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 كلية التربية باملجمعة         

  وكالة الكلية للتطوير والجودة 

 

تقرير مؤشرات قياس األداء 

للبرامج األكاديمية برنامج     

)  اللغة العربية   (            
هـ1438-1437للعام الجامعي  

 
هـ12/8/1438بتاريخ  24في جلسة رقم  االعتمادتم   

 

مؤشرات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد وفق  

واملحدده من قبل عمادة الجودة وتطوير  االكاديمي

 املهارات 
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 :مقدمة 

 مؤشرات االداء الرئيسية لكل برنامج:  
للتقويم واالعتماد االكاديمي بقياس مؤشرات االداء الرئيسية على مستوى كل من البرنامج و قد اوصت الهيئة الوطنية 

لثالث سنوات سابقة للحصول على االعتماداالكاديمى للبرنامج مع مالحظة ان لكل  ) الجامعة(   واملؤسسة التعليمية

 برنامج الحق في زيادة مؤشرات االداء كما يرى لتحقيق اهدافه.

 

 ملاذا قياس مؤشرات االداء 
لسنوات في اللبرامج االكثر جاهزية في التقدم طوير املهارات كان من متطلباتها االساسية تحيث ان عمادة الجودة و 

 الرئيسية للبرنامج . مؤشرات االداءقياس السابقة 

لالعتماد ة صحيحة لتاهيلها لقياس املؤشرات علي املستوى البرامجي بصور   مساعدة البرامجو سعيا من العماده في  

لتجهيز كذلك في او موحدة علي مستوي الجامعة صحيحة و و حتي تكون قيم املؤشرات واليات قياسها  االكاديمي  

 من خالل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمى.املؤسس ي لزيارة االعتماد  للجامعة
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 مستوي البرامج التي مؤشرات األداء الرئيسة 

 
مسلسل 

 البرنامج
مسلسل  مؤشرات األداء الرئيسة

 العمادة
 املعيار

الرسالة و  -1 1 تقييم معرفة اصحاب املصلحة  ملنطوق الرسالة واالهداف للبرنامج .  18

 الغايات واالهداف

تقييم  االداريين و اعضاء  هيئة التدريس  لدليل السياسات و الهيكل التنظيمي  19

 الوظيفي بالبرنامج. والتوصيف

 ادارة البرنامج -2 2

التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في املؤسسة  )متوسط تقديرات  20

 الطالب على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية(

إدارة ضمان الجودة  -3 3

 وتحسينها

 4 السنةنسبة املقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خالل  12

 التعلم والتعليم -4 7 نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يعادله( 3

تقدير الطالب العام  لجودة املقررات )متوسط تقديرات الطالب على مقياس  21

 تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات(

8 

 9 مصادق عليها نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه 4

 10 نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة األولى 2

نسبة الطالب الداخلين في برامج  البكالوريوس الذين أكملوا  في الحد األدنى  1

 من املدة

11 

نسبة الطالب الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا  في الوقت  17

 املحدد

12 

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

 لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة -سجلوا في دراسة   ج -توظفوا   ب

13 

تقويم الطالب لإلرشاد املنهي واألكاديمي )متوسط التقديرات عن مدى مناسبة  22

سنوي من خمس نقاط لطلبة اإلرشاد النفس ي واملنهي على مقياس تقديري 

 السنة النهائية (

16 

 مصادر التعلم -6 17 تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة و مركز الوسائط. 25

 19 تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة  الرقمية.  26

املرافق  -7 20 اإلنفاق السنوي على تقنية املعلومات نسبة لعدد الطالب 14
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مسلسل 

 البرنامج
مسلسل  مؤشرات األداء الرئيسة

 العمادة
 املعيار

الصيانة -االمن  –تقييم املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات ) توفر الخدمة  17

 البرامج واالجهزة( –الدعم الفني 

 والتجهيزات 21

 22 تقييم املستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني .  28

نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا  9

 التقاعد بسبب السن

عمليات  -9 24

 التوظيف

 25 نسبة هيئة التدريس املشتركين في أنشطة التطوير املنهي السنة املاضية 6

عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة  11

 تدريس بدوام كامل أو ما يعادله

26 

 البحث العلمي -10

 

 

 

 

نسبة الجمالي اعضاء هيئة املرجعية في لعام املاض ى  االستشهادات عدد  15

 تدريس.

27 

نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد  10

 محكم في السنة السابقة

28 

عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤتمرات خالل السنة املاضية لكل   7

 من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله

29 

دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد  أعضاء هيئة  16

 التدريس بدوام كامل

30 

نسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من املوظفين الذين قدموا أنشطة لخدمة  8

 املجتمع 

العالقات مع  -11 32

 املجتمع

 املعيار  املؤشرات التي أضافها البرنامج 

 مشرفين( -امليدانية  )طالب  تقييم التربية 23
 التعليم والتعلم  -4

 تقييم طالب املستوى النهائي  للبرنامج 24

نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى إجمالي أعضاء هيئة  5

 التدريس

 التوظيف -9
 نسبة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 29

 نسبة الرضا الوظيفي ألعضاء الجهاز اإلداري  30
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 (           اللغة العربية)    لبرنامج   1438-1437 يمؤشرات قياس االداء للعام الجامع

شر
ملؤ

ا
 

 وقت القياس عنوان املؤشر

 الحد األدنى

 املستهدف

 37-38 

القيمة 

 للمؤشر

 في العام  

37-38 

العالمة 

 املرجعية

 الداخلية  

(33-40) 

العالمة 

املرجعية 

 الخارجية 

(33-40) 

الحد االدنة 

املستهدف في 

 العام 

38-39 

1 
األسبوع  تقييم معرفة اصحاب املصلحة  ملنطوق الرسالة واالهداف للبرنامج .

