيات . 1

 النتائج العنصر م

 94  الذين بدأوا البرنامج الطلبةعدد  1

 83 الذين أتّموا البرنامج  الطلبة إجمالي عدد 2

3 

 :(وجدت )إن  ضمن البرنامج الرئيسةمسارات الالذين أتّموا  عدد الطلبة

   أ. 

   . ب

   ج. 

  في الحد األدنى من مدة البرنامجالذين أتموا البرنامج  عدد الطلبة 4

  مام(ت)معدل اإل في الحد األدنى من مدة البرنامجالذين أتموا البرنامج  للطلبةالنسبة المئوية  5

  وجدت()إن للبرنامج الخروج الذين أتّموا نقاط  عدد الطلبة 6

  )إن وجدت (ج للبرنامج والذين أتموا نقاط الخر للطلبةنسبة المئوية ال 7

 :أثَّرت على معداّلت اإلتمام قد تكونعلى أي عوامل خاصة أو غير عادية  التعليق

 

 

 

 

 

 :(لعام الذي أعد عنه التقريرلخريجي ا) الدفعة الحالية. تحليل 2
 الطالب تصنيف

 

 

 السنوات

العدد الكلي 

 ينالمقيدلبة طلل

 للدفعة

 الطلبة

 ونالمنسحب

طلبة الذين ال

في استمروا 

حتى الدراسة 

نهاية السنة 

 األكاديمية

 نسبة النجاح الطلبة الناجحون الطلبة الراسبون

قبل ثالثة 

 أعوام

  17 5 20 1 23 ذكور
  26 3 38 3 32 إناث
 %78 43 8 48 4 55 إجمالي

قبل 

 عامين

  20 3 20 0 23 ذكور
  21 2 24 2 26 إناث
 %84 41 5 45 2 49 إجمالي

 قبل عام

  12 15 21 2 29 ذكور
  24 8 22 2 34 إناث
 %57 36 23 43 4 63 إجمالي
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العام 

 الحالي

  26 3 29 2 31 ذكور
  57 3 60 3 63 إناث
 %88 83 6 89 5 94 إجمالي

 النتائج:التعليق على 

 8143_73دفعة عام 

فعة عام من أكملوا السنة األخيرة لهذه الد 33/4143 طالب التحقوا عام 55مقدرهم  بدأت الدفعة بعدد من الطالب

 34يرة تخرج من هذه الدفعة للسنة االخ طالب 44طالب فأصبح عدد الدفعة  4طالب تم انسحاب  48      7143/8143

 .%2.2بنسبة رسوب  1طالب مما يشير الي ان عدد الطالب الذين رسبوا في هذه الدفعة 

 

 :قاط القوةن

 اجراء انتخابات طالبية تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس لتشكيل مجلس استشاري طالبي. -

 كارات.لالبت مشاركة الطالب في مسابقة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال حيث وصل عدد المشاركين بتسع أفكار -

عة الجام وعات الصغيرة في مسابقةحصول الطالب على المركز الثالث والخامس في مسابقة دراسة الجدوي للمشر -

 لالبتكار وريادة االعمال.

 توصيات التطوير:

سار منه االستفوحث الطالب على معرفة المرشد األكاديمي له من خالل البوابة االلكترونية للطالب والتواصل معه  -

 ألي معلومة يريدها.

 9143_83دفعة عام 

فعة عام من أكملوا السنة األخيرة لهذه الد 43/5143 حقوا عامطالب الت 49بدأت الدفعة بعدد من الطالب مقدرهم 

 41يرة تخرج من هذه الدفعة للسنة االخ طالب 43طالب فأصبح عدد الدفعة  2طالب تم انسحاب  45      8143/9143

 .%6بنسبة رسوب  اثنان فقططالب مما يشير الي ان عدد الطالب الذين رسبوا في هذه الدفعة 

 :نقاط القوة

 .دفعة من الطالب تشارك في تشكيل المجلس االستشاري الطالبي ويمثلوا الطالب في مجلس الكلية أول -

امة مشاركة الطالب في مبادرة الكلية لتكوين شراكة مع مؤسسات ريادة االعمال لتشجيع الطالب على اق -

 المشروعات الصغيرة.

 داخل مدينة الغاط. مشاركة الطالب في فعاليات المجتمع المحلي مثل عمليات التشجير -

 توصيات التطوير:

 حث الطالب على االشتراك في االنشطة الرياضية. -

 

  1440_93دفعة عام 

فعة عام من أكملوا السنة األخيرة لهذه الد 53/6143 طالب التحقوا عام 63بدأت الدفعة بعدد من الطالب مقدرهم 

 36الخيرة اتخرج من هذه الدفعة للسنة  طالب 36دفعة طالب فأصبح عدد الأربعة طالب تم انسحاب  36      9143/4014

 .%36بنسبة رسوب  23طالب مما يشير الي ان عدد الطالب الذين رسبوا في هذه الدفعة 

 نقاط القوة:

 ارتفاع نسبة نجاح الدفعة. -

 طلبات توظيف لبعض الطالب من الجهات التي تم التدريب فيها. -

ة في الطلب اط( بوجود برنامج نظم معلومات ادارية نتيجة تدريب بعضتم تعريف سوق العمل المحلي )محافظة الغ -

 جهات التوظيف بمحافظة الغاط.

 توصيات التطوير:

 تشجيع الطالب على البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات   -

 جامعة.نها العتشجيع الطالب على أفكار ريادة االعمال إلقامة مشروع صغير واالشتراك في المسابقات التي تعلن  -

  1441_40دفعة عام 

فعة عام من أكملوا السنة األخيرة لهذه الد 36/7143 طالب التحقوا عام 94بدأت الدفعة بعدد من الطالب مقدرهم 

 83يرة تخرج من هذه الدفعة للسنة االخ طالب 84طالب فأصبح عدد الدفعة  5طالب تم انسحاب  89      4014/4114

 .%6.74بنسبة رسوب  6الب الذين رسبوا في هذه الدفعة طالب مما يشير الي ان عدد الط

 نقاط القوة:

 ارتفاع نسبة نجاح الدفعة. -

 طلبات توظيف لبعض الطالب من الجهات التي تم التدريب فيها. -
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ة في الطلب تم تعريف سوق العمل المحلي )محافظة الغاط( بوجود برنامج نظم معلومات ادارية نتيجة تدريب بعض -

 محافظة الغاط.جهات التوظيف ب

 توصيات التطوير:

 تشجيع الطالب على البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات   -

 ة.تشجيع الطالب على أفكار ريادة االعمال إلقامة مشروع صغير واالشتراك في المسابقات التي تعلن عنها الجامع
 

 

 .البرنامج لمدةبعاً ت المزيد من الصفوف عند الحاجة  إدراج* يتم 

 البرنامج مقارمن  مقر في كلتحليل الدفعات لفصل نرفق تقرير مي** 

 

  تحليل نتائج إحصاءات البرنامج . 3
 لبرنامج(ا إحصاءاتفي ضوء نتائج  وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :القوةجوانب 

 زائد توظفوا في مجاالت أخري %37ا في مجال التخصص %( تشمل توظفو 54.2اجمالي الخريجين الذين توظفوا ) -1

22.2% 

الجامعة  في الجودة كثير من عناصر بشكل عام يعد مرتفعاً، وعن تلقاه في الذي التعليم مستوى عن وعن مدى رضى الخريج -2

 التدريس، والمناهج. األساتذة، وأسلوب مثل جودة

 لعليا.نسبة مقبولة من الطالب الخارجين الستكمال دراستهم ا -3

 زيادة نسبة توظيف الطالب الخارجين في نفس مجال التخصص. -4

 انخفاض عدد الطالب الخارجين عن العمل. -5

 العمل بنسبة عالية. سوق بتهيئة الخريج لدخول الجامعة يرى الخريجون قامت -6

 وحر مثل) سيةااألس للمهارات الفنية بنسبة مرتفعة، وكذلك بامتالكهم للمهارات بامتالكهم الجامعة يعتقد خريجو -7

 عمل.لل عالية بأخالقيات ، وكذلك بتمتعهم(للمشكالت حلول إيجاد على والقدرة االتصال ومهارات الفريق

 

 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 
 اللغويكة راتعن المهارات التي يعتقد الخريج أنه يفتقدها عند التحاقه بسوق العمل: فقد جاءت أهم تلكك المهكارات هكي: المهكا -1

 ي.الشفه االتصال التقنية، ومهارات الكمية، والمهارات العملية، ثم المهارات ، يليها الخبرة(اإلنجليزية اللغة)

 

 

 أولويات التحسين:

 التواصل مع ارباب العمل لمعرفة احتياجات سوق العمل. .1

 انخفاض نسبة استجابة الطالب لالستبيان. .2

 .نتشجيع الخريجين للمشاركة في االستبيا .3

 رباب العمل ومشاركتهم في االستبيان ومعرفة آرائهم عن الخرجين.حث ا .4

 دراسة اسباب اتجاه الطالب الخريجين للعمل في مجاالت اخري غير التخصص.  .5

 تنمية وتطوير مهارات الطالب التي تساعدهم على ابراز المهارات التي تمكنهم من االلتحاق بالعمل.
 

 

 مخرجات التعلم للبرنامج تقويمج. 
 

 ** . نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج1

 مخرجات التعلم #
 ويمالتق طرق
 مباشر(غير  – )مباشر

مستوى األداء 

 المستهدف
 التقييمنتائج 
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 المعارف

 المعلومكات بنظم الخاصة والحقائق المفاهيم يعرف ..ع
 نظم تطور ومعرفة االدارية

   .االختيارات المتعدد الفصلية

 االداريكة المعلومكات لكنظم الحديثكة بالمصكادر يلكم ..ع
 البحكث فكي منها واالستفادة المعرفي الوعي لزيادة
 .العلمي

 االختبارات التحريرية النهائية.
  

 المتعلقكة والسياسكات االسكتراتيجيات الطالكب يعرف ..ع
 .بكفاءة االدارية المعلومات نظم بوظائف

 االختبارات التحريرية النهائية.
  

     ..ع

     ..ع

 المهارات

 بالتخصكص العالقكة ذات المعاصكرة القضكايا يحلكل ..م
 اقتراحكات علكي والحصكول االداريكة المعلومكات نظم

 .تواجهه التي المشاكل لحل مناسبة

االختبكككارات التحريريكككة الفصكككلية 

 والنهائية.

  

 وتحليلهكا عديكدة مصكادر مكن المعرفكة يسكتنبط ..م
 نظكم مجكال فكي واسكع إدراك علكي للحصكول

 .االدارية لمعلوماتا

االختبكككارات التحريريكككة الفصكككلية 

 والنهائية.
  

 فكي االدارية المعلومات نظم مشاكل حل في يبتكر ..م
 .المؤسسات

االختبكككارات التحريريكككة الفصكككلية 

 والنهائية.
  

 بالتخصكص العالقكة ذات المعاصكرة القضكايا يحلكل ..م
 اقتراحكات علكي والحصكول االداريكة المعلومكات نظم

 .تواجهه التي المشاكل لحل سبةمنا

االختبكككارات التحريريكككة الفصكككلية 

 والنهائية.

  

     ..م

     

 الكفاءات

 بنظم المتعلقة االبحاث في الخريجين كفاءة تطوير ..ك
 كفريكق مجموعكات فكي والعمكل االداريكة المعلومكات

 .واحد عمل

 تكليف الطالكب بتقكديم ورقكة عمكل

 .مع مجموعة من الطالب
  

 فكي الخاصكةو  القياديكة الخكريجين كفكاءة رفكع ..ك
 متلقكي ومكع والمرؤوسكين الرؤسكاء مكع التعامكل
 علكي والقكدرة المسكتفيدين مكع والتعامكل الخكدمات

 .معهم التفاعل

 المناقشككة الصككفية االختبككارات
 التحريرية

  

 وتحمكل للخكريجين الشخصكي التطكوير علكي القدرة ..ك
 التكنولوجيكا ومصكادر المعرفكة واسكتخدام المسئولية
 .الحديثة

 االختبارات الشفهية
  

     ..ك

     ..ك

 :تقييم مخرجات التعلم للبرنامجالتعليق على نتائج 
 

مخرجات  التسلسل

(المعارف،المهارات،الكفاياتالتعلم)  

 نقاط تحتاج الى تحسين نقاط القوة

معرفة مفهوم التسويق ومراحل -1 1

 تطوره  

زيج التسويقي الم علىالتعرف -2

 وكيفية إدارته.

