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المقدمة :
اســتجابة للحركــة  املتناميــة نحــو تبنــي أنمــاط »التعليــم القائــم علــى النتائــج« فــي توفيــر التعليــم 
و  واملحليــة،  الدوليــة  االعتمــاد  هيئــات  أقرتهــا  التــي  الجــودة  معاييــر  بتحقيــق  واالهتمــام  والحوكمــة، 
تقييــم  تتيــح  كأدوات ووســائل  األداء  واســتخدام مؤشــرات  املعلومــات  إدارة  نظــم  بتفعيــل   االهتمــام 
املعاييــر  تحقيــق  ومــدى   ) مخرجــات   – عمليــات   – مدخــات   ( باملؤسســات  األداء   منظومــة   جــودة 
املســتهدفة مــن جهــات االعتمــاد العامليــة أو املحليــة ، حرصــت جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد  العزيــز علــى 
وضــع  السياســات واتخــاذ اإلجــراء الازمــة ملواكبــة هــذه التوجهــات وتأســيس نظــام يمكــن مــن خالــه 
القــرار  ،  وكان  األكاديميــة واإلداريــة(   ( الجامعــة  بوحــدات  بالجامعــة  األداء  متابعــة مســتوي جــودة 
بتشــكيل اللجنــة الدائمــة ملؤشــرات والتــي تبنــت إصــدار هــذا الدليــل كأولويــة   ،  فــكان هــذا اإلنجــاز 
بإصــدار النســخة األولــى  لدليــل مؤشــرات األداء بجامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز ،و الــذي يتضمــن 
)52( مؤشــر أكاديمــي وتعليمــي تــم تحديدهــم  فــي ضــوء معاييــر الجــودة للمؤسســات التعليميــة والبرامــج 
األكاديميــة للمركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، حيــث تبنــت الجامعــة عــدد )35( مؤشــر مــن 
مؤشــرات املركــز باإلضافــة الــى )17( مؤشــر خــاص بالجامعــة  ، وهــدف الدليــل الــى مســاعدة وحــدات  
الجامعــة فــي تفعيــل نظــام مؤشــرات األداء الــذي تتبنــاه الجامعــة بكفــاءة  وتوحيــد إجــراءات حســابها 
بــه( والبيانــات  فــي الوحــدات ذات العاقــة  ،مــن خــال توضيــح ماهيــة كل مؤشــر )وصــف املقصــود 

املطلوبــة إلنجــازه ومصدرهــا وطريقــة حســابه ومســتوي القيــاس.  

ونامــل أن يــؤدي إصــدار هــذا الدليــل الــى تحقيــق األهــداف املوضوعــة لــه وان يكــون أســاس لتفعيــل 
نظــام املؤشــرات بالجامعــة واســتحداث وإضافــة املزيــد مــن املؤشــرات لتشــمل كافــة عناصــر املؤسســة 

ووحداتهــا فــي اإلصــدارات التاليــة.
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كلمة معالي مدير الجامعة
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات

األخــوة واألخــوات منســوبي جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز يســرني أن أزف اليكــم اإلصــدار األول مــن دليــل )مؤشــرات 

األداء(، وأتقــدم بالشــكر واالمتنــان لــكل مــن ســاهم فــي انجــاز هــذا العمــل، الــذي يؤكــد ســعي الجامعــة الجــاد ألن تكــون 

لبنــة قويــة وفاعلــة فــي بنيــان هــذا الوطــن العظيــم وتحقيــق رؤيتــه الطموحــة )2030 ( ، والتــي أكــدت علــى ضــرورة االهتمــام 

بجــودة التعليــم ووجــود أدوات فاعلــة لقيــاس وتقييــم مســتوي األداء وتعزيــز قيــم الشــفافية واملحاســبية.

فقــد تبنــت جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز حزمــة مــن السياســات الداعمــة لتحســين مســتوي جــودة التعليــم واالرتقــاء 

افية ) التميــز فــي التعليــم والشــراكة  بــه لتحقيــق معاييــر ومســتويات التميــز واملنافســة املأمولــة بمــا يحقــق رؤيتهــا االستشــر

املجتمعيــة (،  فــكان التوجــه إلنجــاز هــذا الدليــل لتطويــر وبنــاء قياســات محــددة )مؤشــرات أداء(  والتــي يمكــن مــن خالهــا 

فــي وحــدات الجامعــة املختلفــة  فــي متابعــة مســتوي اإلنجــاز والتقــدم الحاصــل   أكثــر موثوقيــة  االعتمــاد علــى معلومــات 

اإلداريــة واألكاديميــة ومتابعــة  أهــم التغيــرات ، ومــن ثــم تحديــد الــرؤى والخطــط التطويريــة.