  %85 % 80 السادس
 

85% 

2 

تقييم  االداريين و اعضاء  هيئة التدريس  لدليل السياسات و الهيكل 

األسبوع  التنظيمي والتوصيف الوظيفي بالبرنامج. 
 %70 العاشر

64.4% 
50.5% 
57.5% 

 

 

70% 

3 

التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في املؤسسة  )متوسط 

لطلبة تقديرات الطالب على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط 

 السنة النهائية(

 80% 75,6%  

 

80% 

4 
األسبوع  نسبة املقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خالل السنة

  %100 %100 الثالث عشر
 

100% 

األسبوع  نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يعادله( 5
 الرابع

17:1 
40:1 

  17:1 

6 
)متوسط تقديرات الطالب على تقدير الطالب العام  لجودة املقررات 

 مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات(

السبوع 
الثاني عشر 
 من الفصلين

80% 80%  

 

80% 

7 
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق 

 عليها
األسبوع 

  %75 %70 الرابع
 

75% 



 

  
 

 

شر
ملؤ

ا
 

 وقت القياس عنوان املؤشر

 الحد األدنى

 املستهدف

 37-38 

القيمة 

 للمؤشر

 في العام  

37-38 

العالمة 

 املرجعية

 الداخلية  

(33-40) 

العالمة 

املرجعية 

 الخارجية 

(33-40) 

الحد االدنة 

املستهدف في 

 العام 

38-39 

8 
 24) أكملوا بنجاح السنة األولىنسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين 

 ساعة معتمدة(
األسبوع 

  %80 % %80 الرابع

 

85 % 

9 
نسبة الطالب الداخلين في برامج  البكالوريوس الذين أكملوا  في الحد 

  ....%53,3 %40  األدنى من املدة
 

60% 

10 
نسبة الطالب الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا  في الوقت 

 %50  املحدد
 37%  

 
50% 

 

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

% 90لم   لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة -سجلوا في دراسة ج -توظفوا  ب -أ
  %0% ، 0 %5سجلوا 

% 90لم  
سجلوا 

%توظفوا 5
5% 

12 

)متوسط التقديرات عن مدى تقويم الطالب لإلرشاد املنهي واألكاديمي 

مناسبة اإلرشاد النفس ي واملنهي على مقياس تقديري سنوي من خمس 

 نقاط لطلبة السنة النهائية (

األسبوع 
  %82 %80 الرابع

 

85% 

13 

 تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة و مركز الوسائط.
األسبوع 
  %64 % 65 الثامن

 

65 % 



 

  
 

 

شر
ملؤ

ا
 

 وقت القياس عنوان املؤشر

 الحد األدنى

 املستهدف

 37-38 

القيمة 

 للمؤشر

 في العام  

37-38 

العالمة 

 املرجعية

 الداخلية  

(33-40) 

العالمة 

املرجعية 

 الخارجية 

(33-40) 

الحد االدنة 

املستهدف في 

 العام 

38-39 

14 

 املكتبة  الرقمية.تقييم املستفيدين  لخدمات 
األسبوع 
  %64,1 % 70 الثامن

 

70 % 

15 
 ___ ___ اإلنفاق السنوي على تقنية املعلومات نسبة لعدد الطالب

  
 ___ 

16 

-االمن  –تقييم املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات ) توفر الخدمة 

األسبوع  البرامج واالجهزة( –الصيانة الدعم الفني 
  %63,2 %72 الثامن

 

75% 

17 
 تقييم املستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني .

األسبوع 
  %70 %70 الثامن

 

75% 

18 

نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب 

األسبوع  عدا التقاعد بسبب السن
  %6,25 %2 الرابع

 

2% 

19 
األسبوع  املنهي السنة املاضيةنسبة هيئة التدريس املشتركين في أنشطة التطوير 

  %84,38 %90 الثاني
 

90% 

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

 تدريس بدوام كامل أو ما يعادله
األسبوع 

  0  الثاني
 

 



 

  
 

 

شر
ملؤ

ا
 

 وقت القياس عنوان املؤشر

 الحد األدنى

 املستهدف

 37-38 

القيمة 

 للمؤشر

 في العام  

37-38 

العالمة 

 املرجعية

 الداخلية  

(33-40) 

العالمة 

املرجعية 

 الخارجية 

(33-40) 

الحد االدنة 

املستهدف في 

 العام 

38-39 

21 

املرجعية في لعام املاض ى نسبة الجمالي اعضاء هيئة  االستشهادات عدد 

األسبوع  تدريس.
  0  الثاني

 

 

22 

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

األسبوع  واحد محكم في السنة السابقة
  %18,75 %30 الثاني

 

30% 

23 

عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤتمرات خالل السنة املاضية لكل  

األسبوع  يعادلهمن أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما 
  0  الثاني

 

 

24 

دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد  أعضاء 

األسبوع  هيئة التدريس بدوام كامل
  0 %15 الثاني

 

15% 

25 

نسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من املوظفين الذين قدموا أنشطة 

األسبوع  لخدمة املجتمع
  %50 %50 الثاني

 

50% 



 

  
 

 

شر
ملؤ

ا
 

 وقت القياس عنوان املؤشر

 الحد األدنى

 املستهدف

 37-38 

القيمة 

 للمؤشر

 في العام  

37-38 

العالمة 

 املرجعية

 الداخلية  

(33-40) 