يدل التحليل على ان الطالب اكتسبوا 

نسبة جيدة جدا في المعرفة بمفهوم 

 التسويق والمزيج التسويقي 

 البعض لدية ضعف في عملية استرجاع

المعلومة لذا وجب التنبيه على ضرورة الفهم   

والحفظ معا    

اإللمام بالمفاهيم األساسية إلدارة -1 2

عمالبيانات األ  

اتاإللمام بأساليب بناء قواعد البيان-2  

يدل التحليل على ان الطالب اكتسبوا 

نسبة جيدة جدا في معرفة المفاهيم 

واألساليب األساسية والضرورية في 

 قواعد البيانات وكيفية ادارتها

 حث الطالب على االهتمام أكثر في مجال

برمجيات وتطبيقات قواعد البيانات    
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لى مفهوم االدارة والمدير التعرف ع-1 3

 والمنظمة

التعرف على الوظائف االدارية -2

صنع واتخاذ القرار التنظيم، )التخطيط،

 ، التوجيه، الرقابة(

 

يدل التحليل على ان الطالب اكتسبوا 

معرفة ممتازة في مفهوم اإلدارة 

والمؤسسة والوظائف اإلدارية 

 الرئيسية 

كثر عن وظائف اإلدارة حتى يتعمق في فهم حث الطالب على دراسة حاالت دراسية أ

 الوظائف الرئيسية ألهميتها الكبيرة جدا في

حياة الطالب الدراسية و العملية    

معرفة مفهوم إدارة العمليات -1 4

 وتطورها.
تقدير حجم الطلب على منتجات -2

 الشركات الصناعية

يدل التحليل على ان الطلبة اكتسبوا 

عمليات معرفة جيدة في إدارة ال

وفروعها من حيث تقدير حجم الطلبات 

 والتخطيط والرقابة في الشركات 

الطالب بحاجة أكثر للتركيز على معرفة الية العمليات وكيفية ادارتها بكافة اقسام 

 المؤسسة وبأشكالها المختلفة من لحظة

دخول المواد الخام الى خروجها على شكل   

منج نهائي   

حات االدارية قدرة على فهم المصطل-1 5

اإلنجليزيةم االدارية باللغة يوالمفاه  

القدرة على الربط بين المعرفة -2

 المكتسبة والتطبيق العملي

يدل التحليل على ان الطلبة تعاني من 

ضعف في القدرة على اكتساب المعرفة 

في تخصص إدارة االعمال باللغة 

 اإلنجليزية 

التتقوية الطالب باللغة اإلنجليزية وزيادة معد  

القبول    

تنمية المهارات المعرفية واإلدراكية -1 6

لدى الطالب من خالل تعريفه بمفهوم 

اإللكتروني. االعمالوطبيعة    

إكساب الطالب لمهارات دارة -2

شطة عبر االنترنت واالستفادة من ناأل

 التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

التحليل يدل على ان الطالب اكتسبوا 

دة في االعمال االلكترونية من معرفة جي

حيث المفهوم و الطبيعة و االنواع و 

القدرة على ممارست االنشطة 

 االلكترونية من خالل االنترنت

 تدريب الطلبة على استخدام تطبيقات االعمال

االلكترونية بشكل اكثر اتساعا و اكثر تفصيال   

من حيث نوعية الخدمات و مجالها مثل   

ية في المؤسسات الحكومية الخدمات االلكترون   

 المفاهيم األساسية إكساب الطالب -1 7

نشأت  نظم  المعلومات اإلداريةل

هوتطور  

 اكساب الطالب مهارات تحليل-2

العالقة بين نظم المعلومات ومنظمات 

 األعمال.

يدل التحليل على ان الطالب اكتسبوا 

معرفة جيدة جدا في نظم المعلومات 

فاهيم االساسية و االدارية من حيث الم

كيفية استخدام النظم المعلومات في 

خدمة المؤسسة و الحصول على الميزة 

 التنافسية

 زيادة مقدرة الطالب على التمييز و بين النظم 

 من حيث النوع و مكان االستخدام و كذالك

الغرض من االستخدام   

 

 الذي أعد عنه التقرير وفقاً لخطة البرنامج لقياس مخرجات التعلم * يتم إدراج نتائج مخرجات التعلم التي تم قياسها خالل العام

 ) إن وجدت( فرع من فروع البرنامجكذلك لكل من شطري الذكور واإلناث و تقرير منفصل لنتائج قياس مخرجات التعلم للبرنامج لكل يرفق * *

  تحليل نتائج تقييم مخرجات التعلم .2
 التعلم(مخرجات  تقييمفي ضوء نتائج  وأولويات التحسينتحسين  إلىلتي تحتاج الجوانب ا القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :جوانب القوة

  قيمككة وهككي أزيككد عككن قيمككة المقارنككة المرجعيككة الداخليككة فككي حككين ان ال %61بلغككت نسككبة األبحككاث المقدمككة مككن الطلبككة

 بيتها للعام القادمويتطلب اتخاذ إجراءات للوصول للقيمة المستهدفة والتي تم تث %65المستهدفة 

  63لي التصل  الحديثة التكنولوجية التي يستخدمها الطالب عند عرض الواجبات ومشاريع التخرجتنمية مهارات الطالب% 

 ما كانت عليه في السنة الماضية.على األقل ع

 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 تطوير استراتيجيات التعلم  •

 .ت التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤوليةتطوير طرق قياس المهارات مهارا •

 .تدريب الطالب على الممارسات العملية للمهارات مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية •

 %65العمل علي زيادة النسبة لتصل الي تقدير ) ج (  •
 

 

 

 أولويات التحسين:

 ت الحديثةتطوير استراتيجيات التعلم إلكساب الطالب مهارات استخدام التقنيا •
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 تدريب الطالب •
 

 
 

 

 

 موجز عن تقارير المقررات الدراسيةد. 
 

 المخطط لها الوحدات  /تدريس المقررات . 1
 التعويض. وإجراءات خالل السنة األكاديمية، مع ذكر األسباب لم يتم تدريسهاوتم التخطيط لها الوحدات التي  /  دراسيةالمقررات ذكر الت  

 التعويضأنشطة /إجراءات أسباب عدم التدريس الموضوعات /الوحدات الدراسي رالمقر

    ال يوجد 

    ال يوجد 

    ال يوجد 

    ال يوجد 

    ال يوجد 

    ال يوجد 

    ال يوجد 

    ال يوجد 

    ال يوجد 

 

 التبايناتذات  . المقررات2
ترائج نرات، التقرديتوزيرع  ،اإلتمراممعردل )ذلرك:  بمرا فري، قاً لما ورد في تقارير المقررراتوف، بشكل واضحفي النتائج  تباينالمقررات التي يلحظ فيها  ذكرت  

 .التحسين إجراءاتو، التبايناتأسباب هذه  بيانالطلبة .... الخ( مع 

 التحسينإجراءات  التباينأسباب  التباينات ورمزه راسم المقر

Fin 210   مبككككاد

 المالية

انخفككاض درجككات الطككالب 

 في المقرر

عككدم دراسككة الطككالب المتطلككب السككابق 

 لمقرر المالية

تسليم قوانين المقرر للطالب 

 مع ورقة االختبار.

رفكككع معكككدالت قبكككول الطالكككب 

 بالقسم.

 2مشككروع تخككرج

 نما  497

نقككص درجككات بسككيطة 

مكككا يجكككب ان ينقصكككها 

 الطالب

عككككدم قككككدرة الطالككككب علككككي اسككككتخدام 

لتحليل نتكائج مشكروع  SPSSبرنامج 

 الخرج

ورة تدريبيكة للطكالب اعطاء د

 SPSSفي برنامج 

    

    

    

    

    

    

    

 

  تحليل نتائج تقارير المقررات .3
 (الدراسية المقرراتقارير ج تفي ضوء نتائ وأولويات التحسين ،تحسين إلىالجوانب التي تحتاج ، والقوةجوانب  إدراج )يتم

 :جوانب القوة

 م
 البرنامج

ةنظم معلومات إداري  
اجمال عدد 

 الطالب/ الطالبات 

 الحضور 

 )نسبة الحضور(

 املحرومون 

 )نسبة املحرومين(

املنسحبون )نسبة 

 املنسحبين(

نسبة 

 النجاح
 نسبة الرسوب

 %13 %87 (%23) 42 (%16)29%61)112 185 األول المستوى  1
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) 

 %(22)24 (18%)19 58%) )63 109 المستوى الثاني 2
85.5

% 
14.5% 

 101 الثالثالمستوى  3
56(%55.4

) 
27(26.7)% 18(17.8%) 

86.5

% 
13.5% 

 118 المستوى الرابع 4
101(

85.5% 
9(7.5%) 8(7%) 90% 10% 

5 
المستوى 

 الخامس
110 94(86%) 8(7%) 8(7%) 

94.5

% 
5.5% 

6 
المستوى 

 السادس
70 64(91%) 3(4.5%) 3(4.5%) 

91.6

% 
8.4% 

 84 المستوى السابع 7
83(98.8%

) 
0(0%) 1(0.02) 

88.8

% 
11.2% 

 105 الثامنالمستوى  8
104(

99.1% 
1(0.09) 0(0%) 

97.8

% 
2.2% 

 اجمالي

 نظم معلومات ادارية
882 

677(79%

) 
96( (10% 

104( 

(12% 

91.6

% 
%8.4 

 

 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 

 

 

 أولويات التحسين:

 

 
 

 

 هـ. أنشطة البرنامج
 

 والدعم الطالبي اإلرشاد. 1

 *وصف مختصر للنشاط  نشطة التي نفذتاأل

إقامة ورشكات عمكل تضكمنت شكرح 

 وتوضيح اعمال الحذف واالضافة

توضكيح الكيفيكة الصكحية للحككذف و االضكافة بمكا يضكمن قككدرة الطالكب مكن تنزيكل جميككع 

 ساعات الفصل الدراسي بدون تعارضات 

اعكككداد نمكككاذج االرشكككاد األككككاديمي 

 والتوصية باعتمادها
 االرشاد االكاديمي توضيح الية 

  

  

  

  

  ** التعليق على أنشطة اإلرشاد و الدعم الطالب بالبرنامج

 األكاديميتفعيل االرشاد األكاديمي عن طريق وسائل االتصال االلكتروني بين الطبة والمرشد 

 دعم عمل وحدة االرشاد األكاديمي خالل أسبوعي الحذف واالضافة

 

 عدد المشاركين والنتائج وأي إحصاءات أخرى.* يتضمن توقيت التنفيذ و
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 هذه األنشطة** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في 

 

 

 والجهاز المساند التعليميةلهيئة ل. أنشطة التطوير 2

 *وصف مختصر للنشاط نفذتاألنشطة التي 

  دورة ألعضاء هيئة التدريس الجدد

سمنار ألعضاء هيئكة التكدريس فكي 

العمكككككال عكككككن نظكككككام قسكككككم ادارة ا

 معلومات االدارية

 التعريف بمفهوم و دور نظم المعلومات االدارية في تحقيق الميزة التنافسية 

 D2Lدورة نظم التعليم االلكتروني 

. 
 التعريف  بنظام التعلم االلكتروني 

تحليككل ادوات المرحلككة األولككي مككن 

 .D2Lنظام  
  كيفية استخدام ادوات نظام التعلم االلكتروني

معكككككايير المسكككككؤولية االجتماعيكككككة 

بالجامعككككككككات )مهككككككككارات البنككككككككاء 

 ومقترحات التطبيق(.

 دور الجامعة و الكليات في الشراكة المجتمعية البنائه

 معرفة كيفية صياغة و تحديد مخرجات التعلم لكل برنامج و مقرر  صياغة مخرجات التعلم.

  تفعيل المنصة االلكترونية.