الجهــود، واســتثمار  فــي تضافــر  تتمثــل  الجامعــة مســؤوليات هامــة   وهــذا يضــع علــى عاتــق جميــع منســوبي ومنســوبات 

اإلنجــاز.   مســتويات  أعلــى  لتحقيــق  والشــفافية  املســائلة  قيــم  وتعزيــز  املتاحــة  املــوارد  مــن  واالســتفادة  الطاقــات 

 أتمنى من هللا أن يبارك جهودكم ويوفقكم لكل ما يحقق رفعة هذا الوطن وتميزه .

معالي مدير الجامعة                          

  األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدهللا الحامد
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لقــد كان هــذا العمــل نتــاج لجهــود كبيــره ومميــزة لفريــق عمــل مــن منســوبي الجامعــة مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال التطويــر 
والجــودة، بهــدف توضيــح مكونــات منظومــة املؤشــرات بالجامعــة وتوحيــد اإلجــراءات وطــرق الحســاب الخاصــة بهــا مــن 

خــال تحديــد : -

 وصف املؤشر 	
 تكرار القياس 	
 مستوي القياس 	
 طريقة الحساب 	

وتضمــن الدليــل )52( مؤشــر، تشــمل مؤشــرات األداء للمركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي NCAAA وعددهــا 
)35( باإلضافــة إلــى )17( مؤشــر طورتهــا الجامعــة.

، نأمــل أن يســهم هــذا الدليــل – بعــد توفيــق هللا – فــي تحســين الكفــاءة الداخليــة للجامعــة، وتطويــر جــودة مخرجاتهــا 
ً
ختامــا

ويلبــي متطلبــات التقويــم واالعتمــاد األكاديمــي املحلــي والعالمــي وتعزيــز مكانــة الجامعــة وعاقتهــا بقطاعــات املجتمع املحيط 
بهــا، كمــا أنــه محاولــة جــادة للوصــول بجامعــة األميــر ســطام بــن عبدالعزيــز إلــى موقــع التميــز والتفــوق العلمــي واألكاديمــي 

.
ً
 ودوليــا

ً
محليــا

أسأل هللا التوفيق والسداد ,,, 
وهللا من وراء القصد.

 وكيل الجامعة للتطوير والجودة

الدكتور ناصر بن سعد القحطاني

كلمة سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة

قيــاس األداء هــو عمــل متمــم للتقويــم وضمــان الجــودة ســواًء علــى الفــرد أو الوحــدة اإلداريــة أو املنظمــة بشــكل عــام بهــدف 
التعــرف علــى نتائــج أعمــال املنظمــة وتفاعلهــا مــع بيئتهــا الداخليــة أو الخارجيــة, أمــا تقويــم األداء هــو قيــاس األداء الفعلــي 

ومقارنــة النتائــج الفعليــة بالنتائــج املطلــوب تحقيقهــا مــن خــال مجموعــة مــن املقاييــس الكميــة والنوعيــة.

- مؤشــرات األداء  - تســتخدم لتتبــع االداء بمــرور الوقــت وتعكــس مســتوى األداء ومــدى تحقــق املســتهدف مــن حيــث الكــم 
أو الجــودة املنشــودة.

األخــوة واألخــوات منســوبي جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز يســرنا أن نهــدى اليكــم اإلصــدار األول مــن دليــل مؤشــرات 
األداء، والــذي يؤكــد ســعي الجامعــة الجــاد ألن تكــون لبنــة قويــة وفاعلــة فــي بنيــان هــذا الوطــن وتحقيــق رؤيتــه الطموحــة 

لتطويــر التعليــم وتحســين جــودة مخرجاتــه.

لقــد أكــدت رســالة الجامعــة ورؤيتهــا حرصهــا علــى تدعيــم سياســات وإجــراءات ضمــان الجــودة التــي تلبــي معاييــر ومتطلبــات 
هيئــات االعتمــاد الوطنيــة والعامليــة لتحقيــق مســتوي متميــز فــي التعليــم والشــراكة املجتمعيــة.