العالمة 

املرجعية 

 الخارجية 

(33-40) 

الحد االدنة 

املستهدف في 

 العام 

38-39 

 املؤشرات التي أضافها البرنامج

 مشرفين( -تقييم التربية امليدانية  )طالب  26
 70% 56.2%  

 
70% 

  %80 %80  تقييم طالب املستوى النهائي  للبرنامج 27
 

80% 

28 
نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى إجمالي أعضاء 

 هيئة التدريس
األسبوع 

  %43,75 %65 الرابع

 

65% 

األسبوع  الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس نسبة 29
  %64,4 %80 العاشر

 
80% 

األسبوع  نسبة الرضا الوظيفي ألعضاء الجهاز اإلداري  30
  %50 %80 العاشر

 
80% 

 

يمكن إضافة مؤشرات أخرى وفق رؤية البرنامج 
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 هـ: 1438- 1437تحليل لنتائج المؤشرات للعام الجامعي 
  ضعف نسبة الطالب الداخلين بالبرنامج الذين أكملوا بنجاح السنة األولى ، ويرجع ذلك إلى ضعف مستوى

الطالب الداخلين بالبرنامج مقارنة باألقسام األخرى، اإلضافة إلى ضعف إملام الطالب باملستويات األولى  من 

 الخطة الدراسية للبرنامج ومتطلباتها.

 عضاء هيئة التدريس بنسبة كبيرة، ذلك حرًصا من القسم الاستيفاء تناسب أعداد الطالب لعدد أ

 احتياجاته من أعضاء هيئة التدريس

  نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دكتوراة متوافقة نسبًيا ، وتحتاج لرفع املعدل باستقطاب عدد

 أوفر من حمالت الدكتوراة  

  ير لتنوع البرامج وإقبال األعضاء عليها.ارتفاع نسبة األعضاء املشاركين في برامج التطو 

  ضعف نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين بأوراق عمل في املؤتمرات العلمية ،وقد يرجع ذلك لكثرة

 األعمال واألعباءاملوكلة إليهم.

  زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في األنشطة املجتمعية،ما يدل على مدى تفاعل األعضاء مع

 جتمع.امل

  تقييم الطالب للمقررات الدراسية لجميع مقررات البرنامج بصورة كاملة ، ويرجع ذلك إلى حرص إدارة

البرنامج على أن تشمل عملية التقويم جميع جوانب البرنامج ، باإلضافة إلى تفعيل تقييم املقررات 

 الكترونًيا.

 وذلك لعدم حرص الطالب عن فرصة  ال يوجد ضمن الخريجين من توظفوا أو سجلوا بالدراسات العليا ،

 عمل ، أو فرصة للعمل بالبحث العلمي.

  ضعف نسبة األبحاث املدعومة من قبل الجامعة بالنسبة إلجمالى عدد األعضاء بالبرنامج، وقد يرجع ذلك

 إلى كثرة األعباء اإلدارية املوكلة لألعضاء.

 وأهدافه تبين وضوح  رؤية البرنامج   بتحليل استبانة رضا جهات التوظيف عن رؤية القسم ورسالته

 ورسالته وأهدافه ألصحاب املصلحة )جهات التوظيف( .

 .عكست الصيغة التي وضعت بها رسالة البرنامج احتياجات املجتمع الذي يخدمه البرنامج 

 . على  املنافسة في سوق العمل 
ً
 وأكدوا على أن تحقيق هذه األهداف تجعل خريج البرنامج قادرا

 لرضا عن القيادة األكاديمية واإلدارية عند املوظفين وأعضاء هينة التدريس مرضية، لوجود مستوى ا

 مالئمة بين العمل والعدالة في التقديم ،باإلضافة إلى التعاون والتنسيق بين منسوبي القسم.

  التعليمية ارتفاع نسبة رضا الطالب عن جودة املقررات بالبرنامج لتوافر جودة التدريس واملساعدات

 الالزمة.
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  زيادة نسبة رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد املنهي واألكاديمي داخل البرنامج بصورة عالية ، وذلك لزيادة

وعى الطالب بالخطة الدراسية ومتطلباتها ،باإلضافة إلى الورش التثقيفية ،وتفعيل أسبوع اإلرشاد 

 األكاديمي بنجاج لحل املشكالت األكاديمية.

 بة رضا املستفيدين عن خدمات املكتبة ؛ وذلك لتوافر املراجع الالزمة للتخصصات املختلفة ، ارتفاع نس

 وكذلك نظم االستعارة واالطالع مناسبة لكل من الطالب واألعضاء.

  انخفاض نسبة املستفدين لخدمات املكتبة الرقمية ؛لعدم توافر دوريات في مجال التخصص، وورش عمل

 ملكتبة الرقمية ، باإلضافة لضعف عمليتي البحث والتحميل.حول كيفية التعامل مع ا

  ارتفاع نسبة املستفيدين عن خدمات املرافق والتجهيزات بالبرنامج، وذلك لتوافر الوسائل التعليمية داخل

 القاعات وأجهزة األمن والسالمة بالبرنامج.

 لتواصل مع أستاذ املقرر ، وتوفير ارتفاع نسبة الطالب عن خدمات التعلم االلكتروني ملا فيه من سهولة ا

 الوقت والحهد على الطالب.