 دورة في طرق قياس مؤشرات االداء  لبرنامج.قياس مؤشرات االداء ل

 دورة في طرق قياس مخرجات التعلم  قياس مخرجات التعلم.

 لسابقة كيفية اعداد و تنفيذ خطة تحسين البرنامج باالعتماد على التقارير و النتائج ا إعداد وتنفيذ خطة التحسين.

 ي الرقمية السعودية في مجال التدريس و البحث العلمكيفية االستفادة من المكتبة  المكتبة الرقمية السعودية.

 **التعليق على أنشطة التطوير للهيئة التعليمية والجهاز المساند 

حلي، جتمع المعلى تنمية  وتطوير العملية التعليمية بشكل إيجابي سواء للطالب والم ساعدتهذه الدورات 

 ي عملهمنقاط الضعف التي يواجهها العاملين فكذلك تفاعل المدرس مع المجتمع المحلي والتعرف على 

 وفيما يلي اراء اعضاء هيئة التدريس علي الدورات: مل على حلها في خالل  دورات أخرىوالع

 مهاطالب المشاركون بأهمية المداومة على األنشطة واستخدام التقنيات المالئمة في تقدي •

 التنسيق مع األعضاء حول موعد الدورات وورش العمل  •

 داء رأي األعضاء حول نوعية الدورات وورش العمل المستهدفةاب •

 زيادة المدة المخصصة لورش العمل والدورات التدريبية

 

 

 وأي إحصاءات أخرى. * يتضمن توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج

 ** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 

 واالبتكار. البحث العلمي 3

 *وصف مختصر للنشاط شطة التي نفذتاألن

Investment in 
Information and 
Communications 
Technology (ICT) in 
Saudi Arabia: 
Strategies and Vision 
2030 Initiative 

the Universities and Future Vision conference  "Innovation and 
investment" 
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 ** البحث العلمي واالبتكارالتعليق على أنشطة 
 

 

 

 وأي إحصاءات أخرى. * يتضمن توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج

 ** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 

 . الشراكة المجتمعية4

 للنشاط وصف مختصر األنشطة التي تم تنفيذها

  

  

  

  

  

  

 ** المجتمعيةالشراكة التعليق على أنشطة 
 

 

 

 وأي إحصاءات أخرى. * يتضمن توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج

 ** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 

  أنشطة البرنامج تحليل نتائج تقويم .5
 مج(ألنشطة البرنا وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :جوانب القوة

 

 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 

 

 

 أولويات التحسين:
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 و. تقويم البرنامج
 

 . تقويم المقررات1

 اسم المقرر رمز المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

INF110 

مهكككككارات الحاسكككككب و تقنيكككككة 

 المعلومات
  م نع

فكككي زيكككادة نسكككبة اسكككتخدام العملكككي 

 المعمل

MET111  مهكككارات الكككتعلم و التفكيكككر و

 البحث

 نعم 

 
التركيكككز علكككى كيفيكككة تحديكككد مشككككلة 

 البحث 

MGT111  نعم  مباد  ادارة االعمال 

 
 مسكككتمر و تحكككديث المحتكككوى بشككككل

 فصلي

ECO110  نعم  مباد  االقتصاد الكلي   

MGT121 ارة قكككراءات انجليزيكككة فكككي اد

 1االعمال 

 نعم 

 

حكككككث الطلبكككككة علكككككى تعلكككككم اللغكككككة 

االنجليزيكككة و تشكككجيعهم مكككن خكككالل 

 محتوى المقرر 

MAT110  نعم  مقدمة في الرياضيات   

LAW110  نعم  مباد  القانون   

QUA211  نعم  1االحصاء االداري   

MGT213  قكككراءات انجليزيكككة فكككي ادارة

 2االعمال

 نعم 

 
ي عكككالم زيكككادة الكلمكككات المهمكككة فككك

 االعمال 

ECO212  نعم  مباد  االقتصاد الكلي   

MKT210  نعم  مباد  التسويق   

ACC111  مبكككاد  المحاسكككبة و التقريكككر

 المالي

 نعم 

  

HRM221  نعم  ادارة الموارد البشرية 

 
تحكككديث المحتكككوى بشككككل مسكككتمر و 

 فصلي

FIN210  نعم  مباد  المالية   

MIS221 نعم  رية نظم المعلومات االدا 

 
التركيز على دور نظم المعلومات في 

 الميزة التنافسية 

QUA221  نعم  2االحصاء االداري   

ACC230  مبككاد  التكككاليف و المحاسككبة

 االدارية 

 نعم 

  

MGT311  نعم  بحوث العمليات   
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 اسم المقرر رمز المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

MIS311  اسكككككككككس الخوارزميكككككككككات و

 البرمجة 

 نعم 

 
زيكككادة نسكككبة اسكككتخدام العملكككي فكككي 

 المعمل

MIS312  تحليككككككككل و تصككككككككميم نظككككككككم

 المعلومات 

 نعم 

 
زيكككادة نسكككبة اسكككتخدام العملكككي فكككي 

 المعمل

LAW326  نعم  القانون التجاري   

MIS314 نعم  ادارة سلسلة االمداد 

 
تحكككديث المحتكككوى بشككككل مسكككتمر و 

 فصلي

     

Mgt 320  نعم  السلوك التنظيمي 

 
التركيز على الجماعات و االتجاهكات 

 ةداخل المؤسس

Csi261  نعم  اساسيات قواعد البيانات   

Mgt321  نعم  اخالقيات العمل   

Mis321 نعم  ادارة الشبكات و االتصاالت 

 
زيكككادة نسكككبة اسكككتخدام العملكككي فكككي 

 المعمل

Mis322  نعم  نظم دعم القرار   

Mis404 نعم  تخطيط موارد المنشأة   

 استطالعات الرأير * ترفق تقاري

العمليكة دة جكوب والمتعلقكة محكاورالمختلكف على  الخريجين بالقسمأعاله إلى أن متوسط إجابات الطالب  جنتائشير الت

 خكرجينن نصف المموافقة أكثر  و ما يبيننقاط وه 3أكبر من المتوسط العام الذي يبلغ  التعليمية والتعلمية للبرنامج

. جنكامالبربجودة التعلم والتعلكيم ين بشكل عام عن وهو ما يشير الى رضا الخرجالسابقة  محاورمن ال محورعلى كل 

 القوة ونقاط الضعف وأولويات التحسين. بالرغم من هذا الرضاء إال أنه من المهم طرح أهم نقاط

 :القوة نقاط

 الطالب. مع التدريس هيئة أعضاء تعاون  

 .اإلرشاد األكاديمي والمهني كان مناسبا لطالب خالل فترة دراستهم بالبرنامج 

 فاءة أعضاء هيئة التدريس بالقسمك 

 مناسبة. تدريبية وجود دورات 

 .قدرة البرنامج على تطوير مهارات الطالب 
 :الضعف نقاط

 االلكتروني. في التعليم صعوبات  

 مقرر. من أكثر في الموضوعات بين التداخل 

 الحالية. الخطة في الميداني التدريب غياب 

 االلكتروني. بالتعليم يتعلق فيما خاصة اآللي الحاسب استخدام في الطالب معظم مهارات 
 :التحسين مقترحات

 ميداني للطالب. ايجاد تدريب 

 االلكتروني.  التعليم وسائل توفير 
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 الرياضية توفير األنشطة 

 الصيفي. الفصل 
 

 لجودة البرنامج الطلبة. تقويم 2

 جودة البرنامج ل  الطلبة تقويمر * ترفق تقاري

 ) إن وجدت(. تقويمات أخرى 3
 (جهات التوظيف الخريجين ،مثل هيئة التدريس، ) المستفيدينوواللجنة االستشارية للبرنامج  المراجعين المستقلين ل:مث

 (تن وجدإ)  وتقارير استطالعات الرأي ع المستقلالمراج* يرفق تقرير 

 

 

 للبرنامج الرئيسة . مؤشرات األداء4
 كاديمي(للبرنامج )متضمنة مؤشرات األداء الرئيسة المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األمؤشرات األداء الرئيسة  نتائجضع 

 هـ 1441-1440عي  مؤشرات االداء الرئيسية المقترحة للبرامج االكاديمية للعام الجام
 )طالب(

مستوي 

االداء 

لمستهدا

 ف

 الجديد

مستوي 

 االداء

رجعالم

 ي

 الداخلي

مستوي 

االداء 

المرجع

ي 

الخارج

 ي

مستوي 

االداء 

المستهد

 ف

مستوي 

االداء 

 الفعلي

1440- 

ه1441

 ـ

مستوي 

االداء 

 الفعلي

1439-

ه1440

 ـ

 الوصف
مؤشر 
االداء 
 الرئيسي

الرم
 ز

 المعيار م

 ــــــــــ 64.5% %80 ــــــــــ 80% 85%

النسبة المئوية 
لمؤشرات 

اهداف الخطة 
 التشغيلية

للبرنامج التي 
حققت 

نسبة 
المتحقق 

من اهداف 
الخطة 

االتشغيلية 
 للبرنامج

KPI-

P01 
1 

1- 
الرسالة 

 واالهداف

 المشاركين:عدد  التقويم:تاريخ 

 البرنامج تعليق الطلبةمالحظات 

 القوة: جوانب

   

   

  

 الجوانب التي تحتاج الى تحسين:

   

   

  

 مقترحات التطوير:

   

    

  

 المشاركين:عدد  التاريخ: التقويم:أسلوب 

 البرنامج تعليق المقيمين مالحظات 

 جوانب القوة:

   

   

  

 الجوانب التي تحتاج الى تحسين:

   

   

  

 مقترحات التطوير:
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المستوي 
السنوي 

المستهدف 
الي اجمالي 
المؤشرات 
المستهدفة 

لهذه االهداف 
 في السنة .

 ــــــــــ 3.47 3.5 ــــــــــ 4 5

متوسط تقدير 
رضا 

المستفيدين 
عن  الخدمات 

معية المجت
التي يقدمها 

البرنامج علي 
مقياس من 

خمس 
مستويات في 
 مسح سنوي 

رضا 
المستفيدين 

عن 
الخدمات 

 المجتمعية 
MU-

P1 
2 

2-  
ادارة 

البرنامج و 
ضمان 
 جودته 

4.75 4.5 4 4.75 4.42 4.29 

متوسط 
التقدير العام 

لطالب السنة 
النهائية لجودة 
خبرات التعلم 
في البرنامج 
علي مقياس 

س من خم
مستويات في 
 مسح سنوي .

تقويم 
الطالب 
لجودة 

خبرات 
التعلم في 
 البرنامج 

KPI-

P02 
3 

3-  
التعليم 
 والتعلم 

4.75 4.5 3.95 4.75 4.68 4.59 

متوسط تقدير 
الطالب العام 

لجودة 
المقررات 

علي مقياس 
من خمس 

نقاط في مسح 
 سنوي

تقييم 
الطالب 
لجودة 

-KPI المقررات 

P03 
4 

75%  90% ــــــــــ   70%  48.39%  29.63%  

نسبة طالب 
البكالوريوس 
الذين اكملوا 
البرنامج في 
الحد االدني 

من المدة 
المقررة 

للبرنامج من 
 كل دفعة .

معدل 
االتمام 

 الظاهري

KPI-

P04 
5 

%95 %90 %76 %95 %90.13 %86.25 

النسبة المئوية 
للطالب في 

السنة االولي 
في البرنامج 

الذين 
بستمرون في 

برنامج للعام ال
التالي الي 

اجمالي عدد 
طالب السنة 

االولي من 
 نفس السنة .

معدل 
استبقاء 
طالب 
السنة 
 االولي

KPI-

P05 
6 

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ
النسبة المئوية 

للطالب او 
مستوي 

اداء 
KPI-

P06 
7 
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الخريجين 
الناجحين في 
االختبارات 

المهنية و /او 
او الوطنية 
متوسط 
ووسيط 

درجاتهم فيها 
 ان وجد .