ويعــد هــذا الدليــل إحــدى املســاهمات واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الجامعــة لتدعيــم هــذا التوجــه، والــذي هــدف الــى بنــاء 
وتطويــر قياســات محــددة يمكــن مــن خالهــا االعتمــاد علــى معلومــات أكثــر موثوقيــة فــي متابعــة مســتوي اإلنجــاز والتقــدم 
الحــادث فــي وحــدات الجامعــة املختلفــة اإلداريــة واألكاديميــة ومتابعــة أهــم التغيــرات، ومــن ثــم تحديــد الــرؤى والخطــط 
التطويريــة، كأحــدي نظــم القيــاس املقننــة واألدوات الهامــة لتقييــم مســتوي الكفــاءة والفعاليــة وجــودة األداء بالجامعــة.

ويمكن تلخيص أهداف نظام مؤشرات األداء بالجامعة فيما يلي :-

• تحديد مستوى األداء الفعلي وتمكين الجامعة معرفتها عن مدى تحقيقها لرسالتها وأهدافها.	

• تطوير أداء الجامعة ألغراض تنافسية من خال املقارنات املرجعية.	

• املقارنة بين أداء الفروع والكليات والبرامج.	

• تقييم وتقويم العلميات اإلدارية واملالية واألكاديمية.	

• تقديم ادلة صحيحة عن مستوى األداء أو االنحراف في االنجاز.	

• تزويد وزارة التعليم والجهات ذات العاقة بمعلومات دقيقة عن مستوى االداء الفعلي للجامعة.	

• تزويد قيادات الجامعة بمعلومات حديثة ودقيقة تمكنهم من اتخاذ قرارات رشيده.	

• توفير معلومات كافيه للمراجعين واملقييمين الخارجيين لغرض االعتماد األكاديمي.	

• توفير معلومات وبيانات ألغراض املتابعة واملسائلة.	

•  االستثمار األمثل للموارد املتاحة والحد من الهدر.	
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المعيار األول: الرسالة واألهداف
1رقم املؤشر

م. 1. 1.رمز املؤشر

مدى معرفة أصحاب العالقة لنص رسالة الجامعة وأهدافهانص املؤشر

وصف املؤشر

يقيــس هــذا املؤشــر مــدى معرفــة أصحــاب العالقــة لنــص رســالة الجامعــة وأهدافهــا بمتوســط تقديــرات 
علــى مقيــاٍس مــن خمــس نقــاط للفئــات األربــع التاليــة:

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،	 
طالب الدراسات العليا ،	 
طالب الدراسات الجامعية ،	 
املوظفين )الكادر اإلداري(.	 

سنويتكرار القياس

برنامج، كلية، مؤسسة.مستوى القياس

النظام اإللكتروني لالستباناتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقــاس هــذا املؤشــر مــن خــالل اســتطالع رأي الفئــات األربــع الســابقة باســتخدام النمــوذج رقــم )1( ثــم 
يحســب متوســط عــام ملــدى معرفــة أصحــاب العالقــة برســالة الجامعــة وأهدافهــا:

مثال:

متوسط التقديراتالفئة
4أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

3.5طالب الدراسات العليا
2طالب الدراسات الجامعية

2.5املوظفين اإلداريين
3املتوسط العام

 

التعريفالمصطلحم

أعضاء هيئة التدريس.1

هــم أعضــاء هيئــة التدريــس الــوارد تعريفهــم فــي املــادة الخامســة واألربعــون مــن نظــام مجلــس التعليــم 
مــن  الســعوديين  الجامعــات  منســوبي  لشــؤون  املنظمــة  الالئحــة  مــن  األولــى  واملــادة  والجامعــات  العالــي 
مــن: األســاتذة واألســاتذة املشــاركون واألســاتذة   

ً
فــي حكمهــم ويشــمل كال التدريــس ومــن  أعضــاء هيئــة 

املســاعدون.

2
من في حكم أعضاء هيئة 

التدريس

لشــؤون  املنظمــة  الالئحــة  مــن  الثانيــة  املــادة  أوردتــه  ملــا   
ً
وفقــا التدريــس  هيئــة  بأعضــاء  يلحــق  مــن  هــم 

مــن:   
ً
كال ويشــمل  حكمهــم  فــي  ومــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  الســعوديين  الجامعــات  منســوبي 

الباحثيــن. ومســاعدو  اللغــات  ومدرســو  واملعيــدون  املحاضــرون 

3
أعضاء هيئة التدريس بنظام 
الدوام الكامل )أو ما يعادله(

هــم أعضــاء هيئــة التدريــس الــوارد تعريفهــم فــي املصطلــح رقــم )1( واملنشــغلون فــي العمليــة التعليميــة بــدوام كامــل وال يشــغلون أي 
منصــب إداري داخــل او خــارج الجامعــة بحيــث يخفــف عليهــم بموجبهــا العــبء التدري�ســي.

