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 تقرير مؤشرات قياس االداء 

 لبرنامج الرياضيات

 

 االنسانية بحوطة سديرالعلوم والدراسات كلية : ب

  
 مؤشرات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي
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 الصفحة الموضوع م

 3 هـ 1436-1435عن العام الجامعي لرياضيات البرنامج المؤشرات تقرير  1
 6 هـ 1437-1436عن العام الجامعي الرياضيات  امجنالمؤشرات لبرتقرير  2
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 الرياضيات رنامجالمؤشرات لب -1

 هـ 1436-1435عن العام الجامعي 
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شر
مؤ

ال
 

 وقت القياس ن المؤشراعنو

 الحد األدنى

 المستهدف

 35-36 

 القيمة للمؤشر

 في العام  

35-36 

العالمة 

 المرجعية

)علوم الداخلية  

-الزلفى

 (رياضيات

(34-35) 

العالمة 

المرجعية 

 الخارجية 

(34-35) 

الحد االدنة 

المستهدف في 

 العام 

36-37 

هناية كل عام  تقييم معرفة اصحاب المصلحة  لمنطوق الرسالة واالهداف للبرنامج . 1
 %90  غري متوفر %80 %75 دراسي

االداريين و اعضاء  هيئة التدريس  لدليل السياسات و الهيكل التنظيمي  تقييم  2

  بالبرنامج.والتوصيف الوظيفي 
هناية كل فصل 

 4.5  غري متوفر 4.2 4 دراسى

التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في المؤسسة  )متوسط تقديرات الطالب  3

 على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية(
هناية كل فصل 

 %75  %60 %67 %60 دراسى

هناية كل فصل  خالل السنةنسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب  4
 %85  %50 %80 %70 دراسى

كل عام   بداية نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يعادله( 5
 12:1  10:1 15:1 12:1 دراسي

تقدير الطالب العام  لجودة المقررات )متوسط تقديرات الطالب على مقياس  6

 تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات(
هناية كل فصل 

 4.6  3 4.4 4 دراسى

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها 7
كل عام   بداية

 %100  %75 %100 %100 دراسي
 الينطبق  غري متوفر الينطبق الينطبق - نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة األولى 8

نسبة الطالب الداخلين في برامج  البكالوريوس الذين أكملوا  في الحد األدنى من  9

 المدة
 الينطبق  غري متوفر الينطبق الينطبق -

 الينطبق  غري متوفر الينطبق الينطبق - نسبة الطالب الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا  في الوقت المحدد 10

11 
 أشهر من التخرج:   6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة 

 لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة -جسجلوا في دراسة  -توظفوا  ب -أ
هناية كل عام 

 دراسي
 %70  -أ   
 % 0  -ب 

 %0   -ج 

 %67  -أ   
 % 0  -ب 

 %0   -ج 

 %42  -أ   
 % 5  -ب 

 

 %75  -أ    
 % 0  -ب 

 %0   -ج 

12 
تقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي )متوسط التقديرات عن مدى مناسبة 

اإلرشاد النفسي والمهني على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة 

 النهائية (

هناية كل فصل 
 4.6 4 دراسى

  غري متوفر
4.7 
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هناية كل فصل  مركز الوسائط.و لمستفيدين  لخدمات المكتبة اتقييم  13
 4  غري متوفر 3.2 3 دراسى

هناية كل فصل  لخدمات المكتبة  الرقمية. مستفيدين تقييم ال 14
 4  غري متوفر 3.6 3 دراسى

 الينطبق  الينطبق الينطبق الينطبق - اإلنفاق السنوي على تقنية المعلومات نسبة لعدد الطالب 15

انة الدعم الصي-االمن  –) توفر الخدمة  المعلوماتتقييم المستفيدين لخدمات تقنية  16

 واالجهزة(البرامج  –الفني 

هناية كل فصل 
 4  غري متوفر 3.7 3.5 دراسى

هناية كل فصل  تقييم المستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني . 17
 4  غري متوفر 3.7 3.5 دراسى

 السابقة ألسباب عدا التقاعدنسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة  18

 بسبب السن

هناية كل عام 
 %0  %10 %0 %0 دراسي

هناية كل عام  نسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة التطوير المهني السنة الماضية 19
 %20  %80 %10 %20 دراسي

عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة تدريس  20

 كامل أو ما يعادلهبدوام 
هناية كل عام 

 15  19 13 15 دراسي

هيئة  نسبة الجمالي اعضاءلعام الماضى  فيالمرجعية  االستشهادات عدد  21

 تدريس.
هناية كل عام 

 15  19 13 10 دراسي

نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم  22

 في السنة السابقة
هناية كل عام 

 1  1 0.77 1 دراسي

عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماضية لكل  من  23

 أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله
هناية كل عام 

 4  غري متوفر 0 4 دراسي

هيئة  دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد  أعضاء 24

 التدريس بدوام كامل
 -  غري متوفر غري متوفر - -

ء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين الذين قدموا أنشطة لخدمة -نسبة أعضا 25