الطالب في 
االختبارات 

المهنية 
و/اوالوطني

 ة 

النسبة المئوية  %71.39 %68.28 %80 %80 %80 %80
لخريجي 
البرنامج 

 الذين: 
   توظفوا -أ

         

 -ب
التحقوا 
ببرامج 

الدراسات 
 العليا

خالل السنة 
االولي من 

تخرجهم الي 
جمالي عدد ا

الخريجين في 
 نفس السنة

توظيف 
الخريجين 
والتحاقهم 

ببرامج 
الدراسات 

 العليا 

KPI-

P07 
8 

%20 %20 %20 %20 %14.65 %11.23 

%17.38 

 ــــــــــ 17 22 ــــــــــ 22 22

متوسط عدد 
الطالب في 
الصف )في 

–كل لقاء 
نشاط تدريسي 

:محاضرة , 
مجموعة 
صغيرة 

قات نقاش حل
, دروس 
معملية او 
 سريرية (.

معدل عدد 
الطالب في 

 الصف 

KPI-

P08 
9 

 ــــــــــ 3.67 4.5 3.98 4 4.5

متوسط 
التقدير العام 

لجهات 
التوظيف 

لكفائة 
خريجي 

البرنامج علي 
مقياس من 

خمس 
مستويات فس 

 مسح سنوي.

تقويم 
جهات 

التوظيف 
لكفائة 

خريجي 
 البرنامج 

KPI-

P9 
10 

4- 
 الب الط

 2.07 2.23 3.5 ــــــــــ 3.25 3.5

متوسط تقدير 
رضا الطالب 
عن الخدمات 
المختلفة التي 

يقدمها 
البرنامج _ 

المطاعم, )
النقل, 

المرافق, 
الرياضة, 
المطاعم, 

رضا 
الطالب 

عن 
الخدمات 
 المقدمة 

KPI-

P10 
1
1 
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االرشاد 
األكاديمي....

( علي مقياس 
من خمس 

مستويات في 
 مسح سنوي.

 ــــــــــ %13.93 %5 %8.85 %5 %5

النسبة المئوية 
للطالب 

الحاصلين 
علي انذار 

فاكثر 
بالبرنامج الي 
اجمالي عدد 

الطالب 
 بالبرنامج .

نسبة 
الطالب 

الحاصلين 
علي انذار 

 فاكثر 
MU-

P2 

1
2 

%3 %5 %11 %5 %0.82 %8 

النسبة المئوية 
للطالب الذين 
تم حرمانهم 
من دخول 

االمتحان 
ي النهائ

للمقرر 
لتجاوزهم 

النسبة 
المسموحة 

قانونا 
ألجمالي عدد 

الطالب 
 بالبرنامج. 

نسبة 
الطالب 

 المحرومين 

MU-

P3 

1
3 

 4 ــــــــــ 10 ــــــــــ 10 10

عدد االبحاث 
الطالبية التي 
تم نشرها او 
تقديمها في 

مؤتمرات 
علمية  خالل 
 السنة الماضية

عدد 
االبحات 
 الطالبية 

MU-

P4 

1
4 

22:1  22:1  20:1  22:1  16:1  17:1  

نسبة اجمالي 
عدد الطالب 

الي عدد هيئة 
التدريس 

بدوام كامل او 
مايعادلة 

 بالبرنامج .

نسبة 
الطالب الي 

هيئة 
 التدريس 

KPI-

P11 
1
5 

5- 
هيئة 

 التدريس 

 ــــــــــ 71.43% 60% ــــــــــ %60 %60

النسبة المئوية 
لتوزيع فئات 
هيئة التدريس 

 من حيث:
     ا. الجنس 

ب.           
        الفروع

ج. الرتبة 
 العلمية .

النسبة 
المئوية 
لتوزيع 

هيئة 
 التدريس 

KPI-

P12 
1
6 

%5 %5 %12 %5 %0 %7.5 

نسبة هيئة 
التدريس الذين 

يغادرون 
البرنامج 

سنويا السباب 
غير بلوغ سن 
التقاعد الي 

العدد 

نسبة 
تسرب هيئة 

تدريس ال
-KPI بالبرنامج 

P13 
1
7 
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االجمالي 
لهيئة 

 التدريس.

%50 %50 %50 %50 %33.3 %26.7 

النسبة المئوية 
العضاء هيئة 

التدريس 
بدوام كامل 
الذين نشروا 
بحثا واحد 
علي االقل 
خالل السنة 
الي اجمالي 
اعضاء هيئة 
التدريس في 

 البرنامج.

النسبة 
المئوية 
للنشر 

العلمي 
العضاء 

هيئة 
 التدريس 

KPI-

P14 
1
8 

1:1  1:1 1:1 ــــــــــ   3:1  5:1  

متوسط عدد 
البحوث 

المحكمة و/ 
او المنشورة 
لكل عضو 
هيئة تدريس 
خالل السنة ) 
اجمالي عدد 

البحوث 
المحكمة و / 
او المنشورة 
الي اجمالي 
عدد اعضاء 
هيئة التدريس 
بدوام كامل او 
مايعادلة خالل 

 السنة(

معدل 
البحوث 

المنشورة 
لكل عضو 

هيئة 
 تدريس 

KPI-

P15 
1
9 

 ــــــــــ 1:17.5 1:19 ــــــــــ ــــــــــ 1:25

متوسط عدد 
االقتباسات في 

المجالت 
المحكمة من 

البحوث 
العلمية 

المنشورة لكل 
عضو هيئة 
تدريس في 

 البرنامج 
) اجمالي عدد 
االقتباسات في 

المجالت 
المحكمة من 

البحوث 
العلمية 

المنشورة 
العضاء هيئة 

التدريس 
ل او بدوام كام

ما يعادلة الي 
اجمالي 
البحوث 

 المنشورة(

معدل 
االقتباس 

في 
المجالت 
المحكمة 

لكل عضو 
هيئة 

 تدريس 

KPI-

P16 
2
0 

%95 %90 %90 %95 %55.5 %83 

النسبة المئوية 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
بدوام كامل 

نسبة هيئة 
التدريس 

المشاركين 
في انشطة 

MU-

P5 

2
1 
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الذين قدموا 
انشطة 

للتطوير 
المهني داخل 
او خارج 
الجامعة خالل 
السنة الي 

 اجمالي
اعضاء هيئة 
التدريس في 

 البرنامج.

التطوير 
 المهني

4.5 4.25 3.61 4.25 3.39 3.33 

متوسط تقدير 
رضا 

المستفيدين 
عن كفاية 
مصادر التعلم 
و تنوعها ) 

 –المراجع 
 –الدوريات 

قواعد 
المعلومات ... 
الخ ( علي 
مقياس من 

خمس 
في  مستويات

 مسح سنوي.

رضا 
المستفيدين 

عن 
مصادر 

 التعلم.

KPI-

P17 
2
2 

6- 
مصادر 

التعلم 
والمرافق 
والتجهيزا

 ت 

 

 تحليل لنتائج قياس المؤشرات:
 

  نقـاط القوة بالبرنامج -1

ء العام من مستوى ادا هـ أعلى 1440/1441 مؤشر اداء تقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج عام -أ

 يعكس رضا الطالب من التجربة الماضي مما

 التعليمية بقسم ادارة االعمال. 

يقترب من على من مستوى اداء العام الماضي وهـ أ 1440/1441 تقييم الطالب لجودة المقررات عام ءمؤشر ادا -ب

 مستوى االداء المستهدف مما يعكس ان 

 تياجات الطالب.تقدم ملحوظ في المقررات التي يقدمها القسم لترتقي بالوفاء باح هنالك

مما يساعدهم  وهذا يعكس ارتفاع مستوى الطالب في القسم %50معدل االتمام الظاهري في العام الحالي اقترب من  -ت

 .على اكمال البرنامج في المدة المحددة

ء ألعضا معدل عدد الطالب في الفصل معدل ممتاز مما يزيد من فرصة تحصيل الطالب في القاعة ويتيح الفرصة -ث

 تدريس لمتابعة الطالب.هيئة ال

مية لته التعليله رسانسبة الطالب الى هيئة التدريس نسبة مثالية محالة مردود ايجابي على اداء عضو هيئة التدريس تج -ج

  واالكاديمية.

م لتأدية مما ينعكس على اداء القس %50نسبة مشاركة اعضاء القسم في انشطة التطوير المهمة ليصل الى فوق  -ح

 .رسالته
 

  ط تحتاج الي تحسين بالبرنامجنقـا -2

 انخفاض رضا المستفيدين عن مصادر التعلم.  -أ

 .عدم قيام القسم بقياس مستوى أداء الطالب في االختبارات المهنية -ب

  البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس أقل من الواحد صحيح. معدل -ت
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 اولويات التحسين )مبادرات بخطة التحسين للبرنامج(  -3
 اجة لقياس مستوى اداء الطالب في االختبارات المهنيةالقسم بحا. 

 القسم بحاجة لزيادة النشر العلمي في المجالت المحكمة. -ب
 

 

 هـ 1441-1440ي  مؤشرات االداء الرئيسية المقترحة للبرامج االكاديمية للعام الجامع
 )طالبات(

مستوي 

االداء 

لمستهدا

 ف

 الجديد

مستوي 

 االداء

المرجع

 ي

 الداخلي

مستوي 

االداء 

المرجع

ي 

 الخارجي

مستوي 

االداء 

المستهد

 ف

مستوي 

االداء 

 الفعلي

1440- 

ه1441

 ـ

مستوي 

االداء 

 الفعلي

1439-

ه1440

 ـ

 الوصف

مؤشر 

االداء 

 الرئيسي

الرم

 ز
 المعيار م

 ــــــــــ 64.5% %80 ــــــــــ 80% 85%

النسبة المئوية 
لمؤشرات 

اهداف الخطة 
التشغيلية 

ي للبرنامج الت
حققت 

المستوي 
السنوي 

المستهدف 
الي اجمالي 
المؤشرات 
المستهدفة 

لهذه االهداف 
 في السنة .

نسبة 
المتحقق 

من اهداف 
الخطة 

التشغيلية 
 للبرنامج

KPI-

P01 
1 

1- 
الرسالة 

 واالهداف

 ــــــــــ 3.97 3.5 ــــــــــ 4 5

متوسط تقدير 
رضا 

المستفيدين 
عن  الخدمات 

المجتمعية 
ها التي يقدم

البرنامج علي 
مقياس من 

خمس 
مستويات في 
 مسح سنوي 

رضا 
المستفيدين 

عن 
الخدمات 

 المجتمعية 
MU-

P1 
2 

2-  
ادارة 

البرنامج 
وضمان 
 جودته 

4.75 4.5 3.85 4.75 4.69 4.52 

متوسط 
التقدير العام 

لطالب السنة 
النهائية لجودة 
خبرات التعلم 
في البرنامج 
علي مقياس 

من خمس 
 مستويات في
 مسح سنوي .

تقويم 
الطالب 
لجودة 

خبرات 
التعلم في 
 البرنامج 

KPI-

P02 
3 

3-  

التعليم 
 والتعلم 

4.75 4.5 4.58 4.75 4.78 4. 71 

متوسط تقدير 
الطالب العام 

لجودة 
المقررات 

علي مقياس 

تقييم 
الطالب 
لجودة 

 المقررات 

KPI-

P03 
4 
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من خمس 
نقاط في مسح 

 سنوي

 46.94% 56.76% 70% ــــــــــ %80 %75

نسبة طالب 
البكالوريوس 
الذين اكملوا 
البرنامج في 
الحد األدنى 

من المدة 
المقررة 

للبرنامج من 
 كل دفعة .

معدل 
االتمام 

 الظاهري

KPI-

P04 
5 

%95 %90 %92.33 %95 %96.67 %96.00 

النسبة المئوية 
للطالب في 

السنة االولي 
في البرنامج 

الذين 
بستمرون في 

عام البرنامج لل
التالي الي 

اجمالي عدد 
طالب السنة 

االولي من 
 نفس السنة .

معدل 
استبقاء 
طالب 
السنة 
 االولي

KPI-

P05 
6 

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

النسبة المئوية 
للطالب او 
الخريجين 

الناجحين في 
االختبارات 

المهنية و /او 
الوطنية او 

متوسط 
ووسيط 

درجاتهم فيها 
 ان وجد .