4
من في حكم أعضاء هيئة 

التدريس بنظام الدوام الكامل 
)أو ما يعادله(

هــم مــن يلحــق بأعضــاء هيئــة التدريــس الــوارد تعريفهــم فــي املصطلــح رقــم )2( واملنشــغلون فــي العمليــة 
التعليميــة بــدوام كامــل وال يشــغلون أي منصــب إداري داخــل او خــارج الجامعــة يخفــف عليهــم بموجبهــا 

العــبء التدري�ســي.

هم العاملين في العملية التعليمية في الجامعة بنظام الساعات.املتعاونون5

6
أعضاء هيئة التدريس 

الحاصلون على درجة دكتوراه 
مصادق عليها

هــم أعضــاء هيئــة التدريــس الــوارد تعريفهــم فــي املصطلــح رقــم 1 ولديهــم درجــة دكتــوراه مصــادق عليهــا مــن 
الجهــة الحكوميــة املســؤولة عــن مصادقــة هــذه الشــهادة.

7
أعضاء هيئة التدريس 

املتعاونون الحاصلون على 
درجة دكتوراه مصادق عليها

هــم أعضــاء هيئــة التدريــس الــوارد تعريفهــم فــي املصطلــح رقــم 5 ولديهــم شــهادة دكتــوراه مصــادق عليهــا 
مــن الجهــة الحكوميــة املســؤولة عــن مصادقــة هــذه الشــهادة.

هم الطالب املقيدين في السنة األخيرة للدراسة في الجامعة.طاب السنة النهائية8

هم الطالب املسجلين في الفصل الدرا�سي.الطاب املقيدين9

هم الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة وحالتهم في النظام األكاديمي اإللكتروني “منتظم”.الطاب املنتظمين10

12
الطاب الذين أكملوا السنة 

األولى للبرنامج بنجاح
هم الطالب الذين تخصصوا في البرنامج قبل فصلين دراسيين وأتموا بنجاح سنة دراسية في البرنامج.

13
الطاب الذين أكملوا السنة 

األولى للكلية بنجاح
هــم الطــالب الذيــن التحقــوا بالكليــة قبــل ســنة دراســية واتمــوا بنجــاح املســتويات املطلوبــة لهــذه الســنة 

الدراســية.

14
مصادقة مستقلة ملعايير تقويم 

التحصيل العلمي للطاب

 ملراجعــة وتقييــم معاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطالــب 
ً
هــي املصادقــة مــن جهــة او افــراد مؤهليــن مهنيــا
 مــن قبــل الكليــة أو املؤسســة. 

ً
واملعــدة مســبقا

ماحظة عامة لجميع املؤشرات: تحسب كافة املؤشرات على مستوى شطري الطاب والطالبات واإلجمالي.

 تعريف المصطلحات
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المعيار األول: الرسالة واألهداف
3رقم املؤشر

م. 1. 2. جرمز املؤشر

مدى معرفة أصحاب العالقة لنص رسالة البرنامج وأهدافهنص املؤشر

يقيــس هــذا املؤشــر مــدى معرفــة أصحــاب العالقــة لنــص رســالة البرنامــج وأهدافــه بمتوســط تقديــرات وصف املؤشر
علــى مقيــاٍس مــن خمــس نقــاط للفئــات الثــالث التاليــة:

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالبرنامج.

طالب الدراسات العليا بالبرنامج.

طالب الدراسات الجامعية بالبرنامج.

سنويتكرار القياس

برنامج.مستوى القياس

النظام اإللكتروني لالستباناتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقــاس هــذا املؤشــر مــن خــالل اســتطالع رأي الفئــات الثــالث التاليــة باســتخدام النمــوذج رقــم )3( ثــم 
يحســب متوســط عــام ملــدى معرفــة أصحــاب العالقــة برســالة البرنامــج وأهدافــه.

مثال:

متوسط التقديراتالفئة

4.5أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

3.5طالب الدراسات العليا

2طالب الدراسات الجامعية

3.33املتوسط العام
 

المعيار األول: الرسالة واألهداف
2رقم املؤشر

م. 1. 1. جرمز املؤشر

مدى معرفة أصحاب العالقة لنص رسالة الكلية وأهدافهانص املؤشر

وصف املؤشر

يقيــس هــذا املؤشــر مــدى معرفــة أصحــاب العالقــة لنــص رســالة الكليــة وأهدافهــا بمتوســط تقديــرات 
علــى مقيــاٍس مــن خمــس نقــاط للفئــات الثــالث التاليــة:

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالكلية.

طالب الدراسات العليا بالكلية.

