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 هـ1440-1439للعام الجامعي مؤشرات االداء الرئيسية للبرامج االكاديمية  قياس نتائج
 (طالب)

 الجهة المؤشر النشاط المعيار م

مستوي 

 االداء الفعلي

1439-

1440 

مستوي 

االداء 

 المستهدف

مستوي 

الداء ا

المرجعي 

 الخارجي

مستوي 

 االداء

 المرجعي

 الداخلي

مستوي 

االداء 

 لمستهدفا

 الجديد

 التخطيط 1 1
تقييم معرفة اصحاب المصلحة )هيئة تدريس  , طالب , خريجين , جهات 

 توظيف( لرسالة واهداف وخطة البرنامج
NCAAA 

  -  4.5 

2 2 
السلطات 
 اإلدارية

 تنظيميل الة التدريس  لدليل السياسات و الهيكتقييم  االداريين و اعضاء  هيئ
 والتوصيف الوظيفي بالبرنامج.

NCAAA   -  4.5 

3 

3 
 ضمان 
 الجودة

ت ديراالتقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في البرنامج  )متوسط تق
 الطالب على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية(

NCAAA 4.78 4.5 - 4.5 4.75 

   -   MU نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم النظراء للمقررات 4
 NCAAA   -  4 التصديق المستقل لمعايير تحصيل الطلبة للبرنامج 5

 NCAAA %50.00 %65 - %80 %85 نسبة المقررات التي يقيم الطالب جودتها 6

7 

4 
 

التعليم 
 والتعلم

مثل  تقلةرنامج في االختبارات المعيارية المسنسبة تحقيق مخرجات التعلم للب
 .اختبارات هيئة التخصصات الطبية او المركز الوطني للقياس والتقويم

MU 
  -   

8 
 قياستقدير الطالب العام  لجودة المقررات )متوسط تقديرات الطالب على م

 تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات(

NCAAA 4.54 4.5 - 4.5 4.75 

 NCAAA 1:23 1:22 - 1:22 1:22 نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يعادله( 9

 NCAAA %60 %75 - %75 %85 انسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليه 10

 NCAAA %93.10 %90 - %90 %95 نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة األولى 11

12 
ألدنى حد انسبة الطالب الداخلين في برامج  البكالوريوس الذين أكملوا  في ال

 من المدة

NCAAA %47.74 %80 - %95 %80 

13 
 من التخرج:سنة نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة 

 دراسةم يبحثوا عن توظيف أو ل -جلوا في دراسة جس -وظفوا  بت -أ

NCAAA %63.57 %90 - %90 %95 

%10.29 

%26.14 

   -   D2L MUنسبة المقررات التي تم تفعيلها في نظام   14
رات لمقرانسبة المقررات التي تم بناء المحتوى العلمي لها وفق معايير جودة  15

(Quality Matters) 

MU   -   
 NCAAA 4.17 4 - 4.25 4.5الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي )متوسط التقديرات عن مدى  تقويماإلرشاد  5 16



 

مناسبة اإلرشاد النفسي والمهني على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط  الطالبي  
 لطلبة السنة النهائية (

 MU  %10 - %5 %5 نسبة الطالب الحاصلين على انذار فأكثر 17

 MU %6.4 %5 - %5 %3 نسبة الطالب المحرومين 18

الخدمات  20
 الطالبية

ات نسبة رضا الطالب عن الخدمات الطالبية )انشطة ,خدمات التغذية, خدم
 ذوي االحتياجات الخاصة...(

MU 
%48.98 %50 - %65 %65 

 MU %32.17 %50 - %60 %65 نسبة الطالب المشاركين في األنشطة الالصفية 21

22 
مصادر  6

 التعلم

 NCAAA %82.19 %85 - %90 %90 ستفيدين  لخدمات المكتبة و مركز الوسائط.تقييم الم

 85% 80% - 75% ــــــــــــ NCAAA تقييم المستفيدين  لخدمات المكتبة  الرقمية. 23

24 
7 

تقنية 
 المعلومات

الصيانة -االمن  –تقييم المستفيدين لخدمات تقنية المعلومات ) توفر الخدمة 
 البرامج ,االجهزة( –الدعم الفني 

NCAAA %84.41 %85 - %85 %90 

 NCAAA %73.61 %85 - %85 %90 تقييم المستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني . 25

26 
9 

 الموارد
 البشرية

 عدا نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب
 التقاعد او بسبب السن

NCAAA %1 %5 - %5 %5 

 NCAAA %85 %85 - %90 %90 ضيةنسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة التطوير المهني السنة الما 27

28 

10 
 

 البحث 
 العلمي

عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة 
 تدريس بدوام كامل أو ما يعادله

NCAAA 8 10 - 15 20 

29 
يئة عية في لعام الماضي نسبة ال جمالي اعضاء هعدد  االستشهادات المرج

 تدريس.