مستوي 
اداء 

الطالب 
في 

االختبارات 
المهنية 

و/او 
 الوطنية 

KPI-

P06 
7 

النسبة المئوية  %67.72 %54.87 %80 %80 %80 %80
لخريجي 
البرنامج 

 الذين: 
   توظفوا -ت

         

 -ب
التحقوا 
ببرامج 

الدراسات 
 العليا

خالل السنة 
االولي من 

تخرجهم الي 
د اجمالي عد

الخريجين في 
 نفس السنة

توظيف 
الخريجين 
والتحاقهم 

ببرامج 
الدراسات 

 العليا 

KPI-

P07 
8 

%20 %20 %20 %20 %17.29 %14.58 

%17.70 

 ــــــــــ 17 22 ــــــــــ 22 22

متوسط عدد 
الطالب في 
الصف )في 

–كل لقاء 
نشاط تدريسي 

:محاضرة , 
مجموعة 
صغيرة 

معدل عدد 
الطالب 

 في الصف 

KPI-

P08 
9 
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 حلقات نقاش
, دروس 
معملية او 
 سريرية (.

 ــــــــــ 3.52 4.5 4 4.5 4.5

متوسط 
التقدير العام 

لجهات 
التوظيف 

لكفائة 
خريجي 

البرنامج علي 
مقياس من 

خمس 
مستويات فس 

 مسح سنوي.

تقويم 
جهات 

التوظيف 
لكفائة 

خريجي 
 البرنامج 

KPI-

P9 
10 

4- 

 الطالب 

 2.71 2.83 3.5 ــــــــــ 3.25 3.5

متوسط تقدير 
رضا الطالب 
عن الخدمات 
المختلفة التي 

يقدمها 
البرنامج _ 

المطاعم, )
النقل, 

المرافق, 
الرياضة, 
المطاعم, 
االرشاد 

األكاديمي....
( علي مقياس 

من خمس 
مستويات في 
 مسح سنوي.

رضا 
الطالب 

عن 
الخدمات 
 المقدمة 

KPI-

P10 
1
1 

%5 %5 %4.2 %5  ــــــــــ %0.32 

النسبة المئوية 
للطالب 

الحاصلين 
علي انذار 

فاكثر 
بالبرنامج الي 
اجمالي عدد 

الطالب 
 بالبرنامج .

نسبة 
الطالب 

الحاصلين 
علي انذار 

 فاكثر 
MU-

P2 
12 

%3 %5 %4.68 %3 %0 %0.67 

النسبة المئوية 
للطالب الذين 
تم حرمانهم 
من دخول 

االمتحان 
النهائي 
للمقرر 

لتجاوزهم 
النسبة 

المسموحة 
قانونا 

ألجمالي عدد 
الطالب 

 بالبرنامج. 

نسبة 
الطالب 

المحرومي
 ن 

MU-

P3 
13 

 6 2 5 ــــــــــ 5 10

عدد االبحاث 
الطالبية التي 
تم نشرها او 
تقديمها في 

مؤتمرات 

عدد 
األبحاث 
 الطالبية 

MU-

P4 
14 



 

 23 

علمية  خالل 
 السنة الماضية

22:1  22:1  36:1  22:1  69:1  1:21 

نسبة اجمالي 
عدد الطالب 

الي عدد هيئة 
التدريس 

بدوام كامل او 
ما يعادله  

 بالبرنامج .

نسبة 
الطالب 
الي هيئة 
 التدريس 

KPI-

P11 
15 

5- 

هيئة 
 التدريس 

 ــــــــــ 28.57% 50% ــــــــــ %50 %50

النسبة المئوية 
لتوزيع فئات 
هيئة التدريس 

 من حيث:
     ا. الجنس 

ب.           
        الفروع

ج. الرتبة 
 العلمية .

النسبة 
المئوية 
لتوزيع 

هيئة 
 التدريس 

KPI-

P12 
16 

 2% 0% 5% ــــــــــ %5 %5

نسبة هيئة 
التدريس الذين 

يغادرون 
البرنامج 

سنويا ألسباب 
غير بلوغ سن 
التقاعد الي 

العدد 
االجمالي 

لهيئة 
 التدريس.

نسبة 
تسرب 

هيئة 
التدريس 

 مج بالبرنا
KPI-

P13 
17 

%75 %50 %50 %50 %25.00 %16.67 

النسبة المئوية 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
بدوام كامل 
الذين نشروا 
بحثا واحد 
علي االقل 
خالل السنة 
الي اجمالي 
اعضاء هيئة 
التدريس في 

 البرنامج.

النسبة 
المئوية 
للنشر 

العلمي 
ألعضاء 

هيئة 
 التدريس 

KPI-

P14 
18 

1:1  1:1 ــــــــــ   1:1  4:1  1:6 

متوسط عدد 
البحوث 

المحكمة و/ 
او المنشورة 
لكل عضو 
هيئة تدريس 
خالل السنة ) 
اجمالي عدد 

البحوث 
المحكمة و / 
او المنشورة 
الي اجمالي 
عدد اعضاء 
هيئة التدريس 
بدوام كامل او 
ما يعادله 

 خالل السنة(

معدل 
البحوث 

المنشورة 
لكل عضو 

هيئة 
 تدريس 

KPI-

P15 
19 

 ــــــــــ 1:1 1:2 ــــــــــ ــــــــــ 1:25
متوسط عدد 
االقتباسات في 

معدل 
االقتباس 

KPI-

P16 
20 
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المجالت 
المحكمة من 

البحوث 
العلمية 

المنشورة لكل 
عضو هيئة 
تدريس في 

 البرنامج 
) اجمالي عدد 
االقتباسات في 

المجالت 
المحكمة من 

البحوث 
العلمية 

المنشورة 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
بدوام كامل او 

الي  ما يعادله
اجمالي 
البحوث 

 المنشورة(

في 
المجالت 
المحكمة 

لكل عضو 
هيئة 

 تدريس 

%95 %90 %90 %90 %75.00 %75 

النسبة المئوية 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
بدوام كامل 
الذين قدموا 

انشطة 
للتطوير 

المهني داخل 
او خارج 
الجامعة خالل 
السنة الي 

اجمالي 
اعضاء هيئة 

لتدريس في ا
 البرنامج.

نسبة هيئة 
التدريس 

المشاركين 
في انشطة 

التطوير 
 المهني

MU-

P5 
21 

 

4.5 4.25 3.66 4.50 4.06 3.56 

متوسط تقدير 
رضا 

المستفيدين 
عن كفاية 
مصادر التعلم 
و تنوعها ) 

 –المراجع 
 –الدوريات 

قواعد 
المعلومات ... 
الخ ( علي 
مقياس من 

خمس 
مستويات في 

 مسح سنوي.

رضا 
المستفيدين 

عن 
مصادر 

 التعلم.

KPI-

P17 
22 

6- 

مصادر 
التعلم 

والمرافق 
والتجهيزا

 ت 

 

  نقـاط القوة بالبرنامج -

ستوى اداء العام من م هـ أعلى 1440/1441 مؤشر اداء تقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج عام -أ

 من التجربة الطالباتالماضي مما يعكس رضا 

 بقسم ادارة االعمال. التعليمية 
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الماضي ويقترب من  على من مستوى اداء العامهـ أ 1440/1441 تقييم الطالب لجودة المقررات عام ءمؤشر ادا -ب

 مستوى االداء المستهدف مما يعكس ان 

 .الطالباتتقدم ملحوظ في المقررات التي يقدمها القسم لترتقي بالوفاء باحتياجات  هنالك

في القسم مما  لباتالطاوهذا يعكس ارتفاع مستوى  %56.76ظاهري في العام الحالي اقترب من معدل االتمام ال -ت

 .يساعدهم على اكمال البرنامج في المدة المحددة

يتيح الفرصة في القاعة و الطالباتمعدل عدد الطالب في الفصل معدل ممتاز مما يزيد من فرصة تحصيل  -ث

 .اتالطالبألعضاء هيئة التدريس لمتابعة 

رسالته  التدريس تجله الى هيئة التدريس نسبة مثالية محالة مردود ايجابي على اداء عضو هيئة الطالباتنسبة  -ج

  التعليمية واالكاديمية.

لقسم لتأدية مما ينعكس على اداء ا %75نسبة مشاركة اعضاء القسم في انشطة التطوير المهمة ليصل الى فوق  -ح

 .رسالته
 

  حسين بالبرنامجنقـاط تحتاج الي ت -2

 رضا المستفيدين عن مصادر التعلم. انخفاض -أ

ج الى وهي نسبة تحتا 1:69جمالي عدد الطالبات الى أعضاء هيئة التدريس حيث تصل النسبة الى أزيادة نسبة  -ب

 تفسير ووضعها في خطة التحسين.

 .دم قيام القسم بقياس مستوى أداء الطالبات في االختبارات المهنيةع -ث

  البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس أقل من الواحد صحيح. معدل -ج
 

 اولويات التحسين )مبادرات بخطة التحسين للبرنامج(  -3
 اء الطالبات في االختبارات المهنية.القسم بحاجة لقياس مستوى اد -أ

 القسم بحاجة لزيادة النشر العلمي في المجالت المحكمة.  -ب

اء هيئة لى أعضاهيئة التدريس بقسم إدارة االعمال شطر الطالبات حيث ان نسبة الطالبات  العمل على زيادة أعضاء -ث

 مما يوضح مقدار العجز في عضوات هيئة التدريس بالقسم 1:69التدريس 

 

 هـ 1441-1440ي  مؤشرات االداء الرئيسية المقترحة للبرامج االكاديمية للعام الجامع

 المتوسط )طالب وطالبات(
مستوي 

داء اال

لمستهدا

 ف

 الجديد

مستوي 

 االداء

المرجع

 ي

 الداخلي

مستوي 

االداء 

المرجع

ي 

 الخارجي

مستوي 

االداء 

المستهد

 ف

مستوي 

االداء 

 الفعلي

1440- 

ه1441

 ـ

مستوي 

االداء 

 الفعلي

1439-

ه1440

 ـ

 الوصف

مؤشر 

االداء 

 الرئيسي

الرم

 ز
 المعيار م

 ــــــــــ 64.5% %80 ــــــــــ 80% 85%

لمئوية النسبة ا
لمؤشرات 

اهداف الخطة 
التشغيلية 

للبرنامج التي 
حققت 

المستوي 
السنوي 

المستهدف 
الي اجمالي 
المؤشرات 
المستهدفة 

لهذه االهداف 
 في السنة .

نسبة 
المتحقق 

من اهداف 
الخطة 

التشغيلية 
 للبرنامج

KPI-

P01 
1 

1- 
الرسالة 

 واالهداف

دير متوسط تق ــــــــــ 3.72% 3.5 ــــــــــ 4 5 رضا  MU- 2 2-  
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رضا 
المستفيدين 

عن  الخدمات 
المجتمعية 

التي يقدمها 
البرنامج علي 

مقياس من 
خمس 

مستويات في 
 مسح سنوي 

المستفيدين 
عن 

الخدمات 
 المجتمعية 

P1  ادارة
البرنامج و 

ضمان 
 جودته 

4.5 4.5 3.92 4.75 4.56 4.41 

متوسط 
التقدير العام 

لطالب السنة 
النهائية لجودة 

رات التعلم خب
في البرنامج 
علي مقياس 

من خمس 
مستويات في 
 مسح سنوي .

تقويم 
الطالب 
لجودة 

خبرات 
التعلم في 
 البرنامج 

KPI-

P02 
3 

3-  
التعليم 
 والتعلم 

4.5 4.5 4.26 4.75 4.73 4.65 

متوسط تقدير 
الطالب العام 

لجودة 
المقررات 

علي مقياس 
من خمس 

نقاط في مسح 
 سنوي

تقييم 
الطالب 

ودة لج
-KPI المقررات 

P03 
4 

 38.28% 52.57% 70% ــــــــــ %85 %75

نسبة طالب 
البكالوريوس 
الذين اكملوا 
البرنامج في 
الحد األدنى 

من المدة 
المقررة 

للبرنامج من 
 كل دفعة .

