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 صيغة المؤشر المؤشررمز 
أهم المبادرات الخاصة  معدل / نسبة اإلنجاز

 بالمؤشر
 الصعوبات والتحديات في تحقيق المستهدف

 المتحقق المستهدف

SMU5 

 

KPI 

نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين 

توظفوا ،   : أ) : مضى على تخرجهم ستة أشهر وقد

لم يبحثوا : ت  سجلوا في برامج دراسية أخرى ،: ب

 (عن وظيفة أو يتابعوا دراستهم

              %80توظفوا: 

 %20سجلوا: 

 %0لم يبحثوا: 

 طالبات طالب
إقامة دورات تدريبية   -

عن ريادة االعمال 

وتشجيع الطالب بإقامة 

 مشروعات صغيرة.

عدم إقبال الطالب والطالبات على  -

مشروعات ريادة االعمال وتفضيل معظم 

والطالبات الوظيفة الحكومية عن  الطالب

 إقامة مشاريع ريادة اعمال.

 قلة الفرص التوظيفية في مجال التخصص. -

 63.56    توظفوا:

 10.47     سجلوا:

 28.57  لم يبحثوا:

 59.14     توظفوا:

 14.27      سجلوا:

 34.10  لم يبحثوا:

SMU6 
مستوى رضا أصحاب العمل عن الخريجين 

 ومهاراتهم
80% 

 طالبات طالب

 ــــــــــــ
صعوبة التواصل مع أصحاب العمل لوجود 

 ــــــــــــ ــــــــــــ الطالب الخريجين في مختلف مدن المملكة.

SMU30 

KPI 

نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة 

 التطوير المهني في العام الماضي
75% 

حث أعضاء هيئة  - نساء رجال

التدريس علي المشاركة 

في أنشطة التطوير 

 المهني

 ال يوجد
88.86% 87.50% 

SMU31 
معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على أساليب 

 التدريس الحديثة التي  تعزز التعليم والتعلم.
75% 

حث أعضاء هيئة  - نساء رجال

التدريس علي المشاركة 

في المزيد من  أساليب 

الحديثة التي التدريس 

 تعزز التعليم والتعلم.

تفضيل بعض أعضاء هيئة التدريس دورات  -

الجودة والتي تخص مخرجات التعلم وتقرير 

 المقررات عن دورات التعليم والتعلم.
55.56% 58.34% 

SMU62 

KPI 

 %66.67 %50 .من مجلس الجامعةمعدل البرامج المعتمدة  داخليا 
 بتوقيع قيام الجامعة  -

اتفاقية االعتماد 

االكاديمي لبرامج 

الجامعة مع المركز 

 القومي للقياس والتقويم

 ال يوجد

 %0 %50 .وخارجياداخليا أكاديمياً معدل البرامج المعتمدة  

SMU89 
نسبة المقررات في البرامج الدراسية التي تهتم 

 بقضايا التمنية المستدامة
50% 29.28% 

إقامة أنشطة وفعاليات  -

تهتم بقضايا التنمية 

 المستدامة

عدد المقررات الدراسية التي تهتم بقضايا 

التنمية المستدامة ثابتة وال نستطيع ان نزيد 

 تقريباً. %29عن النسبة المتحققة وهي 

 