  ضعف نسبة رضا املوظفين عن أنظمة اإلداة وذلك لقلة الدورات التدريبية املقدمة لتنمية املهارات

املعرفية وتقنية املعلومات، باإلضافة إلى عدم توافر الدعم   الفني لألجهزة  بصورة جيدة، وكذلك تجهيزات 

 المة.األمن والس

 توصيات مناقشة المؤشرات بالمجالس الرسمية:
 .زيادة توعية الطالبات املستجدات بالخطة الدراسية ومتطلباتها 

 .حث أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي واملشاركة في املؤتمرات والندوات العلمية 

 .توفير برامج دراسات عليا للخريجين ، باإلضافة إلتاحة فرص عمل لهم 

  نسبة األبحاث املدعومة ألعضاء هيئة التدريس .زيادة 

 . توفير بيئة علمية مناسبة للطالب كأجهزة الحاسب 

 .ورش عمل تدريبية لألعضاء والطالب عن كيفية استخدام املكتبة الرقمية 

 .ضعف التحميل والبحث في املكتبة الرقمية 

 . توفير  ورش عمل للموظفين لتنمية مهارتهم املعرفية 

 وظفين عن تقنية املعلومات.ورش عمل لل 

 .توافر أجهزة األمن والسالمة- 

 

 و املؤشرات و عالقتها بخطط التحسين بالبرامج بالكلية
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املجموعطالباتطالباملجموعطالباتطالباملجموعطالباتطالب

15015066#DIV/0!4.00%4.00%

املجموعطالباتطالباملجموعطالباتطالباملجموعطالباتطالب

257910414455956.00%56.96%56.73%

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

أستاذ

أستاذ 

مشارك
11

نسبة إجتياز الطلبة للسنة االولى 

( ساعة دراسية24)بنجاح 

أعداد الطالب الناجحين في السنة 

( ساعة دراسية24)االولى 

نسبة الذين أكملوا الحد األدنى من 

الدراسة بنجاح

يوضح توزيع أعضاء هيئة التدريس (أ- 4)جدول رقم 

أعداد الطلبة املقبولين

(35/36عام جامعي )

عام )أعداد الطالب املقبولين 

(33/ 32جامعي 

عام )أعداد الطالب املتخرجين  

(36 /35جامعي 

جامعة املجمعة 
كلية التربية باملجمعة 

 هـ 1437 / 1436العام الجامعي 

نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج اللغة العربية  

غير سعوديين

(متعاقدين)(منتدبين)

نسبة الطالب الذين أكملوا الحد األدنى من مدة الدراسة بنجاح  (1)جدول رقم 

اجتازو في السنة )نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا السنة األولى بنجاح  (2)جدول رقم 

( ساعة دراسية بنجاح24األولى  

الحالة العلمية
املبتعثينمتفرغ علمياعلى رأس العمل

املعارين
السعوديين

حاصلين 

على 

دكتوراه

املؤشرات الخاصة بالطالب

ً
مؤشرات األداء الكمية : أوال

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

اجتازو في السنة )نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا السنة األولى بنجاح  :املؤشر الثاني

( ساعة دراسية بنجاح24األولى  

املؤشرات الخاصة باعضاء هيئة التدريس



جامعة املجمعة 
كلية التربية باملجمعة 

 هـ 1437 / 1436العام الجامعي 

نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج اللغة العربية  

أستاذ 

مساعد
108378

312`331محاضر

مدرس لغة

املجموع

1313معيد

141574711

املجموعطالباتطالباملجموعإناثذكوراملجموعطالباتطالب

10740451114152913.08%3.71%5.68%

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدداملجموعإناثذكور

1415291071.43%960.00%1965.52%4
28.57

%
6

40.00

%
1034.48%

نسبة أعداد الطالب ألعداد أعضاء 

هيئة الندريس
أعداد أعضاء هيئة التدريس

االجمالي

املجموعإناث

إجمالي أعضاء هيئة التدريس
غير حاصلين على دكتوراهالحاصلين على دكتوراه

ذكوراملجموعإناثذكور

إجمالي أعضاء هيئة التدريس
(غير السعوديين)عدد أعضاء هيئة التدريس (السعوديين)عدد أعضاء هيئة التدريس 

غير 

الحاصلين 

علي دكتواه

أعداد الطلبة املسجلين

يوضح نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها (4)جدول رقم 

حاصلين 

على 

دكتوراه

نسبة أعداد الطالب إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس :املؤشر الثالث

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها :املؤشر الرابع

نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس :املؤشر الخامس

يوضح نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس (5)جدول رقم 

نسبة أعداد الطالب إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس (3)جدول رقم 



جامعة املجمعة 
كلية التربية باملجمعة 

 هـ 1437 / 1436العام الجامعي 

نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج اللغة العربية  

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدداملجموعإناثذكور

141529750.00%426.67%1137.93%7
50.00

%
11

73.33

%
1862.07%

%عدد%عدد%عدداملجموعإناثذكور

1415291392.86%1493.33%2793.10%

%عدد%عدد%عدداملجموعإناثذكور

14152900.00%00.00%00.00%

%عدد%عدد%عدداملجموعإناثذكور

14152917.14%0.00%13.45%

ذكور
إجمالي أعضاء هيئة التدريس

املجموعاملجموعإناثذكور إناث

إجمالي أعضاء هيئة التدريس
عدد أعضاء هيئة التدريس املشتركين في برامج التطوير املنهي

املجموعإناثذكور

إجمالي أعضاء هيئة التدريس

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا بتقديم ورقة عمل على األقل في 