NCAAA 1 2 - 13 3 

30 
د واح نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث

 محكم في السنة السابقة

NCAAA %67.67 %75 - %75 %85 

31 
هيئة ية لعدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماض

 التدريس بدوام كامل أو ما يعادله

NCAAA 5 5 - 10 10 

 ال ينطبق ال ينطبق - ال ينطبق ال ينطبق MU عدد األبحاث الطالبية  32

33 
ة هيئدخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد  أعضاء 

 التدريس بدوام كامل

NCAAA - - - - - 

34 
11 

خدمة 
 المجتمع

 خدمةنسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين الذين قدموا أنشطة ل
 المجتمع

NCAAA %67.67 %65 - %70 %70 

 MU 7 10 - 15 20 عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة من البرنامج 35
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 :نقاط القوة بالبرنامج  -1
 

ي ف 4.78هو  ائية(لسنة النهالتقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في البرنامج  )متوسط تقديرات الطالب على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة امؤشر  -
 رضا الطلبة على جودة خبرات التعليم. و هو ما يعكس  4.5حين أن المستوى الُمستهدف هو 

 لمستهدفاى أداء المعدل في حين ان مستو 4.54حيث يبلغ قيمة المؤشر الي  , من مستوي األداء المستهدف ىمؤشر " تقدير الطالب العام لجودة المقررات" أعل -
 و هو ما يعكس جودة المقررات التي يتم تدريسها للطالب و رضاهم عنها.  .4.5 هو

 ط لطلبة السنةن خمس نقاتقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي )متوسط التقديرات عن مدى مناسبة اإلرشاد النفسي والمهني على مقياس تقديري سنوي ممؤشر  -
 (.4وهو أعلى من مؤشر األداء المستهدف ) 4.17  النهائية (

  5 %لنسبة المستهدفة هي في حين أن ا   1% لم تتجاوز  سباب عدا التقاعد او بسبب السننسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألمؤشر  -
 التدريس و اندماجهم فيها.  وهو ما يعكس استقطاب الجامعة ألعضاء هيئة

   
 :نقاط تحتاج الي تحسين بالبرنامج  -2

 
فا في نسبة  أعضاء هيئة و هو ما يعكس نقصا طفي 1/22أن النسبة المستهدفة هي  في حين 1/23( هي نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يعادلهمؤشر  -

 التدريس مقارنة 
 بالمستوى المستهدف. و يعود ذلم باألساس إلى كثرة أعداد الطالب بقسم القانون مقارنة بغيرم من األقسام األكاديمية داخل الكلية. 

نتداب . و يتعين ا75%ة ومن النسبة المرجعي 75%( أقل من النسبة الُمستهدفة  60) الت دكتوراه مصادق عليهانسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهمؤشر  -
 أعضاء هيئة تدريس حاملين لشهادة الدكتوراه. 

لطالب لجودة المقررات تقييم ا . و لذاك يجب أن يتم65%في حين أن التسبة المستهدفة هي     50  %ال يتجاوز  نسبة المقررات التي يقيم الطالب جودتهار شمؤ -
 بشكل أكثر وضوحا. 

تفاع نسبة الحاصلين ( و يجب على وحدة دعم الطالب التقصي حول ار%5( يُعادل ضعف النسبة المستهدفة ) 10% ) نسبة الطالب الحاصلين على انذار فأكثرمؤشر  -
 .% 5دفة هي في حين أن النسبة المسته 6.4%  على إنذار. كما أن نسبة المحرومين بلغت 

يجيين في سوق ندماج الخراخرج ضعيفة    مقارنة بالنسبة المسنهدفة مما يعكس ضعفا في في مدة سنة من التتوظفوا  وريوس الذين نسبة الخريجين من برامج البكال -
 العمل.  

  .ضعيفة مقارنة بالنسبة المستهدفة  نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة السابقة -
 . 10برامج( في حين أن  المستهدف هو  7) عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة من البرنامجيالحظ ضعف في  -



 

 
 

 : للبرنامج(بخطة التحسين  )مبادراتاولويات التحسين  -3
 

 
 عيها. التركيز عند انتداب أعضاء هيئةالتدريس على حاملي شهادات الدكتوراه  مصادق -
 التوسع في تقييم جودة المقررات من طرف الطالب -
 إنذار فأكثر و المحرومين ( للوقوف على أسباب الضعف و تجاوزها التواصل مع الطالب المتعثرين )ممن لديهم  -
 التواصل مع أرباب العمل للوقوف على أسباب قلة انتداب الخريجين في الوظائف  ومواطن الضعف -
 ريس على البحث العلمي بمختلف الحوافز الممكنة .تشجيع أعضاء هيئة التد -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على القيام ببرامج التثقيف المجتمعي  -