طالب الدراسات الجامعية بالكلية.

سنويتكرار القياس

برنامج، كلية.مستوى القياس

النظام اإللكتروني لالستباناتمصدر البيانات

طريقة الحساب

˗ يقــاس هــذا املؤشــر مــن خــالل اســتطالع رأي الفئــات الثــالث التاليــة باســتخدام النمــوذج 	
الكليــة  برســالة  العالقــة  أصحــاب  معرفــة  ملــدى  عــام  متوســط  يحســب  ثــم   )2( رقــم 

وأهدافهــا.

مثال:

متوسط التقديرات الفئة

4أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

3طالب الدراسات العليا

2طالب الدراسات الجامعية

3املتوسط العام
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المعيار الثالث: إدارة ضمان الجودة وتحسينها
5رقم املؤشر
م. 3. 1.رمز املؤشر

تقويم الطالب الكلي لجودة تجربتهم التعليميةنص املؤشر

وصف املؤشر

يقيــس هــذا املؤشــر تقويــم الطــالب الكلــي لجــودة تجربتهــم التعليميــة فــي مســح ســنوي علــى مقيــاٍس 
مــن خمــس نقــاط .

حيث أن الطالب هم طالب السنة النهائية بالبرنامج.

سنويتكرار القياس
مستوى 
القياس

برنامج, كلية, مؤسسة.

مصدر 
البيانات

النظام اإللكتروني لالستبانات

طريقة 
الحساب

يقاس هذا املؤشر من خالل استطالع رأي طلبة السنة النهائية باستخدام النموذج رقم )6(. 

مثال:

متوسط التقديراتالفئة
3.75طلبة السنة النهائية بالبرنامج.  متوسط تقويم الطالب.

المعيار الثاني: الُسلـطات واإلدارة
4رقم املؤشر
م. 2. 1.رمز املؤشر

تقويم أصحاب املصلحة لدليل اللوائح، بما في ذلك الهيكل اإلداري ومسؤوليات العمل نص املؤشر
واللوائح املتعلقة بالطلبة ونحو ذلك

وصف املؤشر

اإلداري  الهيــكل  ذلــك  فــي  بمــا  اللوائــح،  لدليــل  املصلحــة  أصحــاب  تقويــم  املؤشــر  هــذا  يقيــس 
ومســؤوليات العمــل واللوائــح املتعلقــة بالطلبــة ونحــو ذلــك بمتوســط تقديــرات ملــدى كفايــة دليــل 

اللوائــح علــى مقيــاٍس مــن خمــس نقــاط للفئــات األربــع التاليــة:

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم،	 

قيادات الجامعة،	 

القيادات اإلدارية واملوظفين،	 

طالب السنة النهائية.	 
سنويتكرار القياس

مستوى 
القياس

برنامج, كلية, مؤسسة.

مصدر 
البيانات

النظام اإللكتروني لالستبانات

طريقة 
الحساب

˗ يقــاس هــذا املؤشــر مــن خــالل اســتطالع رأي الفئــات األربــع بمتوســط تقديــرات 	
نقــاط  خمــس  مــن  مقيــاٍس  علــى  بالطــالب  املتعلقــة  اللوائــح  دليــل  كفايــة  ملــدى 
باســتخدام النمــوذج رقــم )4( والنمــوذج رقــم )5( ثــم يحســب متوســط عــام ملــدى 

اللوائــح. كفايــة دليــل 

مثال:

متوسط التقديراتالفئة
3.50أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم،

4قيادات الجامعة،
3.75القيادات اإلدارية واملوظفين،

2.50طالب السنة النهائية.
3.44املتوسط العام
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المعيار الثالث: إدارة ضمان الجودة وتحسينها
7رقم املؤشر

م. 3. 3.رمز املؤشر

نص املؤشر
نســبة البرامــج التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن داخــل املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم 

التحصيــل العلمــي للطــالب خــالل الســنة الدراســية

وصف املؤشر
ِقَبــِل متخصصيــن مــن داخــل املؤسســة  يقيــس هــذا املؤشــر نســبة البرامــج التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن 
وإلــى  الكليــة  برامــج  إجمالــي  إلــى  الدراســية  الســنة  خــالل  للطــالب  العلمــي  التحصيــل  تقويــم  ملعاييــر  التعليميــة 

الجامعــة. برامــج  إجمالــي 

سنويتكرار القياس
كلية, مؤسسة.مستوى القياس
الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