معدل 
االتمام 

 الظاهري

KPI-

P04 
5 

%95 %90 %84.17 %95 %93.4 %91.13 

النسبة المئوية 
للطالب في 

االولي  السنة
في البرنامج 

الذين 
بستمرون في 
البرنامج للعام 

التالي الي 
اجمالي عدد 
طالب السنة 

االولي من 
 نفس السنة .

معدل 
استبقاء 
طالب 
السنة 
 االولي

KPI-

P05 
6 

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

النسبة المئوية 
للطالب او 
الخريجين 

ين في الناجح
االختبارات 

المهنية و /او 
الوطنية او 

متوسط 
ووسيط 

درجاتهم فيها 
 ان وجد .

مستوي 
اداء 

الطالب 
في 

االختبارات 
المهنية 

و/او 
 الوطنية 

KPI-

P06 
7 
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النسبة المئوية  %69.55 %61.58 %80 %80 %80 %80
لخريجي 
البرنامج 

 الذين: 
   توظفوا -خ

         

 -ب
التحقوا 
ببرامج 

الدراسات 
 العليا

خالل السنة 
االولي من 

تخرجهم الي 
اجمالي عدد 

الخريجين في 
 نفس السنة

توظيف 
الخريجين 
والتحاقهم 

ببرامج 
الدراسات 

 العليا 

KPI-

P07 
8 

%20 %20 %20 %20 %15.97 %12.91 

%17.54 

 ــــــــــ 17 22 ــــــــــ 22 22

متوسط عدد 
الطالب في 
الصف )في 

–ء كل لقا
نشاط تدريسي 

:محاضرة , 
مجموعة 
صغيرة 

حلقات نقاش , 
دروس معملية 
 او سريرية (.

معدل عدد 
الطالب 

 في الصف 

KPI-

P08 
9 

 ــــــــــ 3.60 4.5 3.99 4.25 4.5

متوسط 
التقدير العام 

لجهات 
التوظيف 

لكفائة خريجي 
البرنامج علي 

مقياس من 
خمس 

مستويات فس 
 مسح سنوي.

تقويم 
جهات 

ظيف التو
لكفائة 

خريجي 
 البرنامج 

KPI-

P9 
10 

4- 
 الطالب 

 2.39 2.53 3.5 ــــــــــ 3.25 3.5

متوسط تقدير 
رضا الطالب 
عن الخدمات 
المختلفة التي 

يقدمها 
البرنامج _ 

المطاعم, )
النقل, 

المرافق, 
الرياضة, 
المطاعم, 
االرشاد 

األكاديمي....
( علي مقياس 

من خمس 
مستويات في 
 مسح سنوي.

ا رض
الطالب 

عن 
الخدمات 
 المقدمة 

KPI-

P10 
11 

 ــــــــــ %7.13 %5 %6.52 %5 %5

النسبة المئوية 
للطالب 

الحاصلين 
علي انذار 

فاكثر 

نسبة 
الطالب 

الحاصلين 
علي انذار 

 فاكثر 

MU-

P2 
12 
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بالبرنامج الي 
اجمالي عدد 

الطالب 
 بالبرنامج .

%3 %5 %7.84 %4 %0.41 %4.33 

النسبة المئوية 
للطالب الذين 
تم حرمانهم 
من دخول 

االمتحان 
النهائي 
للمقرر 

لتجاوزهم 
النسبة 

المسموحة 
قانونا 

ألجمالي عدد 
الطالب 

 بالبرنامج. 

نسبة 
الطالب 

المحرومي
 ن 

MU-

P3 
13 

 5 1 8 ــــــــــ 8 10

عدد االبحاث 
الطالبية التي 
تم نشرها او 
تقديمها في 

مؤتمرات 
علمية  خالل 

 ةالسنة الماضي

عدد 
األبحاث 
 الطالبية 

MU-

P4 
14 

1:22 1:22 1:28 1:22 1:42 1:19 

نسبة اجمالي 
عدد الطالب 

الي عدد هيئة 
التدريس 

بدوام كامل او 
ما يعادله  

 بالبرنامج .

نسبة 
الطالب 
الي هيئة 
 التدريس 

KPI-

P11 
15 

5- 
هيئة 

 التدريس 

 ــــــــــ 50% 55% ــــــــــ %55 %55

ة النسبة المئوي
لتوزيع فئات 
هيئة التدريس 

 من حيث:
     ا. الجنس 

ب.           
        الفروع

ج. الرتبة 
 العلمية .

النسبة 
المئوية 
لتوزيع 

هيئة 
 التدريس 

KPI-

P12 
16 

%5 %5 %12 %5 %0 %4.75 

نسبة هيئة 
التدريس الذين 

يغادرون 
البرنامج 

سنويا ألسباب 
غير بلوغ سن 
التقاعد الي 

العدد 
الي االجم
لهيئة 

 التدريس.

نسبة 
تسرب 

هيئة 
التدريس 
 بالبرنامج 

KPI-

P13 
17 

%62.5 %50 %50 %50 %29.20 %21.69 

النسبة المئوية 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
بدوام كامل 
الذين نشروا 
بحثا واحد 
علي االقل 
خالل السنة 

النسبة 
المئوية 
للنشر 
ي العلم

ألعضاء 
هيئة 

 التدريس 

KPI-

P14 
18 
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الي اجمالي 
اعضاء هيئة 
التدريس في 

 البرنامج.

 1:6 1:4 1:1 ــــــــــ 1:1 1:1

متوسط عدد 
البحوث 

المحكمة و/ 
او المنشورة 
لكل عضو 
هيئة تدريس 
خالل السنة ) 
اجمالي عدد 

البحوث 
المحكمة و / 
او المنشورة 
الي اجمالي 
عدد اعضاء 
هيئة التدريس 
بدوام كامل او 
ما يعادله 

 خالل السنة(

معدل 
البحوث 

المنشورة 
لكل عضو 

هيئة 
 تدريس 

KPI-

P15 
19 

 ــــــــــ 1:18.5 1:21 ــــــــــ ــــــــــ 1:25

متوسط عدد 
االقتباسات في 

المجالت 
المحكمة من 

البحوث 
العلمية 

المنشورة لكل 
عضو هيئة 
تدريس في 

 البرنامج 
) اجمالي عدد 
االقتباسات في 

المجالت 
المحكمة من 

البحوث 
ية العلم

المنشورة 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
بدوام كامل او 
ما يعادله الي 

اجمالي 
البحوث 

 المنشورة(

معدل 
االقتباس 

في 
المجالت 
المحكمة 

لكل عضو 
هيئة 

 تدريس 

KPI-

P16 
20 

%95 %90 %90 %92.5 %65.25 %79 

النسبة المئوية 
ألعضاء هيئة 

التدريس 
بدوام كامل 
الذين قدموا 

انشطة 
للتطوير 

ي داخل المهن
او خارج 
الجامعة خالل 
السنة الي 

اجمالي 
اعضاء هيئة 
التدريس في 

 البرنامج.

نسبة هيئة 
التدريس 

المشاركين 
في انشطة 

التطوير 
 المهني

MU-

P5 
21 
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4.5 4.25 3.64 4.28 3.73 3.45 

متوسط تقدير 
رضا 

المستفيدين 
عن كفاية 
مصادر التعلم 
و تنوعها ) 

 –المراجع 
 –الدوريات 

قواعد 
المعلومات ... 
الخ ( علي 
مقياس من 

خمس 
مستويات في 

 مسح سنوي.

رضا 
المستفيدين 

عن 
مصادر 

 التعلم.

KPI-

P17 
22 

6- 
مصادر 

التعلم 
والمرافق 
والتجهيزا

 ت 

 

  نقـاط القوة بالبرنامج -

عام داء المن مستوى ا هـ أعلى 1440/1441 مؤشر اداء تقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج عام -أ

 والطالبات الماضي مما يعكس رضا الطالب

 التعليمية بقسم ادارة االعمال. من التجربة 

الماضي ويقترب من  على من مستوى اداء العامهـ أ 1440/1441 تقييم الطالب لجودة المقررات عام ءمؤشر ادا -ب

 مستوى االداء المستهدف مما يعكس ان 

 .والطالبات ها القسم لترتقي بالوفاء باحتياجات الطالبتقدم ملحوظ في المقررات التي يقدم هنالك

في  والطالبات لطالبوهذا يعكس ارتفاع مستوى ا %52.57معدل االتمام الظاهري في العام الحالي اقترب من -ت     

 البرنامج القسم مما يساعدهم على اكمال 

 .في المدة المحددة

لفرصة قاعة ويتيح افي ال والطالبة يد من فرصة تحصيل الطالبمعدل عدد الطالب في الفصل معدل ممتاز مما يز -ث

 .والطالبات ألعضاء هيئة التدريس لمتابعة الطالب

سالته رلتدريس تجله نسبة الطالب الى هيئة التدريس نسبة مثالية محالة مردود ايجابي على اداء عضو هيئة ا -ج

  التعليمية واالكاديمية.

ء القسم مما ينعكس على ادا %65.25شطة التطوير المهمة ليصل الى فوق نسبة مشاركة اعضاء القسم في ان -ح

 .لتأدية رسالته
 

  نقـاط تحتاج الي تحسين بالبرنامج -2

 انخفاض رضا المستفيدين عن مصادر التعلم. -أ

 .عدم قيام القسم بقياس مستوى أداء الطالب في االختبارات المهنية -ب

  ريس أقل من الواحد صحيح.البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التد معدل -ت

تاج الى وهي نسبة تح 1:42جمالي عدد الطالب الى أعضاء هيئة التدريس حيث تصل النسبة الى أزيادة نسبة  -ث          

 تفسير ووضعها في خطة التحسين.
 

 

 اولويات التحسين )مبادرات بخطة التحسين للبرنامج(  -3
  .ختبارات المهنيةالقسم بحاجة لقياس مستوى اداء الطالب في اال -أ

 القسم بحاجة لزيادة النشر العلمي في المجالت المحكمة.  -ب

دريس ئة التالعمل على زيادة أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة االعمال حيث ان نسبة الطالب الى أعضاء هي -أ

 يوضح مقدار العجز في أعضاء هيئة التدريس بالقسم. مما  1:42
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 .ات تقنية المعلوماتتقييم المستفيدين لخدم -ج

  تقويم البرنامجتحليل نتائج  .5
 (لنتائج تقويم البرنامج وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :جوانب القوة

 ود رؤيةرز وجتقييم معرفة اصحاب المصلحة لمنطوق الرسالة واالهداف للبرنامج جيدة وهو ما يب •

لرسالة ية واف واضحة ومعتمدة للبرنامج كما أن القسم عمل على نشر واعالن الرؤورسالة وأهدا

 واألهداف الخاصة به خارج الكلية كما توجد للقسم خطة معتمدة. 

ة عن جود لطلبةالتقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في البرنامج جيد وهو ما يعكس رضا ا •

 الخبرات التعليمية بالقسم

 الب عن المقررات مقبولة. نسبة رضا الط •

 ة شهادةن حملنسبة أعضاء هيئة التدريس الحاملين شهادة دكتوراه جيدة حيث أن معظم األعضاء م •

 الدكتوراه.

 .ريامج نظممتازة وخاصة ان طبيعة دراسة البرننسبة الطالب لكل عضو هيئة التدريس مناسبة  •

به  ذي يقومور الوهو ما يبين أهمية الد تقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي يعتبر مقبوال •

 .اديمياألك ملية التسجيل واإلرشادمنسوبي البرنامج من رئيس قسم وأعضاء هيئة التدريس في ع

 نسبة أعضاء هيئة التدريس المشتركين في أنشطة القسم مرتفعة.  •

 .جيدة D2Lنسبة المقررات التي تم تفعيلها في نظام  •

 في أنشطة التطوير المهني عالية. نسبة هيئة التدريس المشتركين •

 رتفعةة حيةثنسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين الذين قدموا أنشطة لخدمة المجتمع م •
 لخدمة المجتمع. بالقسم برامج تقريبا   قدم نصف األعضاء

 تنوع وتعدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة من البرنامج. •

 .نسبة رضا الطالب عن التقنية جيدة •
 

 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 

ات من بيانضعف نسبة المقررات التي يقيم الطالب جودتها بالنظر الي تعذر الحصول على ال •

 السجل اإللكتروني للجامعة.

