
 
 

 

 
 القانونمؤشرات األداء لبرنامج 

هـ 1442/  1441للعام الجامعي 



 
 

  هـ1441-1440للعام الجامعي مية االكادي للبرامجالمقترحة  مؤشرات االداء الرئيسية
 (فقط )طالب

 

مستوي 

االداء 

 لمستهدفا

 الجديد

مستوي 

 االداء

 المرجعي

 الداخلي

مستوي 

االداء 

المرجعي 

 الخارجي

مستوي 

االداء 

 تهدفالمس

مستوي 

االداء 

 الفعلي

1440- 

 هـ1441

مستوي 

االداء 

 الفعلي

1439-

 هـ1440

 الوصف
مؤشر االداء 

 الرئيسي
 المعيار م الرمز

 ــــــــــ 60% %80 ــــــــــ 80% 85%
النسبة المئوية لمؤشرات اهداف الخطة التشغيلية للبرنامج 

التي حققت المستوي السنوي المستهدف الي اجمالي 
ات المستهدفة لهذه االهداف في السنة .المؤشر  

نسبة المتحقق من 
اهداف الخطة 

 االتشغيلية للبرنامج
KPI-P01 1 

1- 
 الرسالة واالهداف

 ــــــــــ 3.27 3.5 ــــــــــ 4 5
متوسط تقدير رضا المستفيدين عن  الخدمات المجتمعية التي 

يقدمها البرنامج علي مقياس من خمس مستويات في مسح 
ي سنو  

رضا المستفيدين عن 
 MU-P1 2 الخدمات المجتمعية 

2-  
ادارة البرنامج و 

 ضمان جودته 

 4.78 4.89 4.75 ــــــــــ 4.5 4.75
متوسط التقدير العام لطالب السنة النهائية لجودة خبرات 

التعلم في البرنامج علي مقياس من خمس مستويات في مسح 
 سنوي .

تقويم الطالب لجودة 
علم في خبرات الت
 البرنامج 

KPI-P02 3 
3-  

 التعليم والتعلم 

44.5 4.69 4.75 ــــــــــ 4.5 4.75  
متوسط تقدير الطالب العام لجودة المقررات علي مقياس من 

 خمس نقاط في مسح سنوي
تقييم الطالب لجودة 

 المقررات 
KPI-P03 4 

%95  %95 80% ــــــــــ   %07.57  %74.47  
س الذين اكملوا البرنامج في الحد نسبة طالب البكالوريو

 االدني من المدة المقررة للبرنامج من كل دفعة .
معدل االتمام 

 الظاهري
KPI-P04 5 

%95  %90 95% ــــــــــ   %95.08 %10.93  
النسبة المئوية للطالب في السنة االولي في البرنامج الذين 
 بستمرون في البرنامج للعام التالي الي اجمالي عدد طالب

 السنة االولي من نفس السنة .

معدل استبقاء طالب 
 KPI-P05 6 السنة االولي

 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 .

توي اداء الطالب مس
في االختبارات 

 المهنية و/اوالوطنية 
KPI-P06 7 

%80  %80  %80  %80  %13.58  النسبة المئوية لخريجي البرنامج الذين:  %63.57 
 التحقوا ببرامج الدراسات العليا -ب            توظفوا -أ

خالل السنة االولي من تخرجهم الي اجمالي عدد الخريجين 
 في نفس السنة

لخريجين توظيف ا
والتحاقهم ببرامج 

 الدراسات العليا 
KPI-P07 8 %20  %20  %20  %20  %47.8  %10.29 

%26.14 

 ــــــــــ 15 22 ــــــــــ 22 22
نشاط تدريسي –متوسط عدد الطالب في الصف )في كل لقاء 

:محاضرة , مجموعة صغيرة حلقات نقاش , دروس معملية 
 او سريرية (.

عدد الطالب في  معدل
 KPI-P08 9 الصف 

 ــــــــــ 3.19 4.5 ــــــــــ 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- 

 الطالب 

.253 ــــــــــ 3.25 3.5  652.  452.  

متوسط تقدير رضا الطالب عن الخدمات المختلفة التي 
المطاعم, النقل, المرافق, الرياضة, )يقدمها البرنامج _ 

المطاعم, االرشاد األكاديمي....( علي مقياس من خمس 
 مستويات في مسح سنوي.

رضا الطالب عن 
 الخدمات المقدمة 

KPI-P10 11 



%5  %5 5% ــــــــــ  ــــــــــ %13.18   
النسبة المئوية للطالب الحاصلين علي انذار فاكثر بالبرنامج 

 الي اجمالي عدد الطالب بالبرنامج .
نسبة الطالب 

الحاصلين علي انذار 
 فاكثر 

MU-P2 12 

%3  6.4% 1.42% 3% ــــــــــ %5 
النسبة المئوية للطالب الذين تم حرمانهم من دخول االمتحان 

لنسبة المسموحة قانونا ألجمالي النهائي للمقرر لتجاوزهم ا
 عدد الطالب بالبرنامج. 

