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 المؤشر  النشاط المعيار م
 القيمة

38/39 
 القيمة

39/40 

 خطةو هدافلرسالة وا )هيئة تدريس, طالب , خريجين , جهات توظيف(تقييم معرفة اصحاب المصلحة  التخطيط 1 1
 ــــــــ ــــــــ لبرنامجا

2 2 
السلطات 
 اإلدارية

لوظيفي التوصيف الهيكل التنظيمي وااالداريين و اعضاء  هيئة التدريس  لدليل السياسات و  تقييم 
 بالبرنامج.

 ــــــــ ــــــــ

3 

3 
 ضمان 
 الجودة

اس سنوي لى مقيع)متوسط تقديرات الطالب   البرنامجالتقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في 
 (تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية

4.5 4.53 

 %32.77 %14.24 النظراء للمقررات ويم نسبة المقررات التي يجرى فيها تق 4

 ــــــــ ــــــــ التصديق المستقل لمعايير تحصيل الطلبة للبرنامج 5

 %55.77 %35.71 نسبة المقررات التي يقيم الطالب جودتها 6

7 

4 

 

التعليم 
 والتعلم

صصات يئة التخهرات ختبانسبة تحقيق مخرجات التعلم للبرنامج في االختبارات المعيارية المستقلة مثل ا
 ــــــــ ــــــــ الطبية او المركز الوطني للقياس والتقويم.

 4.56 4.5 ررات(لكلي للمقاتقييم تقدير الطالب العام  لجودة المقررات )متوسط تقديرات الطالب على مقياس تقديري من خمس نقاط لل 8
 1:17 1:15 ادله(نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يع 9

 46.67 %60 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها 10
 %90.94 %90 نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة األولى 11
 %43.96 %90 لمدةانسبة الطالب الداخلين في برامج  البكالوريوس الذين أكملوا  في الحد األدنى من  12

13 
 أشهر من التخرج:   6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة 

 لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة -جاسة سجلوا في در -توظفوا  ب -أ

 توظيف
64.75% 
64.98% 

 سجلوا دراسة
5.5% 

9.92% 

 بدون عمل
29.75% 

%25.17 

التعليم  ]14
 اإللكتروني

 D2L 10.59% 22.18%التي تم تفعيلها في نظام نسبة المقررات 

 48.01% 56.74% (Quality Mattersنسبة المقررات التي تم بناء المحتوى العلمي لها وفق معايير جودة المقررات ) 15

16 

5 
 

اإلرشاد 
 الطالبي

مهني سي والنفاد التقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي )متوسط التقديرات عن مدى مناسبة اإلرش
 4.43 4 على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية (

 ــــــــ ــــــــ نسبة الطالب الحاصلين على انذار فأكثر 17

 %4.58 %3.9 نسبة الطالب المحرومين 18

الخدمات  20
 الطالبية

 %50.03 %64.73 (لخاصة...اجات اخدمات ذوي االحتينسبة رضا الطالب عن الخدمات الطالبية )انشطة ,خدمات التغذية, 

 %34.68 %22.18 نسبة الطالب المشاركين في األنشطة الالصفية 21

مصادر  6 22
 التعلم

 %70.30  %80 (5/  3.56( و )5/  4) .ومركز الوسائطالمكتبة  المستفيدين لخدماتتقييم 
 ــــــــ ــــــــ لخدمات المكتبة  الرقمية. مستفيدين تقييم ال 23

24 
تقنية  7

 المعلومات

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

80% 
4 

78.76% 
3.94 

 %74.49 %80 (5/  3.72( و )5/  4) االلكتروني.تقييم المستفيدين من خدمات التعليم  25
26 

 الموارد 9
 البشرية

 %7.73 %10.81 بب السنبس وا نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد
 %83.90 %70.45 نسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة التطوير المهني السنة الماضية 27
28 

10 

 
 البحث 
 العلمي

 %15 %26 دلهو ما يعاامل أفي السنة السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام ك عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة
 12 ــــــــ هيئة تدريس. اعضاء يال جمالنسبة لعام الماضي  فيالمرجعية  االستشهادات عدد  29

 %46.11 40.72 ةة السابقالسن نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في 30
 12 8 يعادله مل أو ماوام كاهيئة التدريس بدلعدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماضية  31
 7 5 عدد األبحاث الطالبية )مشتركة مع اعضاء هيئة التدريس , مع زميل , ستقل( 32

 ــــــــ ــــــــ املوام كسبة لعدد  أعضاء هيئة التدريس بددخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة ن 33

34 
11 

خدمة 
 المجتمع

 %60.69 %62.65 نسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين الذين قدموا أنشطة لخدمة المجتمع

 20 29 عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة من البرنامج 35
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  هـ1441-1440أبرز التحديات المتوقعة لنتائج قياس مؤشرات األداء للعام المنصرم : 

مركز لل البرامجي االعتمادهـ وفق معايير 1441-1440من المالحظ أنه تم بناء مؤشرات األداء للعام 

 مج المقدمة لنيل( وذلك تماشياً مع اإلجراءات المتبعة للبراNCAAAيم واالعتماد األكاديمي )الوطني للتقو

 ً  أنو االعتماد، ومما ال شك أن ذلك يبرز تحديات في قياس مؤشرات األداء للعام المنصرم خصوصا

 :الفصل الثاني للعام الماضي تم عن بُعد، حيث يمكن أن نُلخص بعض هذه التحديات فيما يلى

 في مختلف مدن المملكة وجهات التوظيف صعوبة التواصل مع أصحاب العمل لوجود الطالب الخريجين -

 كورونا.ئحة لجا االحترازيةباإلضافة للظروف المتعلقة باإلجراءات 

 مشاركة الطالب في األنشطة الالصفية. -

 . (....لرياضة،ا المرافق، قل،الن المطاعم،المكتبة،) البرنامج يقدمها التي المختلفة الخدمات عن الطالب رضا -

 وخدمة المجتمع. المهني التطوير أنشطة في والموظفين التدريس هيئةمشاركة  -

 البرنامج.البرامج التثقيفية المجتمعية المقدمة من  -

 .البرنامج يقدمها التي المجتمعية عن الخدمات المستفيدين رضاتقدير  -

 . الخ(...  المعلومات اعدقو – الدوريات – نوعها )المراجعوت التعلم مصادر كفاية عن المستفيدين رضا تقدير -

 

 

 ونسأل هللا تعالى التوفيق والسداد ,,,,,,,,,,                   