مــن داخــل  ِقَبــِل متخصصيــن  مــن  تتبنــى مصادقــة مســتقلة  التــي  البرامــج  نســبة  املؤشــر بحســاب  هــذا  يقــاس 
يلــي: كمــا  للطــالب  العلمــي  التحصيــل  تقويــم  ملعاييــر  التعليميــة  املؤسســة 

على مستوى الكلية:
˗ حساب عدد برامج الكلية.	
˗ حســاب عــدد برامــج الكليــة التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن 	

داخــل املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطــالب.
على مستوى الجامعة:

˗ حساب عدد برامج الجامعة.	
˗ حســاب عــدد برامــج الجامعــة التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن 	

داخــل املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطــالب.
مثال:

برامــج  منهــا 3  برامــج  يبلــغ عــدد برامجهــا 5  الكليــة )س(   : أن  كليــات حيــث وجــد  ثــالث  مــن  تتكــون  أ  الجامعــة 
التحصيــل  تقويــم  ملعاييــر  التعليميــة  املؤسســة  داخــل  مــن  متخصصيــن  ِقَبــِل  مــن  مســتقلة  مصادقــة  تتبنــى 
الكليــة )ص( يبلــغ عــدد برامجهــا 6 برامــج منهــا 5 برامــج تتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن  العلمــي لطالبهــا. بينمــا 
ِقَبــِل متخصصيــن مــن داخــل املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي لطالبهــا، و الكليــة )ع( يبلــغ 
عــدد برامجهــا 4 برامــج منهــا برنامجــان يتبنيــان مصادقــة مســتقلة مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن داخــل املؤسســة 
التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي لطالبهــا. فيتــم حســاب نســبة البرامــج التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة 
مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن داخــل املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطــالب خــالل الســنة 

كمــا يلــي:

النسبةاملستوى
)5/3(*100= 60%الكلية س
)6/5(*100= 83.3%الكلية ص
)4/2(*100= 50%الكلية ع
)15/10(*100= 66.7% الجامعة

المعيار الثالث: إدارة ضمان الجودة وتحسينها
6رقم املؤشر

م. 3. 2.رمز املؤشر

م الطالب جودتها خالل السنةنص املؤشر نسبة املقررات التي قوَّ

م الطالب جودتها خالل السنة إلى إجمالي مقررات البرنامج.وصف املؤشر يقيس هذا املؤشر نسبة املقررات التي قوَّ

سنوي )الفصل الدرا�سي االول و الفصل الدرا�سي الثاني(تكرار القياس

برنامج, كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامجمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس هذا املؤشر بحساب نسبة املقررات التي قّوم الطلبة جودتها خالل السنة كما يلي:

نسبة املقررات املقّومة في شطر الطالب للفصل األول والثاني،	 
نسبة املقررات املقّومة في شطر الطالبات للفصل األول والثاني،	 
النسبة العامة للمقررات املقّومة للفصل األول والثاني، 	 
النسبة العامة للمقررات املقّومة للسنة األكاديمية. 	 

ماحظة:
1- ال يعــد املقــرر الــذي يزيــد فيــه عــدد الشــعب عــن شــعبة واحــدة  مقيمــا ، اال اذا تــم تقييــم 50% او 

أكثــر مــن شــعب املقــرر.
2- استبعاد املقررات والشعب التي يكون فيها عدد الطالب خمسة او اقل من الحساب.

 3- ال تعــد املقــررات والشــعب مقيمــة اال اذا تــم تقييــم مــا ال يقــل عــن 30 % مــن الطــالب لهــا، علــى أن ال 
يقــل عــدد الطــالب املقيميــن لهــا عــن خمســة طــالب.

مثال: 
  فــي الفصــل الدرا�ســي األول بشــطر الطــالب، بلغــت عــدد 

ً
فــي البرنامــج س يبلــغ عــدد مقــررات البرنامــج 20 مقــررا

املقــررات  عــدد  بلغــت  الطالبــات  شــطر  وفــي  مقــرر،   14 منهــا  قيــم  مقــرر   18 البرنامــج  فــي  درســت  التــي  املقــررات 
20 مقــرر قيــم منهــا 15 مقــر. فــي الفصــل الدرا�ســي الثانــي شــطر الطــالب بلغــت عــدد املقــررات 20 مقــرر بشــطر 
 وفــي شــطر الطالبــات بلغــت عــدد املقــررات 19 مقــرر قّيــم منهــا 17 مقــررا  فيتــم حســاب 

ً
الطــالب، تــم تقويمهــا كاملــة

نســبة املقــررات التــي قــّوم الطلبــة جودتهــا خــالل الســنة كمــا يلــي:

النسبة العامةالفصل الثانيالفصل األولاملستوى

)38/34(*100= 89%)20/20(*100= 100%)18/14(*100= 78%برنامج س  /  شطر الطالب 

)39/32(*100= 82%)19/17(*100= 89%)20/15(*100= 75%برنامج س  /  شطر الطالبات

)77/66(*100= 86%)39/37(*100= 95%)38/29(*100= 76%برنامج س 
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المعيار الرابع: التعلم والتعليم
9رقم املؤشر

م. 4. 1. رمز املؤشر

نص املؤشر
نسبة الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة إلى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بدوام كامل أو ما 

يعادله.

