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قياس األداء
والمستهدفات المستقبلية

الفصل
الحادي عشر
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قائمة المحتويات

)1/11( تطوير منظومة قياس مؤرشات األداء بالجامعة 

)2/11( ملخص نتائج مؤرشات قياس أداء الخطة االسرتاتيجية للجامعة للعام الجامعي 1442/1441 هـ

)3/11( املستهدفات والرؤى املستقبلية
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)1/11( تطوير منظومة قياس مؤشرات األداء بالجامعة 
ــؤرشات  ــة م ــي منص ــة ه ــات فرعي ــاث منص ــال ث ــن خ ــا م ــؤرشات األداء به ــاس م ــرتوين لقي ــام إلك ــر نظ ــم وتطوي ــة بتصمي ــت الجامع قام

ــة 2030. ــة اململك ــؤرشات رؤي ــة م ــرتاتيجية، ومنص ــة االس ــؤرشات الخط ــة م ــودة، ومنص الج

ويهدف النظام إىل تحقيق ما ييل:

1- تطوير نظم االدارة بالجامعة والوصول ايل التميز من خال امتتة جميع املؤرشات.

2- االرتقاء مبخرجات الجامعة طبقاً ملعايري واضحة من خال البيانات السليمة ومؤرشات قياس االداء. 

3- نرش ثقافة قياس االداء و التميز بني وحدات الجامعة.

4- تحديد مدى التقدم يف تحقيق أهداف الجامعة االسرتاتيجية من خال قياس مؤرشات االداء بشكل دقيق.

   وقــد تــم تفعيــل عمــل نظلــم قيــاس مــؤرشات األداء يف الجامعــة خــال عــام التقريــر )العــام الجامعــي 1442/1441 هـــ( وقيــاس نتائــج مــؤرشات 
قيــاس األداء مــن خالــه. 

وفيام ييل بعض اللقطات من شاشات النظام.
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شكل )1/1/11( مقارنة املتحقق باملستهدف لعدد من املؤرشات

شكل )2/1/11( قياس نسبة املتحقق السنوي من أهداف الخطة التشغيلية للربامج
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شكل )3/1/11( قياس نسبة من املؤرشات عيل مستوي الربنامج وذكور واناث

)2/11( ملخص نتائج مؤشرات قياس أداء الخطة االستراتيجية للجامعة للعام الجامعي 1442/1441 هـ

يبــني الجــدول )1/2/11( ملخــص نتائــج مــؤرشات قيــاس أداء الخطــة االســرتاتيجية للجامعــة خــال عــام التقريــر والــذي يعــد العــام االول 

مــن خطــة الجامعــة االســرتاتيجية الثالثــة.

جدول )1/2/11( ملخص نتائج مؤرشات قياس أداء الخطة االسرتاتيجية للجامعة خال عام التقرير

املستهدف يف املؤرشرمز املؤرشم
عام التقرير

املتحقق يف 
حالة املؤرشعام التقرير

مقدار   
االختاف عن 

املستهدف

1MU.01.K0113%مل يحقق املستهدف67%80%معدل رضا منسويب الجامعة عن املناخ التنظيمي

2MU.01.K024.76%مل يحقق املستهدف0.24%5%النسبة املئوية للدخل الذايت للجامعة إىل إجاميل الدخل

3MU.01.K03 نسبة ترسب أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين
يغادرون الجامعة ألسباب غري التقاعد

3.30%مل يحقق املستهدف%5%1.70
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4MU.02.K01_1 ترتيب الجامعة يف التصنيفات املحلية والدولية )عىل
مستوى الجامعات السعودية(

9 مراكزمل يحقق املستهدف1019

5MU.02.K01_2 ترتيب الجامعة يف التصنيفات املحلية والدولية )عىل
مستوى الجامعات العربية(

-حقق املستهدف10091

6MU.02.K01_3 ترتيب الجامعة يف التصنيفات املحلية والدولية )ترتيب
ويب ماتريكس(

-حقق املستهدف45002289

7MU.02.K01_4 ترتيب الجامعة يف التصنيفات املحلية والدولية )ترتيب
كيو اس(

920 مركزمل يحقق املستهدف11002020

8MU.02.K02حقق املستهدف35%40%نسبة الربامج الحاصلة عىل االعتامد األكادميي-

9MU.02.K039 جوائزمل يحقق املستهدف3021عدد جوائز التميز و شهادات التقدير للجامعة سنويا

10MU.02.K04_1معدل النمو الكمي للجامعة
)الطلبة يف مرحلة البكالوريوس(

5.19-%مل يحقق املستهدف0.79-%5%

11MU.02.K04_2معدل النمو الكمي للجامعة
)الطلبة يف مرحلة التعليم املستمر(

22.56%مل يحقق املستهدف%5%27.56

12MU.02.K04_3)70%مل يحقق املستهدف80%10%معدل النمو الكمي للجامعة )الربامج املجتمعية

13MU.02.K04_4)5.66%مل يحقق املستهدف4.34%10%معدل النمو الكمي للجامعة )املرافق واملنشآت