امج ين بالبرداخلتعذر الحصول على بيانات أخرى من السجل اإللكتروني للجامعة كنسبة الطالب ال •

لوا في لذين أكمايوس األولى ونسبة الطالب الداخلين في برامج البكالور الذين أكملوا بنجاح السنة

 الحد األدنى من المدة.

 .مقبولة رضا المستفيدين من لخدمات المكتبة •
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ة االداري عباءقلة عدد األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس ومن بين أسباب ذلك كثرة األ •

 مساهمتهم في النشر العلمي.ألعضاء هيئة التدريس و قلة الحوافر لزيادة 

 عدم وجود دخل للبحث من مصادر خارجية. •

 

 

 أولويات التحسين:

 لدقة اناوضم للوقت ربحا وذلك بالجامعة المتاحة البيانات قواعد من االستفادة حسن على العمل •

 .المؤشرات

 لمؤشراتا جبنتائ المؤشرات بمقارنة وذلك والخارجية الداخلية المرجعية المقارنة اسلوب تحسين •

 عودس الملك جامعة فيو في جامعة القصيم برامج) الجامعة وخارج داخل من متشابهة برامج في

 . التحسين كيفية ومعرفة والضعف، القوة نقاط على للتعرف بهدف وذلك( مثال

 من الطالبو التدريس هيئة أعضاء استفادة لحسن ضمانا الالزمة التعلم بمصادر المكتبة دعم مزيد •

 .هاخدمات

 تقديمو بتحفيزهم وذلك العلمي البحث أنشطة في التدريس هيئة أعضاء اسهامات رفع على العمل •

 .ةخارجي مصادر من للبحث دخل ايجاد الى والسعي العلمي، النشر أهمية حول وندوات دورات

 ويرالتط خالل من وذلك البرنامج لخريجي الدراسة اكمال أو التوظيف فرص زيادة على العمل •

 مع عيةمجتم شراكة ايجاد على والعمل جديدة، مسارات وفتح للبرنامج الدراسية للخطة مرالمست

 .األعمال ريادة مراكز

 

 

 
 

 

 

 البرنامج إدارة التي واجهت التحدياتوالصعوبات ز. 

 المتخذةجراءات اإل على البرنامج تأثيرها والتحديات الصعوبات

انخفككككاض درجككككات القبككككول فككككي قسككككم ادارة 

 .االعمال 

ضككعف تحصككيل الطلبككة وعككدم القككدرة 

 في إكمال الدراسة
 رفع معدل القبول في القسم

قلككة أعضككاء هيئككة التككدريس متخصصككين فككي 

 البرنامج.

قيام عضو هيئة تدريس اخر قريب 

 .المقررات من التخصص لشرح تلك
 

تكككككوفير اعضكككككاء هيئكككككة التككككككدريس 

المتخصصككككين عككككن طريككككق التعاقككككد 

 والتعيين.

تمرة مككككن صككككعوبة شكككككاوي الطككككالب المسكككك

 الدراسة باللغة االنجليزي لبعض المقررات  

 عمل سنة تحضيرية وجود فجوة بين المدرس والطالب
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 القبول للطالب  سياسات

 .جضعف بعض الطالب المقبولين بالبرنام 
 

خرجات مالتأثير على جودة  -

 البرنامج 

إنتاج أعداد من الخريجين الغير  -

اسب متمكنين بالمواصفات التي تتن

مع متطلبات سوق العمل في مجال 

 تخصص. ال

كانيككككككة االنقطككككككاع أو الرسككككككوب ام -

خككككالل مسككككيرته التعليميككككة  الدراسكككي

 بالكلية

لتركيز على عامل النوعية في ا -

 سياسات القبول

إعادة النظر في معايير القبول  -

، خاصة فيما في البرنامج متبعةلا

خذ بدرجات بعض ضرورة األبيتعلق 

زمة في تخصص ادارة المواد الال

 مثال(. واالحصاء األعمال )الرياضة

اختبارات يتم ذلك مثال من خالل  -

 قدرات الطالب

تقكككككديم محاضكككككرات ودروس تقويكككككة  -

 لدعم للطالب 

محدودية نشاطات البحث العلمي التي  -

 يجريها أعضاء هيئة التدريس بسبب:

 ريةكثرة األعباء التدريسية واألعمال االدا -

حكككككوافز المقدمككككة ألعضكككككاء هيئكككككة قلككككة ال -

 التدريس

ضعف الكفاءة العلمية في أداء  -

العملية التعليمية مما يؤثر سلبا على 

 كفاءة المخرجات

عكككككدم مواكبكككككة آخكككككر المسكككككتجدات  -

العلميكككة ممكككا يكككؤثر علكككى مخرجكككات 

 البرنامج.

تخفيف األعمال االدارية على  -

 أعضاء هيئة التدريس. 

ث تفعيككككل بككككرامج تحفيزيككككة للبحكككك -

 والنشر العلمي.

   

 .* تذكر الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية

 

 

 

 لبرنامجاح. خطة تطوير 

 االجراءات أولويات التحسين م
 توقيت اللتنفيذ مسؤلية التنفيذ

 مؤشرات االنجاز 
المستوى 

 النهاية البداية المستهدف 

1 

تطوير رؤية ورسالة 

وأهداف القسم لتتناسب مع 

ة ورسالة وأهداف رؤي

الكلية والجامعة وتواكب 

متطلبات المجتمع والعملية 

 التعليمية

جراءا   لرسالةاالرؤية و على تعديالت 

من خالل لجنة إعداد الخطة  واالهداف

 االستراتيجية 

1441-01-16 د. توفيق المصري   23-01-1441  

 محاضر اجتمعات القسم 

 
100% مستفيدين ال على التعديالت عرض 

معرفة مدىل  المعايير مع توافقها 
1441-01-16 د. توفيق المصري   23-01-1441  

 والكلية القسم في التعديالت نشر

 الكلية موقع وعلى والجامعة
 د. أسامة التمامي 

22/ 04  /

1441  
- 

2 

إيجاد أنظمة محددة إلدارة 

 القسم

وفعالةتكون واضحة   

 

 

 

المصري د. توفيق وضع خارطة تنظيمية للقسم   16-07-1441  14-08-1441  

الدليل التنظيمي لقسم 

 ادارة االعمال 
100%  

1441-07-16 د. توفيق المصري أعداد دليل تنظيمي للقسم   14-08-1441  

3 
اعداد دليل لسياسات 

 واالجراءات
1441-04-08 د. توفيق المصري إعداد دليل السياسات واإلجراءات  10-70-1441   100%  

4 
عمليات الجودة في تحسين 

 القسم

القسم في الجودة إلدارة وحدة تشكيل 1441-1-5 د. أسامة التمامي    5-1-1441  
محاضرات اجتماعات 

 لجان الجودة 
90% إعداد وتنفيذ خطط نشر ثقافة الجودة  

 ومتابعة انجازها
1441-1-5 د. توفيق المصري  - 

  

مراجعة تقرير لجنة المراجعة الداخلية 

قبل الجامعة للوقوف على  المعد من

مقترحات التحسين وتضمينها في 

 خطة وحدة الجودة

 د. توفيق المصري

20-3-1441  20-3-1441  

خطط التحسين بناء 

على نتائج تقارير لجان 

 المراجعة الداخلية 

نتائج قياس نخرجات 
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توزيع مقترحات التحسين على 

 الوحدات لتنفيذها

 د. توفيق المصري
21-3-1441  21-3-1441  

 التعلم 

1441-3-22 د. توفيق المصري قياس مخرجات التعلم  1-9-1441  

العمل على تطوير واتمام مصفوفات 

 االتساق 

 د. توفيق المصري
28-3-1441  - 

تطوير الخطة التشغيلية للوحدة وفقا 

 للمستجدات
1441-3-29 د. توفيق المصري  29-3-1441  

د األكاديمي دعم عمل وحدة االرشا

 خالل أسبوعي الحذف واالضافة
 د. خالد حنفي 

بداية كل فصل 

 دراسي
- 

توزيع وتحليل استبانات رضا الطالب 

 عن مقررات البرنامج

قبل نهاية كل  د. توفيق المصري

 فصل دراسي

قبل إجازة الفصل 

 الدراسي

1441-04-02 د. توفيق المصري اعداد ونشر الميثاق االخالقي  18-04-1441  

1441-03-28 د. توفيق المصري توزيع وتحليل استبانات خبرة التعلم  26-04-1144  

االستفادة من برنامج التوأمة 

التطويري من خالل المقارنة مع 

 برنامج نظم معلومات ادارية

 د. توفيق المصري

28-03-1441  26-04-1144  

 تحسين مستوى المخرجات 5

اسة حول جودة دورة لعرض نتائج در

الخدمات التعليمية بالبرنامج لسنة 

1439-1440  

1441-1-15 د. تاج الدين أحمد   15-1-1441  

توصيف المقررات 

 حسب الخطة الجديدة 

دورات تحسين الجودة 

 في قسم ادارة االعمال 

90%  

مناقشة االستفادة من نتائج التقويم 

 الذاتي األولي 
1441-05-20 د. أسامة التمامي   02-05-1441  

دورة تحسين وتطوير توصيف 

 البرنامج
1440-5-22 د. توفيق المصري  7-6-1441  

دراسة حول تقييم جودة البرنامج 

 ومقترحات التحسين
1441-05-15 د. توفيق المصري  15-05-1441  

  

دورة تحسين وتطوير توصيفات 

 المقررات
1441-06-02 د. تاج الدين أحمد   25-06-1441  

رة للتعريف بكيفية دو

 قياس مخرجات التعلم

دورات االرشاد 

االكاديمي العضاء هيئة 

 التدريس و الطالب 

 

 

1441-02-01 د. توفيق المصري اقتراح مسارات جديدة   

تحديد منسقي المقررات وفقا لشروط 

علمية محددة )التخصص، الدرجة 

 العلمية، سنوات الخبرة...(

4411-2-10 د. تاج الدين أحمد   20-2-1441  

تحديد ضوابط اعداد االختبارات 

 والتأكيد على ضرورة االلتزام بها    
1441-4-25 د. أسامة التمامي   25-4-1441  

البدء في دراسة حول جودة الخدمات 

-1440التعليمية بالبرنامج لسنة 

1441 

 د. توفيق المصري
24-1-1441  

 
 

بدراسة حول ظاهرة تسرب الطال 1441-03-02 د. توفيق المصري   09-05-1441  

دراسة حول استطالع آراء جهات 

 التوظيف بخصوص جودة المخرجات
1441-04-10 د. تاج الدين أحمد   16-05-1441  

دراسة حول آراء الخريجين 

 بخصوص جودة البرنامج
1441-03-02 د. تاج الدين أحمد   16-05-1441  

د األكاديمي اعداد نماذج االرشا

 والتوصية باعتمادها
1441-03-02 د. تاج الدين أحمد   16-05-1441  

تفعيل اسبوع االرشاد األكاديمي 

 للفصلين الدراسين 
1441-1-15 د. خالد حنفي   15-1-1441  

دراسة حول تقييم الطالب لإلرشاد 

 األكاديمي

1441-2-08 د. خالد حنفي  

07-3-1441  

12-2-1441  

11-3-1144  

لالختبارات ددورات االستعدا 1441-03-01 د. خالد حنفي   01-03-1441  
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دورة بعنوان كيفية اعداد السيرة 