مؤتمر

ذكور

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في أنشطة خدمة املجتمع

املجموعإناثذكور

املجموعإناث

نسبة أعضاء هيئة التدريس املشتركين في برامج التطوير املنهي :املؤشر السادس

2عدد برامج التطوير املنهي

نسبة أعضاء هيئة التدريس املشتركين في برامج التطوير املنهي (6)جدول رقم 

عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤتمرات خالل السنة املاضية لكل  من أعضاء هيئة  :املؤشر السابع

التدريس بدوام كامل أو ما يعادله

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في  أنشطة لخدمة املجتمع : املؤشر الثامن

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في  أنشطة لخدمة املجتمع (8)جدول رقم 

عدد أوراق العمل

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا بتقديم  ورقة  عمل في مؤتمر واحد على األقل (7)جدول رقم 

إجمالي أعضاء هيئة التدريس



جامعة املجمعة 
كلية التربية باملجمعة 

 هـ 1437 / 1436العام الجامعي 

نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج اللغة العربية  

%عدد%عدد%عدداملجموعإناثذكور

11142519.09%17.14%28.00%

%عدد%عدد%عدداملجموعإناثذكور

11142519.09%17.14%28.00%

1عدد البحوث

الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة  (بدوام كامل)نسبة أعضاء هيئة التدريس  :املؤشر العاشر

(هـ1436 - 1435)السابقة 

عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل  :املؤشر الحادي عشر

أو ما يعادله

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم (10)جدول رقم 

إجمالي أعضاء هيئة التدريس
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم

املجموعإناثذكور

إجمالي أعضاء هيئة التدريس

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة 

ألسباب عدا التقاعد بسبب السن

املجموعإناثذكور

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد  : املؤشر التاسع

بسبب السن

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد  (9)جدول رقم 

(هـ1436- 1435)بسبب السن   عام 

عدد األنشطة



%85: القيمة املستهدفة للعام الجديد

تعد نسبة مرتفعة: التحليل

%80,7: النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

النسبة متوسطة ومقبولة نظرا إلى تسجيل الطالب بالفصل الصيفي واجنياز مقررات متعددة من خالله: التحليل

 24اجتازو في السنة األولى  )نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا السنة األولى بنجاح  :املؤشر الثاني

(ساعة دراسية بنجاح

التعليم والتعلم: املعيار الرئيس

  نواتج التعلم1ـ4: املعيار الفرع

%80:  القيمة املستهدفة 

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%60: القيمة املستهدفة للعام الجديد

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

 نواتج التعلم1ـ4: املعيار الفرع

%40:  القيمة املستهدفة 

%53,3: النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

النسبة متوسطة : التحليل

  (داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

%70آفاق  (برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%75:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

   مؤهالت هيئة التدريس وخبراتهم8 ـــ  4: املعيار الفرع

%70:   القيمة املستهدفة 

%75:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

1 ــــ 17:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

:التحليل

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها :املؤشر الرابع

1 ـــ 17:  القيمة املستهدفة 

:النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

.نسبة أعداد الطالب إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس :املؤشر الثالث

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

  املساعدات التعليمية5  ــــ   4:  املعيار الفرع



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%90: القيمة املستهدفة للعام الجديد

ارتفاع نسبة األعضاء املشاركين في برامج التطوير لتنوع البرامج وإقبال األعضاء عليها: التحليل

%80:  القيمة املستهدفة 

%84,38: النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

%65: القيمة املستهدفة للعام الجديد

انخفاض نسبة أعضاء هيئة التدريس من السعوديين لعدم وجود تعيينات وخاصة من العنصر النسائي: التحليل

نسبة أعضاء هيئة التدريس املشتركين في برامج التطوير املنهي :املؤشر السادس

التوظيف: املعيار الرئيس

  التطوير الشخص ي الوظيفي2 ــ 9: املعيار الفرع

%43,75: النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

%65 (برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس :املؤشر الخامس

التوظيف:  املعيار الرئيس

  التوظيف 1 ــ 9: املعيار الفرع

%65:  القيمة املستهدفة 



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

%50:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

النسبة مقبولة وتدل على تفاعل األعضاء:  التحليل

%50:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

ضعف نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين بأوراق عمل في املؤتمرات العلمية لكثرة أعباء هيئة التدريس: التحليل

نسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من املوظفين الذين شاركوا في  أنشطة لخدمة املجتمع : املؤشر الثامن

العالقات مع املجتمع: املعيار الرئيس

  التفاعل مع املجتمع2 ــــ 12: املعيار الفرع

%50:   القيمة املستهدفة 

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%15:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

البحث العلمي: املعيار الرئيس

   مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي1 ــــ  10: املعيار الفرع

%45:   القيمة املستهدفة 

%9,38:   النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤتمرات خالل السنة املاضية لكل  من أعضاء هيئة التدريس  :املؤشر السابع

بدوام كامل أو ما يعادله



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

ضعف نسبة مشاركة هيئة التدريس في البحث العلمي لكثرة  األعباء التدريسية: التحليل

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%25: القيمة املستهدفة للعام الجديد

البحث العلمي: املعيار الرئيس

   مشاركة هيئة التدريس و الطلبة في البحث العلمي1 ـــــ 10:   املعيار الفرع

%45:  القيمة املستهدفة 

%18,75:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%2: القيمة املستهدفة للعام الجديد

ارتفاع النسبة نظرا ملغادرة عضوين العام السابق من هيئة التدريس: التحليل

الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة السابقة (بدوام كامل)نسبة أعضاء هيئة التدريس  :املؤشر العاشر