14MU.03.K017 كلياتمل يحقق املستهدف125عدد الكليات التي لديها برامج للدراسات العليا بالجامعة

15MU.03.K2_133.66%مل يحقق املستهدف36.34%70%نسبة توظيف الخريجني

16MU.03.K2_21.67%مل يحقق املستهدف8.33%10%نسبة التحاق الخريجني بربامج الدراسات العليا

17MU.03.K3حقق املستهدف83.25%80%تقويم جهات التوظيف لكفائة خريجي الربنامج-

18MU.03.K410%مل يحقق املستهدف70%80%متوسط تقدير رضا الطلبة عن البيئة التعليمية

19MU.03.K5حقق املستهدف1.80%2%معدل ترسب الطاب-

20MU.03.K6حقق املستهدف77.20%50%معدل رضا الطلبة عن جودة الربامج-

21MU.04.K1حقق املستهدف1:12.03:1معدل البحوث املنشورة لكل عضو هيئة تدريس-
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22MU.04.K2 معدل االقتباس يف املجات املحكمة لكل عضو هيئة
تدريس

-حقق املستهدف10:125.2:1

23MU.04.K36.5%مل يحقق املستهدف3.5%10%معدل النمو السنوي مليزانية البحث العلمي

24MU.04.K4حقق املستهدف5061عدد االبحاث ذات العائد املايل-

25MU.04.K51 ابتكارمل يحقق املستهدف54عدد االبتكارات و براءات االخرتاع

26MU.04.K6حقق املستهدف2023عدد برامج ريادة األعامل-

27MU.05.K1 متوسط رضاء املستفيدين عن جودة الخدمات واملرافق
الجامعية

-حقق املستهدف%70%70.57

28MU.05.K2 نسبة التحول الرقمي يف منظومة الخدمات والتطبيقات
الذكية

4.17%مل يحقق املستهدف%100%95.83
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الخطة االستراتيجية للجامعةالهدف األول منمؤشرات قياس أداء

المستهدف في عام التقرير المتحقق في عام التقرير

شكل )1/2/11( مؤرشات قياس أداء الهدف األول من الخطة االسرتاتيجية للجامعة للعام 1442/1441 هـ
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المستهدف في عام التقرير المتحقق في عام التقرير

شكل )2/2/11( مؤرشات قياس أداء الهدف الثاين من الخطة االسرتاتيجية للجامعة )جـ 1( للعام 1442/1441 هـ
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المستهدف في عام التقرير المتحقق في عام التقرير

شكل )3/2/11( مؤرشات قياس أداء الهدف الثاين من الخطة االسرتاتيجية للجامعة )جـ2( للعام 1442/1441 هـ
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2جـ-الخطة االستراتيجية للجامعةالهدف الثالث منمؤشرات قياس أداء

المستهدف في عام التقرير المتحقق في عام التقرير

شكل )5/2/11( مؤرشات قياس أداء الهدف الثالث من الخطة االسرتاتيجية للجامعة )جـ2( للعام 1442/1441 هـ
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المستهدف في عام التقرير المتحقق في عام التقرير

شكل )6/2/11( مؤرشات قياس أداء الهدف الرابع من الخطة االسرتاتيجية للجامعة للعام 1442/1441 هـ
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شكل )7/2/11( مؤرشات قياس أداء الهدف الرابع من الخطة االسرتاتيجية للجامعة للعام 1442/1441 هـ
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)3/11( المستهدفات الرؤى المستقبلية

من خال التقرير الحادي عرش يتضح للمتابع الرؤية املستقبلية للجامعة والتي تتمثل فيام ييل:

)1/3/11( إعادة هيكلة مجال االستثامر  

تعمل الجامعة لتحقيق هذا التوجه عىل ماييل:

- إعادة تقييم مجاالت االستثامر لتحديد أولوياتها.

- ابتكار مجاالت استثامر محققه لتوجهات نظام الجامعات . 

)2/3/11( متكني متطلبات جودة مخرجات الجامعة  

تعمل الجامعة لتحقيق هذا التوجه عىل ماييل:

- استكامل االعتامد األكادميي لربامج الجامعة املختلفة. 

- التوسع يف برامج اإلنتاج املعريف.  

- تفعيل الربامج  الداعمة ملتطلبات سوق العمل.

)3/3/11( تأكيد بناء ممكنات نظام الجامعات الجديد

تعمل الجامعة لتحقيق هذا التوجه عىل ماييل:

- إعادة هيكلة الجامعة وفق متطلبات النظام الجديد للجامعات.

- التوسع يف الربامج وفق النظام الجديد للجامعات.  
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إضاءة

بعــد نهايــة هــذا الفصــل يتضــح للقــارئ 

قيــاس  أمتتــة  يف  الجامعــة  جهــود 

مــؤرشات األداء، ونتائــج مــؤرشات قيــاس 

ــتهدفات  ــة ومس ــية للجامع األداء الرئيس

الجامعــة املســتقبلية.