 المجتمع

هناية كل عام 
 %40  %20 %22 %20 دراسي
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 الرياضياتالمؤشرات لبرامج   -2

 هـ 1437-1436عن العام الجامعي 
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شر
مؤ

ال
 

 وقت القياس ن المؤشراعنو

 الحد األدنى

 المستهدف

36-37 

 القيمة للمؤشر

 في العام  

36-37 

العالمة 

 المرجعية

 الداخلية 
 

العالمة 

المرجعية 

 الخارجية 

 

الحد االدنة 

المستهدف في 

 العام 

37-38 

هناية كل عام  تقييم معرفة اصحاب المصلحة  لمنطوق الرسالة واالهداف للبرنامج . 1
 4.8 غري متوفر 4 4.75 4 دراسي

االداريين و اعضاء  هيئة التدريس  لدليل السياسات و الهيكل التنظيمي  تقييم  2

 بالبرنامج.والتوصيف الوظيفي 
هناية كل فصل 

 4.5 غري متوفر 4.5 4.3 4 دراسى

ات الطالب تقديرالتقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في المؤسسة  )متوسط  3

 على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية(
هناية كل فصل 

 4.2 3.5 3.5 4 4 دراسى

هناية كل فصل  نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خالل السنة 4
 %90 %50 %100 %83 %70 دراسى

كل عام   بداية نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يعادله( 5
 12:1 10:1  15:1 12:1 دراسي

تقدير الطالب العام  لجودة المقررات )متوسط تقديرات الطالب على مقياس  6

 تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات(
هناية كل فصل 

 4.6 3 4.5 4.5 4 دراسى

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها 7
كل عام   بداية

 %100 %75 %78 %100 %100 دراسي

 نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة األولى 8
هناية كل فصل 

 %50 غري متوفر %85 %38 - دراسى

نسبة الطالب الداخلين في برامج  البكالوريوس الذين أكملوا  في الحد األدنى من  9

 المدة
هناية كل فصل 

 %50 غري متوفر %60 %13 - دراسى

هناية كل فصل  نسبة الطالب الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا  في الوقت المحدد 10
 الينطبق غري متوفر الينطبق الينطبق الينطبق دراسى

11 
 أشهر من التخرج:   6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة 

 لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة -جسجلوا في دراسة  -ب  توظفوا -أ
هناية كل عام 

 دراسي
 %70  -أ   
 % 0  -ب 
 %30   -ج 

 %13  -أ   
 % 0  -ب 
 %87   -ج 

 %20  -أ   
 % 0  -ب 
 %80   -ج 

 %42  -أ   
 % 5  -ب 
 %53   -ج 

 %100  -أ   
 % 0  -ب 

 %0   -ج 

12 
تقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي )متوسط التقديرات عن مدى مناسبة 

اإلرشاد النفسي والمهني على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة 

 النهائية (

هناية كل فصل 
 4.8 4 دراسى

 غري متوفر 4
5 

هناية كل فصل  مركز الوسائط.و لمستفيدين  لخدمات المكتبة اتقييم  13
 3.8 غري متوفر 4 3.4 3 دراسى
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هناية كل فصل  لخدمات المكتبة  الرقمية. مستفيدين تقييم ال 14
 4 غري متوفر 4 3.8 3 دراسى

 الينطبق غري متوفر غري متوفر الينطبق الينطبق - اإلنفاق السنوي على تقنية المعلومات نسبة لعدد الطالب 15

انة الدعم الصي-االمن  –المعلومات) توفر الخدمة تقييم المستفيدين لخدمات تقنية  16

 واالجهزة(البرامج  –الفني 
هناية كل فصل 

 4 غري متوفر 3.5 3.9 3.5 دراسى

هناية كل فصل  تقييم المستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني . 17
 4 غري متوفر 3.5 4 3.5 دراسى

السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في  18

 بسبب السن
هناية كل عام 

 %0 %10 %10 %0 %0 دراسي

هناية كل عام  نسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة التطوير المهني السنة الماضية 19
 %15 %80 %90 %12 %20 دراسي

 تدريسعدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة  20

 بدوام كامل أو ما يعادله
هناية كل عام 

 1.7 1.2 2 1.5 2 دراسي

هناية كل عام  هيئة تدريس. نسبة الجمالي اعضاءفيلعام الماضى االستشهاداتالمرجعية عدد  21
 1.75 2 1 1.25 2 دراسي

نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم  22

 السنة السابقةفي 
هناية كل عام 

 %80 %65 %60 %62 %60 دراسي

عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماضية لكل  من  23

 أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله
هناية كل عام 

 2 غري متوفر 10 0 2 دراسي

دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد  أعضاء هيئة  24

 التدريس بدوام كامل
 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر - -

ء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين الذين قدموا أنشطة لخدمة -نسبة أعضا 25

 المجتمع
هناية كل عام 

 %40 %20 %70 %30 %20 دراسي