 الذاتية

 د. خالد حنفي
15-2-1441  15-2-1441  

6 
 

 تطوير عمليات تحسين

امجنالبر  

 في تدريبية دورات وتنفيذ تصميم

 تكون والبرامج المقررات توصيف

 من دخولها له يسبق لم لمن ملزمة

التدريس هيئة أعضاء  

1441-02-28 د. توفيق المصري   03-03-1441  
دورات تطوير اداء 

 اعضاء هيئة التدريس 
90%  

 تحسين مستوى المدخالت 7

1441-10-25 أ. مصعب الحسين  اعداد الالئحة الداخلية للقسم  02-11-1441  

اجتماعات مجلس القسم 

و لجنة تطوير الخطط 

 الدراسية 

90%  

مراجعة وتحسين معايير القبول بشكل 

 مستمر
1441-10-22 أ. مصعب الحسين   29-10-1441  

1441-04-04 د. تاج الدين أحمد  تحديد شروط التحويل للقسم   08-04-1441  

تشكيل لجنة للنظر في الحاالت 

 الخاصة للتحويل
1441-04-08 د. تاج الدين أحمد  11-04-1441  

طالب خريجي الثانوية استهداف ال

 العامة لمحافظة الغاط 
1441-04-03 أ. مصعب الحسين   07-8-1441  

تنويع المسارات بالبرنامج )إدارة 

مالية، محاسبة، نظم المعلومات 

 اإلدارية...(

1441-2-21 د. تاج الدين أحمد  03-6-1441  

يتعميم استخدام نظام التعليم االلكترون  

 
دد. تاج الدين أحم  01-04-1441  21-04-1441  

للطلبة التعليمية المساعدات 8  

 ووسائل األكاديمي اإلرشاد تفعيل

 المرشد بين اإللكتروني االتصال

والطالب األكاديمي  

 د. خالد حنفي 
08-2-1441  

07-04-1441  

12-2-1441  

11-04-1441  

اجتماعات لجنة االرشاد 

 االكاديمي 
100%  

10 
متابعة المعيدين 

رين المبتعثين من والمحاض

 القسم

1441-2-22 د. عبد هللا الشريف  انشاء قاعدة بيانات للمبتعثين   29-2-1441  
محاضر القسم في ما 

 يخص المبتعثين 
100% متابعة تقدم المبتعثين في انجاز  

 ابحاثهم
1441-2-29 د. عبد هللا الشريف  مستمرة 

11 
احداث برنامج للدراسات 

ستمر العليا والتعليم الم  

اقتراح برنامج دبلوم عالي في 

 تخصص موارد بشرية 
1441-03-10 د. تاج الدين أحمد   17-03-1441 برنامج دبلوم الموار  

البشرية في الفترة 

 المسائية 

50%  

1441-03-10 د. تاج الدين أحمد اقتراح ماجستير موارد بشرية   17-03-1441  

12 
تأمين أنشطة االرشاد 

 األكاديمي

ل وحدة تعنى باإلرشاد األكاديميتشكي 1441-1-1 د. أسامة التمامي    1-1-1441  

تقارير وحدة االرشاد 

 االكاديمي 
100%  

إقامة ورشات عمل تضمنت شرح 

 وتوضيح اعمال الحذف واالضافة
1441-1-5 د. خالد حنفي   6-1-1441  

ورشة حول االرشاد األكاديمي 

 ألعضاء هيئة التدريس بالقسم

لد حنفيد. خا  
17-1-1441  17-1-1441  

دورة للطالب حول كيفية االستعداد 

 لالختبارات النهائية

 د. خالد حنفي
02-03-1441  02-03-1441  

1441-06-13 د. خالد حنفي إنشاء قاعدة بيانات متابعة الخريجين 13  13-06-1441  

14 
تفعيل مصادر التعليم 

 االلكتروني

 

ئة التدريساستخدام مواقع أعضاء هي  أ. مصعب الحسين 
بداية العام 

 الجامعي
- 

دورة بكيفية استخدام 

مصادر التعلم 

االلكترونية مثل المكتبة 

 الرقمية السعودية 

90%  

ي تعميم استخدام نظام التعليم االلكترون 1441-4-1 د. تاج الدين أحمد    21-4-1441  

15 
 

 بالخطة الطلبة تعريف

 الساعاتو الدراسية

تسليم الطالب الخطة الدراسية 

 للمقررات

األسبوع األول  أ. مصعب الحسين

من كل فصل 

 دراسي

- 

اجتماع القسم بالطالب 

%100 المستجدين   
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تبيةالمك  

 
إعالم الطالب بالساعات المكتبية 

 ألعضاء هيئة التدريس

األسبوع األول  أ. مصعب الحسين

من كل فصل 

 دراسي

- 

امج نظم نشر الخطة الدراسية لبرن

 المعلومات
1441-04-07 د. خالد حنفي   - 

 تحسين وتطوير المراجع  16

المراجعة الدورية للكتب المقررة 

والمراجع وفقا للمعايير العلمية 

 وتوفيرها للطالب

 د. خالد حنفي

19-1-1441  25-1-1441  

تحديد احتياجات القسم 

من الكتب و المراجع 

التابعة لقسم ادارة 

 االعمال 

ج استطالع اراء نتائ

المستفيدين من المكتبة 

للطالب و اعضاء هيئة 

 التدريس 
90%  

1441-3-27 د. خالد حنفي تنظيم فعالية أسبوع الكتاب والمكتبة  02-04-1441  

تزويد المكتبة بقوائم المراجع 

 والمصادر المقترحة 

 د. خالد حنفي
26-3-1441  26-12-1441  

ن من خدمات استطالع آراء المستفيدي

 تقنية المعلومات
1440-04-22 د. توفيق المصري   07-05-1440  

استطالع آراء المستفيدين من خدمات 

 المكتبة 

 د. توفيق المصري
22-04-1440  07-05-1440  

استطالع آراء المستفيدين من خدمات 

 التعليم االلكتروني

 د. توفيق المصري
22-04-1440  07-05-1440  

17 

لالعم - القسم تزويد على 

ووسائل  التجهيزات بأحدث

التيالتواصل   تعين 

 على البرنامج منسوبي

أهدافه تحقيق . 

 

تزويد ادارة الكلية باحتياجات البرنامج 

 من التجهيزات
 د. أسامة التمامي 

بداية العام 

 الجامعي
- 

طلب تزويد مختبرات 

القسم بالبرمجيات 

الالزمة الحتياجات 

بعض مقررات نظم 

معلومات االدارية ال  

90%  

18 
تعميم استعمال نظام إدارة 

التعلم والسبورة الذكية في 

 العملية التعليمية

دورات تدريبية في تفعيل نظام إدارة 

 التعلم ألعضاء هيئة التدريس
  1441-04-21  1441-04-01 د. تاج الدين أحمد 

دورة بكيفية استخدام 

 البالك بورد 
90%  

تفعيل نظام إدارة دورات تدريبية في 

 التعلم للطالب
  1441-04-19  1441-04-17 أ. مصعب الحسين 

دورات تدريبية في تفعيل العمل 

 بالسبورة الذكية
  1441-04-17  1441-04-17 أ. مصعب الحسين

19 
أعضاء توظيف عمليات  

 التدريس هيئة

تحديد التخصصات المطلوبة وفقا 

 للخطة الدراسية
مي د. أسامة التما  9 /03  /1441  23  /03/ 1441  

تعيين اعضاء هيئة 

تدريس جدد و رجوع 

بعض المبتعثين 

بدرجات الدكتوراة في 

 ادارة االعمال 

80%  

تشكيل لجان داخلية لمقابلة واختيار 

األكفأ من اعضاء هيئة التدريس 

 السعوديين )معيد، محاضر، دكتور(

 د. أسامة التمامي

30/06/1441  07/07/1441  

تشكيل لجان خارجية لمقابلة واختيار 

األكفأ من اعضاء هيئة التدريس 

 المتعاقدين )معيد، محاضر، دكتور(

 د. أسامة التمامي
21/ 04  /

1441  
09  /05/ 1441  

تطبيق معايير محددة من قبل الجامعة 

والكلية والقسم الختيار أعضاء هيئة 

 التدريس 

 د. أسامة التمامي 
20  /08 / 

1441  

24  /08  /

1441  

 تهيئة بيئة عمل جاذبة  20

تشكيل لجان استقبال لألعضاء الجدد 

 لتسهيل اندماجهم المهني واالجتماعي 

 

 

1441-8-29 أ. مصعب الحسين   17-12-1441  

تشجيع اعضاء هيئة 

التدريس و تسهيل 

مهامهم في القسم و 

خصوصا المستجدين 

90%  
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التدريبية ألعضاء تحديد االحتياجات 

 هيئة التدريس 

 

1441-8-29 د. أسامة التمامي   5-11-1441  

 منهم 

22 
تطوير وتنويع مصادر 

 التعلم 

دورة حول استخدام قواعد المعلومات 

االلكترونية في التدريس والبحث 

 العلمي

 17-02-1441  17-02-1441  

دورات عن مصادر 

التعلم و خصوصا 

االلكترونية مثل المكتبة 

ية الرقيمية و السعود

المجالت العلمية 

 العالمية 

90%  

1441-01-28  تفعيل نظام التعليم االلكتروني   15-03-1441  

ندوة حول التعريف بدور المكتبة 

 الرقمية السعودية 
 17-02-1441  17-02-1441  

احياء فعاليات األسبوع الثاني للكتاب 

 والمكتبة
1441-2-27 د. خالد حنفي   02-3-1441  

دراسة حول قياس مدى رضى 

 الطالب عن جودة الخدمات التعليمية
1441-03-02 د. توفيق المصري   09-05-1441  

23 
نشر الوعي بأهمية البحث 

العلمي و النشر في المجال 

 األكاديمي 

استكمال تأسيس وحدة البحث العلمي 

 بالقسم  
1441-2-19 د. عبد هللا الشريف  19-2-1441  

اعضاء هيئة تشجيع 

التدريس على البحث 

العلمي و جمع ابحاثهم 

المنشورة في المجالت 

العلمية المرموقة و 

 التعريف بها في القسم 

 

الجوائز التي يحصل 

عليها اعضاء هيئة 

التدريس لقاء 

المشاركات الفعالة في 

 المؤتمرات العلمية 

90%  

تشكيل لجنة علمية لإلشراف على 

 البحوث 
الشريفد. عبد هللا   22-2-1441  22-2-1441  

تشكيل فريق بحثي من طالب الفصول 

 النهائية
   

ندوة علمية حول الحوافز المقدمة من 

 الجامعة ألنشطة البحث العلمي 

 

 - - د. عبد هللا الشريف

ندوة علمية حول أهمية البحث العلمي 

 في ترقية عضو هيئة التدريس  

 

 د. عبد هللا الشريف

05-02-4411  05-02-1441  

اعداد قوائم بأسماء و عناوين المجالت 

 العلمية المحكمة للنشر 

 د. عبد هللا الشريف
12-01-1441  12-01-1441  

ندوة علمية حول إعداد البحوث 

 العلمية بهدف النشر 

 د. عبد هللا الشريف
12-01-1441  12-01-1441  

توثيق المنشورات البحثية ألعضاء 

يئة التدريس في مجلد  ه  

 د. عبد هللا الشريف
25-06-1441  25-06-1441  

24 

تحديد احتياجات المجتمع 

 المحلي

 

 

 

 

 

مراجعة رؤية ورسالة وأهداف 

 البرنامج

 د. توفيق المصري
12-01-1441  12-01-1441  

تنفيذ مجموعة من 

الدورات التي تخدم 

المجتمع المحلي بكافة 

 اطيافة 

90%  

سة حول االحتياجات اعداد درا

 التدريبية

 د. توفيق المصري
15-02-1441  15-02-1441  

اقامة دورة حول التوعية بأهمية العمل 

 الحر
1441-02-22 د. توفيق المصري  22-02-1441  

اقامة دورة حول كيفية اختيار فكرة 

 المشروع
1441-03-18 د. خالد حنفي   18-03-1441  

25 
لمهنية تقديم االستشارات ا

 والعلمية للمجتمع المحلي

 

1441-02-17 د. توفيق المصري اعداد قاعدة بيانات للطلبة الخريجين  17-02-1441  

اقامة دورات في استخدام الحاسب   

 الحالي 

 د. توفيق المصري
11-03-1441  - 
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تزويد مختلف المؤسسات بقاعدة 

 بيانات الخريجين لتيسير توظيفهم

 د. توفيق المصري

05-03-1441  - 

رفد المؤسسات في 

المجتمع المحلي بقائمة 

 الخريجين 

90%  

مساهمة اعضاء هيئة التدريس في 

انشطة معهد ريادة االعمال بالزلفي 

تطبيقا للشراكة المقترحة مع كلية 

 الغاط

 د. توفيق المصري

13-03-1441  13-03-1441  
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