%2:  القيمة املستهدفة 

%6,25:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب السن : املؤشر التاسع

التوظيف: املعيار الرئيس

 التوظيف والتعيين1 ـــ 9:  املعيار الفرع



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%100:القيمة املستهدفة للعام الجديد

:التحليل

%100: القيمة املستهدفة 

%100:النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

%25:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

ضعف املشاركة:  التحليل

نسبة املقررات التي  قام الطالب بتقييمها:  املؤشر الثاني عشر

.ضمان الجودة: املعيار الرئيس

. نطاق عمليات ضمان الجودة2_3:املعيار الفرع

%18,75:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما  :املؤشر الحادي عشر

يعادله

البحث العلمي:  املعيار الرئيس

 مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي1 ـــــ 10:  املعيار الفرع

%45:  القيمة املستهدفة 



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

:القيمة املستهدفة للعام الجديد

:التحليل

:النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

ال يوجد ضمن الخريجين من توظفوا أو سجلوا دراسات عليا: التحليل

اإلنفاق السنوي على تقنية املعلومات نسبة لعدد الطالب: املؤشر الرابع عشر

: املعيار الرئيس

:املعيار الفرع

: القيمة املستهدفة 

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%25: القيمة املستهدفة للعام الجديد

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

1  ــــ  4نواتج التعلم     : املعيار الفرع

%5سجلوا %   5توظفوا %    90لم  :  القيمة املستهدفة 

%0سجلوا % 0توظفوا %  100لم : النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

سجلوا في - توظفوا   ب- أ:   أشهر من التخرج6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة : املؤشر الثالث عشر 

لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة- دراسة   ج



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

:التحليل

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

:القيمة املستهدفة للعام الجديد

: املعيار الرئيس

:املعيار الفرع

: القيمة املستهدفة 

:النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%5: القيمة املستهدفة للعام الجديد

ضعف املشاركة: التحليل

دخل البحث من مصادر خارجية  في السنة السابقة نسبة لعدد  أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل:  املؤشر السادس عشر

%5:  القيمة املستهدفة 

%0:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

.عدد  االستشهادات املرجعية في السنة السابقة نسبة الجمالي اعضاء هيئة تدريس: املؤشر الخامس عشر

البحث العلمي:  املعيار الرئيس

مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي: املعيار الفرع



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%85:القيمة املستهدفة للعام الجديد

(جهات التوظيف  )النسبة مرتفعة مما يدل على وضوح و مناسبة الرسالة واألهداف ألصحاب املصلحة : التحليل

%80: القيمة املستهدفة 

%85:النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

%50:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

النسبة متوافقة نسبيا: التحليل

.تقييم معرفة اصحاب املصلحة  ملنطوق الرسالة واالهداف للبرنامج  -:املؤشر الثامن عشر

.الرسالة واألهداف: املعيار الرئيس

.  مناسبة الرسالة1_1:املعيار الفرع   

%37,5: النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا االدراسة بنجاح في الوقت املحدد:  املؤشر السابع عشر

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

1 ــــ 4:  املعيار الفرع

%50:   القيمة املستهدفة 



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

%80: القيمة املستهدفة للعام الجديد

النسبة معتدلة :  التحليل

%75,60:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

النسبة منخفضة :  التحليل

متوسط تقديرات الطالب على مقياس سنوي )التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في املؤسسة   :املؤشر العشرون 

(تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية

ضمان الجودة:   املعيار الرئيس

  نطاق عمليات ضمان الجودة 2  ـــ 3: املعيار الفرع

%80:   القيمة املستهدفة 

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%80: القيمة املستهدفة للعام الجديد

إدارة البرنامج: املعيار الرئيس

  القيادة1  ـــ 2: املعيار الفرع

%80:  القيمة املستهدفة 

%50:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

تقييم  االداريين و اعضاء  هيئة التدريس  لدليل السياسات و الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي  :املؤشر التاسع  عشر

.بالبرنامج



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

زيادة نسبة رضا الطالب عن خدمات االرشاد املنهي واألكاديمي في البرنامج:    التحليل

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%85:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

 املساعدات التعليمية للطلبة5 ـــ 4:   املعيار الفرع

%80:  القيمة املستهدفة 

%82:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%85:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

النسبة مرتفعة

متوسط التقديرات عن مدى مناسبة اإلرشاد النفس ي )تقويم الطالب لإلرشاد املنهي واألكاديمي  :املؤشر الثاني والعشرون

(واملنهي على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية 

%80:    القيمة املستهدفة 

%80: النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

متوسط تقديرات الطالب على مقياس تقديري من خمس )تقدير الطالب العام  لجودة املقررات  :املؤشر الحادي والعشرون

(نقاط للتقييم الكلي للمقررات

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

   عمليات تقويم البرنامج  ومراجعته3 ـــ 4: املعيار الفرع



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%80: القيمة املستهدفة للعام الجديد

النسبة مرتفعة وتدل على رضا الطالب عن املؤسسة :  التحليل

%80: القيمة املستهدفة 

%80: النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

:القيمة املستهدفة للعام الجديد

:التحليل

.تقييم طالب املستوى النهائي  للبرنامج :املؤشر الرابع والعشرون

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

   عمليات تقويم البرنامج  ومراجعته3  ـــ 4: املعيار الفرع

%56.2:النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

.(مشرفين- طالب )تقييم التربية امليدانية   :املؤشر الثالث والعشرون

: املعيار الرئيس

:املعيار الفرع

%70: القيمة املستهدفة 



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

%75:القيمة املستهدفة للعام الجديد

النسبة مرضية: التحليل

%74,5:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

النسبة مرضية:  التحليل

.تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة  الرقمية :املؤشر السادس والعشرون