نسبة الطالب 
 MU-P3 13 المحرومين 

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ
عدد االبحاث الطالبية التي تم نشرها او تقديمها في مؤتمرات 

 علمية  خالل السنة الماضية
  عدد االبحات الطالبية

MU-P4 14 

22:1  22:1 22:1 ــــــــــ   3:1 5 23:1  
نسبة اجمالي عدد الطالب الي عدد هيئة التدريس بدوام كامل 

 او مايعادلة بالبرنامج .
نسبة الطالب الي 

 هيئة التدريس 
KPI-P11 15 

5- 
 هيئة التدريس 

%60  %60 60% ــــــــــ   %35.82  ــــــــــ 
 النسبة المئوية لتوزيع فئات هيئة التدريس من حيث:

 ج. الرتبة العلمية .        ب. الفروع               ا. الجنس 
النسبة المئوية 

 KPI-P12 16 لتوزيع هيئة التدريس 

%5  %5 5% ــــــــــ   %0  %1  
نسبة هيئة التدريس الذين يغادرون البرنامج سنويا السباب 

 د الي العدد االجمالي لهيئة التدريس.غير بلوغ سن التقاع
نسبة تسرب هيئة 

 التدريس بالبرنامج 
KPI-P13 17 

%50  %50 75% ــــــــــ   %85.42  %14.57  
النسبة المئوية العضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين 
نشروا بحثا واحد علي االقل خالل السنة الي اجمالي اعضاء 

 هيئة التدريس في البرنامج.

بة المئوية للنشر النس
العلمي العضاء هيئة 

 التدريس 
KPI-P14 18 

1:1  1:1 1:1 ــــــــــ   3:1  8:1  

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 

 دلة خالل السنة(كامل او مايعا

معدل البحوث 
المنشورة لكل عضو 

 هيئة تدريس 
KPI-P15 19 

 ــــــــــ 1:0 2 .1:0 ــــــــــ ــــــــــ 1:20

متوسط عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من البحوث 
 العلمية المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في البرنامج 

حكمة من البحوث ) اجمالي عدد االقتباسات في المجالت الم
العلمية المنشورة العضاء هيئة التدريس بدوام كامل او ما 

 يعادلة الي اجمالي البحوث المنشورة(

معدل االقتباس في 
المجالت المحكمة لكل 

 KPI-P16 20 عضو هيئة تدريس 

%95  %90 09% ــــــــــ   %.587  %85 
دموا النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين ق

انشطة للتطوير المهني داخل او خارج الجامعة خالل السنة 
 الي اجمالي اعضاء هيئة التدريس في البرنامج.

نسبة هيئة التدريس 
المشاركين في انشطة 

 التطوير المهني
MU-P5 21 

 

.504 ــــــــــ 4.25 4.5  933.  903.  
متوسط تقدير رضا المستفيدين عن كفاية مصادر التعلم و 

قواعد المعلومات ... الخ (  –الدوريات  –) المراجع  تنوعها
 علي مقياس من خمس مستويات في مسح سنوي.

رضا المستفيدين عن 
 KPI-P17 22 مصادر التعلم.

6- 

مصادر التعلم 
 والمرافق والتجهيزات 

 
 



 

 تحليل لنتائج قياس المؤشرات :
 

 نق اط القوة بالبرنامج: 
قد تجاوزت النسبة في الحالتين مستوي االداء ، و4.78إلى  4.89ب لجودة خبرات التعلم في البرنامج، حيث ارتفعت النسبة من هناك تحسن على مستوى تقويم الطال  -

 (4.75) المستهدف

 4.54إلى  4.69المقررات حيث ارتفعت النسبة من  لجودة الطالب هناك تحسن على مستوى تقييم -

 .% 57.07إلى  % 47.74ري، فقد قفز هذا المعدل منهناك تحسن كبير على مستوى معدل االتمام الظاه -

 مستوى رضا الطالب عن الخدمات التعليمية  طفيف علىهناك تحسن  -

 مناك استقرار نسبي على مستوى نسبة الطالب الي هيئة التدريس -

غير  ألسباب 1441 -1440لقانون في العام الجامعي هناك تحسن على مستوى نسبة تسرب هيئة التدريس بالبرنامج، حيث لم يغادر أي عضو هيئة تدريس البرنامج ا -

 بلوغ سن التقاعد الي العدد االجمالي لهيئة التدريس

 هناك تحسن في نسبة هيئة التدريس المشاركين في انشطة التطوير المهني -

 

 نق اط تحتاج الي تحسين بالبرنامج: 
 

 63.57% إلى  58.13%دراسات العليا من هناك تراجع على مستوى توظيف الخريجين والتحاقهم ببرامج ال -     

 يقلل من جودة العملية التعليمية وهو أمرطالب،  22طالب في الصف إلى  15من  الصف،ناك ارتفاع في معدل عدد الطالب في ه -    

 1440-1439هناك تراجع في النسبة المئوية للنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس مقارنة بالعام الجامعي  -    
 
 

 للبرنامج(:بخطة التحسين    )مبادراتولويات التحسين  ا 
 

 رات األداء يمكن القول بأن أوليات التحسين تتمثل في التخفيض في عدد الطالب في الصف خصوصا إذا ما تم إشعلى نقاط الضعف في مؤ االطالعمن خالل  -     

 ئحة كورونا. .للوقاية من جا االجتماعيقرار التدريس الحضوري و فرض التباعد        

 وضع حوافر يض في نصاب اعضاء هيئة التدريس ومن جهة أخرى فإن تراجع االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس يمكن تفاديه مستقبال عن طريق التخف -     

 لمن يقوم بالبحث العلمي. ةتجميعي       
 

 

 

 