مصادر التعلم:  املعيار الرئيس

   التخطيط والتقويم1  ـــ 6:  املعيار الفرع

%75:  القيمة املستهدفة 

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%75:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

مصادر التعلم:  املعيار الرئيس

   التخطيط والتقويم1  ـــ 6:  املعيار الفرع

%65:   القيمة املستهدفة 

%64,1:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

.تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة و مركز الوسائط :املؤشر الخامس والعشرون



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

النسبة مرضية:  التحليل

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%75: القيمة املستهدفة للعام الجديد

مصادر التعلم:  املعيار الرئيس

   التخطيط والتقويم1  ـــ 6:  املعيار الفرع

%75:  القيمة املستهدفة 

%70,7:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%75:  القيمة املستهدفة للعام الجديد

النسبة مرضية: التحليل

.تقييم املستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني  :املؤشر الثامن والعشرون

%72:  القيمة املستهدفة 

%63,2: النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

– الصيانة الدعم الفني -االمن  –توفر الخدمة  )تقييم املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات  :املؤشر السابع والعشرون

(البرامج واالجهزة

املرافق والتجهيزات:  املعيار الرئيس

  تقنية املعلومات4ـــ 7:  املعيار الفرع



جامعة املجمعة 

كلية التربية باملجمعة 

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

%80: القيمة املستهدفة للعام الجديد

النسبة منخفضة: التحليل

%80:  القيمة املستهدفة 

%50,5:  النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

%80:القيمة املستهدفة للعام الجديد

نسبة رضا األعضاء متوافقة نسبيا: التحليل

.نسبة الرضا الوظيفي ألعضاء الجهاز اإلداري :املؤشر الثالثون

إدارة البرنامج:  املعيار الرئيس

: املعيار الفرع

%64,4: النتيجة الفعلية لقياس املؤشر

(داخل الجامعة)العالمة املرجعية الداخلية 

(برامج مناظرة خارج الجامعة)العالمة املرجعية الخارجية 

.نسبة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس :املؤشر التاسع والعشرون

التوظيف:  املعيار الرئيس

  النوظيف والتعيين1 ــ 9:  املعيار الفرع

%80:  القيمة املستهدفة 



تعد نسبة مرتفعة: التحليل

النسبة متوسطة ومقبولة نظرا إلى تسجيل الطالب بالفصل الصيفي واجنياز مقررات متعددة من خالله: التحليل

 24اجتازو في السنة األولى  )نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا السنة األولى بنجاح  :املؤشر الثاني

(ساعة دراسية بنجاح

التعليم والتعلم: املعيار الرئيس

  نواتج التعلم1ـ4: املعيار الفرع

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

 نواتج التعلم1ـ4: املعيار الفرع

تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

النسبة متوسطة : التحليل

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

   مؤهالت هيئة التدريس وخبراتهم8 ـــ  4: املعيار الفرع

:التحليل

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها :املؤشر الرابع

.نسبة أعداد الطالب إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس :املؤشر الثالث

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

  املساعدات التعليمية5  ــــ   4:  املعيار الفرع



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

ارتفاع نسبة األعضاء املشاركين في برامج التطوير لتنوع البرامج وإقبال األعضاء عليها: التحليل

انخفاض نسبة أعضاء هيئة التدريس من السعوديين لعدم وجود تعيينات وخاصة من العنصر النسائي: التحليل

نسبة أعضاء هيئة التدريس املشتركين في برامج التطوير املنهي :املؤشر السادس

التوظيف: املعيار الرئيس

  التطوير الشخص ي الوظيفي2 ــ 9: املعيار الفرع

نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس :املؤشر الخامس

التوظيف:  املعيار الرئيس

  التوظيف 1 ــ 9: املعيار الفرع



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

النسبة مقبولة وتدل على تفاعل األعضاء:  التحليل

ضعف نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين بأوراق عمل في املؤتمرات العلمية لكثرة أعباء هيئة التدريس: التحليل

نسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من املوظفين الذين شاركوا في  أنشطة لخدمة املجتمع : املؤشر الثامن

العالقات مع املجتمع: املعيار الرئيس

  التفاعل مع املجتمع2 ــــ 12: املعيار الفرع

البحث العلمي: املعيار الرئيس

   مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي1 ــــ  10: املعيار الفرع

عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤتمرات خالل السنة املاضية لكل  من أعضاء هيئة التدريس  :املؤشر السابع

بدوام كامل أو ما يعادله



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

ضعف نسبة مشاركة هيئة التدريس في البحث العلمي لكثرة  األعباء التدريسية: التحليل

البحث العلمي: املعيار الرئيس

   مشاركة هيئة التدريس و الطلبة في البحث العلمي1 ـــــ 10:   املعيار الفرع

ارتفاع النسبة نظرا ملغادرة عضوين العام السابق من هيئة التدريس: التحليل

الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة السابقة (بدوام كامل)نسبة أعضاء هيئة التدريس  :املؤشر العاشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب السن : املؤشر التاسع

التوظيف: املعيار الرئيس

 التوظيف والتعيين1 ـــ 9:  املعيار الفرع



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

:التحليل

ضعف املشاركة:  التحليل

نسبة املقررات التي  قام الطالب بتقييمها:  املؤشر الثاني عشر

.ضمان الجودة: املعيار الرئيس

. نطاق عمليات ضمان الجودة2_3:املعيار الفرع

عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما  :املؤشر الحادي عشر

يعادله

البحث العلمي:  املعيار الرئيس

 مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي1 ـــــ 10:  املعيار الفرع



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

:التحليل

ال يوجد ضمن الخريجين من توظفوا أو سجلوا دراسات عليا: التحليل

اإلنفاق السنوي على تقنية املعلومات نسبة لعدد الطالب: املؤشر الرابع عشر

: املعيار الرئيس

:املعيار الفرع

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

1  ــــ  4نواتج التعلم     : املعيار الفرع

سجلوا في - توظفوا   ب- أ:   أشهر من التخرج6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة : املؤشر الثالث عشر 

لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة- دراسة   ج



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

:التحليل

: املعيار الرئيس

:املعيار الفرع

ضعف املشاركة: التحليل

دخل البحث من مصادر خارجية  في السنة السابقة نسبة لعدد  أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل:  املؤشر السادس عشر

.عدد  االستشهادات املرجعية في السنة السابقة نسبة الجمالي اعضاء هيئة تدريس: املؤشر الخامس عشر

البحث العلمي:  املعيار الرئيس

مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي: املعيار الفرع



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

(جهات التوظيف  )النسبة مرتفعة مما يدل على وضوح و مناسبة الرسالة واألهداف ألصحاب املصلحة : التحليل

النسبة متوافقة نسبيا: التحليل

.تقييم معرفة اصحاب املصلحة  ملنطوق الرسالة واالهداف للبرنامج  -:املؤشر الثامن عشر

.الرسالة واألهداف: املعيار الرئيس

.  مناسبة الرسالة1_1:املعيار الفرع   

نسبة الطلبة الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا االدراسة بنجاح في الوقت املحدد:  املؤشر السابع عشر

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

1 ــــ 4:  املعيار الفرع



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

النسبة معتدلة :  التحليل

النسبة منخفضة :  التحليل

متوسط تقديرات الطالب على مقياس سنوي )التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في املؤسسة   :املؤشر العشرون 

(تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية

ضمان الجودة:   املعيار الرئيس

  نطاق عمليات ضمان الجودة 2  ـــ 3: املعيار الفرع

إدارة البرنامج: املعيار الرئيس

  القيادة1  ـــ 2: املعيار الفرع

تقييم  االداريين و اعضاء  هيئة التدريس  لدليل السياسات و الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي  :املؤشر التاسع  عشر

.بالبرنامج



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

زيادة نسبة رضا الطالب عن خدمات االرشاد املنهي واألكاديمي في البرنامج:    التحليل

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

 املساعدات التعليمية للطلبة5 ـــ 4:   املعيار الفرع

النسبة مرتفعة

متوسط التقديرات عن مدى مناسبة اإلرشاد النفس ي )تقويم الطالب لإلرشاد املنهي واألكاديمي  :املؤشر الثاني والعشرون

(واملنهي على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية 

متوسط تقديرات الطالب على مقياس تقديري من خمس )تقدير الطالب العام  لجودة املقررات  :املؤشر الحادي والعشرون

(نقاط للتقييم الكلي للمقررات

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

   عمليات تقويم البرنامج  ومراجعته3 ـــ 4: املعيار الفرع



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

النسبة مرتفعة وتدل على رضا الطالب عن املؤسسة :  التحليل

:التحليل

.تقييم طالب املستوى النهائي  للبرنامج :املؤشر الرابع والعشرون

التعليم والتعلم:  املعيار الرئيس

   عمليات تقويم البرنامج  ومراجعته3  ـــ 4: املعيار الفرع

.(مشرفين- طالب )تقييم التربية امليدانية   :املؤشر الثالث والعشرون

: املعيار الرئيس

:املعيار الفرع



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

النسبة مرضية: التحليل

النسبة مرضية:  التحليل

.تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة  الرقمية :املؤشر السادس والعشرون

مصادر التعلم:  املعيار الرئيس

   التخطيط والتقويم1  ـــ 6:  املعيار الفرع

مصادر التعلم:  املعيار الرئيس

   التخطيط والتقويم1  ـــ 6:  املعيار الفرع

.تقييم املستفيدين  لخدمات املكتبة و مركز الوسائط :املؤشر الخامس والعشرون



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

النسبة مرضية:  التحليل

مصادر التعلم:  املعيار الرئيس

   التخطيط والتقويم1  ـــ 6:  املعيار الفرع

النسبة مرضية: التحليل

.تقييم املستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني  :املؤشر الثامن والعشرون

– الصيانة الدعم الفني -االمن  –توفر الخدمة  )تقييم املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات  :املؤشر السابع والعشرون

(البرامج واالجهزة

املرافق والتجهيزات:  املعيار الرئيس

  تقنية املعلومات4ـــ 7:  املعيار الفرع



تقارير مناقشة نتائج قياس مؤشرات األداء األساسية ببرنامج  اللغة العربية

1438/37العام الجامعي 

نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الحد األدني من مدة الدراسة بنجاح:  املؤشر األول

النسبة منخفضة: التحليل

نسبة رضا األعضاء متوافقة نسبيا: التحليل

.نسبة الرضا الوظيفي ألعضاء الجهاز اإلداري :املؤشر الثالثون

إدارة البرنامج:  املعيار الرئيس

: املعيار الفرع

.نسبة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس :املؤشر التاسع والعشرون

التوظيف:  املعيار الرئيس

  النوظيف والتعيين1 ــ 9:  املعيار الفرع