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة إلى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

)بدوام كامل أو ما يعادله(  

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني في نهاية األسبوع الخامس للفصل الدرا�سي(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقــاس هــذا املؤشــر بحســاب نســبة الطــاب املنتظميــن علــى مقاعــد الدراســة إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن 
فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( لــكل فصــل درا�ســي وعلــى مســتوى الســنة األكاديميــة كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد الطــالب املنتظميــن علــى مقاعــد الدراســة فــي البرنامــج / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
ومــن فــي حكمهــم فــي البرنامــج )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(.

علــى مســتوى الكليــة = عــدد الطــالب املنتظميــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الكليــة / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
ومــن فــي حكمهــم فــي الكليــة )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(.

هيئــة  أعضــاء  عــدد   / الجامعــة  فــي  الدراســة  مقاعــد  علــى  املنتظميــن  الطــالب  عــدد   = الجامعــة  مســتوى  علــى 
يعادلــه(. مــا  أو  كامــل  )بــدوام  الجامعــة  فــي  فــي حكمهــم  ومــن  التدريــس 

مثال:
الكلية )س( تتكون من برنامجين )م( ، )ن( علما أن عدد الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة في البرنامج )م( 
 مــع العلــم أن عــدد طــالب اإلعــداد العــام املنتظميــن علــى مقاعــد الدراســة 

ً
180 طالــب والبرنامــج )ن( 150 طالبــا

 وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(  فــي البرنامجيــن هــو  
ً
هــو 350 طالبــا

 علــى التوالــي بينمــا يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( 
ً
12 و 15 عضــوا

 فيتــم حســاب نســبة الطــالب املنتظميــن علــى مقاعــد الدراســة إلــى أعضــاء هيئــة 
ً
علــى مســتوى الكليــة 50 عضــوا

التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( علــى مســتويي البرنامــج والكليــة كمــا يلــي:

النسبةاملستوى

)12/180( = 15 :1 البرنامج م

)15/150( = 10 :1 البرنامج ن 

))180+150+350(/50( = 13.6 :1الكلية

المعيار الثالث: إدارة ضمان الجودة وتحسينها
8رقم املؤشر

م. 3. 4.رمز املؤشر

نص املؤشر
نســبة البرامــج التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطــالب مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن 

خــارج املؤسســة التعليميــة خــالل الســنة الدراســية

وصف املؤشر
املؤسســة  خــارج  مــن  متخصصيــن  ِقَبــِل  مــن  مســتقلة  مصادقــة  تتبنــى  التــي  البرامــج  نســبة  املؤشــر  هــذا  يقيــس 
التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطــالب خــالل الســنة الدراســية إلــى إجمالــي برامــج الكليــة وإلــى إجمالــي 

برامــج الجامعــة.

سنويتكرار القياس

كلية, مؤسسة.مستوى القياس

الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس هذا املؤشر بحساب نسبة البرامج التي تتبنى مصادقة مستقلة من ِقَبِل متخصصين من خارج املؤسسة 
التعليمية ملعايير تقويم التحصيل العلمي للطالب كما يلي:

على مستوى الكلية:
˗ حساب عدد برامج الكلية.	
˗ حســاب عــدد برامــج الكليــة التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن 	

خــارج املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطــالب.
على مستوى الجامعة:

˗ حساب عدد برامج الجامعة.	
˗ حســاب عــدد برامــج الجامعــة التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن 	

خــارج املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطــالب.
مثال:

الجامعــة أ تتكــون مــن ثــاث كليــات حيــث وجــد أن : الكليــة )س( يبلــغ عــدد برامجهــا 5 برامــج منهــا برنامــج واحــد 
يتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن خــارج املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي 
لطالبهــا. بينمــا الكليــة )ص( يبلــغ عــدد برامجهــا 6 برامــج منهــا 3 برامــج تتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن ِقَبــِل متخصصيــن 
مــن خــارج املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي لطالبهــا، و الكليــة )ع( يبلــغ عــدد برامجهــا 4 برامــج 
تقويــم  التعليميــة ملعاييــر  مــن خــارج املؤسســة  ِقَبــِل متخصصيــن  مــن  يتبنيــان مصادقــة مســتقلة  برنامجــان  منهــا 
التحصيــل العلمــي لطالبهــا. فيتــم حســاب نســبة البرامــج التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة مــن ِقَبــِل متخصصيــن مــن 

داخــل املؤسســة التعليميــة ملعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطــالب خــالل الســنة كمــا يلــي:

النسبةاملستوى

)5/1(*100= 20%الكلية س

)6/3(*100= 50%الكلية ص

)4/2(*100= 50%الكلية ع

)15/6(*100= 40% الجامعة
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المعيار الرابع: التعلم والتعليم
11رقم املؤشر

م. 4. 2. جرمز املؤشر

نسبة الطالب املقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )بدوام كامل أو ما يعادله(نص املؤشر

يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )بدوام كامل أو ما يعادله( وصف املؤشر

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج والكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقــاس هــذا املؤشــر بحســاب نســبة الطــالب إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو 
مــا يعادلــه( لــكل فصــل درا�ســي وعلــى مســتوى الســنة الدراســية كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي البرنامــج / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي البرنامــج )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(.

علــى مســتوى الكليــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الكليــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الكليــة )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(.

علــى مســتوى الجامعــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الجامعــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الجامعــة )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(.

مثال:
الكليــة )س( تتكــون مــن برنامجيــن )م( ، )ن( علمــا أن عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي 
البرنامج )م( 300 طالب والبرنامج )ن( 200 طالب مع العلم أن عدد طالب اإلعداد العام املقيدين على 
مقاعــد الدراســة هــو 400 طالــب، وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا 
 علــى التوالــي بينمــا يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن 

ً
يعادلــه(  فــي البرنامجيــن هــو  12 و 15 عضــوا

 فيتــم حســاب نســبة الطــالب إلــى 
ً
فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( علــى مســتوى الكليــة 50 عضــوا

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )بدوام كامل أو ما يعادله( على مستويي البرنامج والكلية كما يلي:

النسبةاملستوى

)12/300( = 25 :1البرنامج م

)15/200(= 13.33 :1 البرنامج ن

))300+200+400(/50( = 18 :1 الكلية

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
10رقم املؤشر

م. 4. 1. جرمز املؤشر

نسبة الطالب املقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واملتعاونين.نص املؤشر

وصف املؤشر
يقيــس هــذا املؤشــر نســبة الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي 

حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( باإلضافــة إلــى املتعاونيــن.

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

-  النظام االكاديمي           -  النظام اإلداريمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقــاس هــذا املؤشــر بحســاب نســبة الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس 
الســنة  مســتوى  وعلــى  درا�ســي  فصــل  لــكل  واملتعاونيــن  يعادلــه(  مــا  أو  كامــل  )بــدوام  حكمهــم  فــي  ومــن 

الدراســية كمــا يلــي:
علــى مســتوى البرنامــج = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي البرنامــج / عــدد أعضــاء هيئــة 

التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( واملتعاونيــن فــي البرنامــج.
علــى مســتوى الكليــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الكليــة / عــدد أعضــاء هيئــة 

التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( واملتعاونيــن فــي الكليــة.
علــى مســتوى الجامعــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الجامعــة / عــدد أعضــاء هيئــة 

التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( واملتعاونيــن فــي الجامعــة.
مثال:

الكليــة )س( تتكــون مــن برنامجيــن )م( ، )ن( علمــا أن عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي 
البرنامــج )م( 300 طالــب والبرنامــج )ن( 200 طالــب مــع العلــم أن عــدد طــالب اإلعــداد العــام املقيديــن 
علــى مقاعــد الدراســة هــو 400 طالــب وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل 
 علــى التوالــي فــي حيــن أن عــدد املتعاونيــن مــن أعضــاء 

ً
أو مــا يعادلــه(  فــي البرنامجيــن هــو  12 و 15 عضــوا

هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي البرنامجيــن هــو 3 و 5 علــى التوالــي بينمــا يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة 
 باإلضافــة إلــى 

ً
التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( علــى مســتوى الكليــة 50 عضــوا

10 متعاونيــن فيتــم حســاب نســبة الطــالب إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم واملتعاونيــن علــى 
مســتويي البرنامــج والكليــة كمــا يلــي:

النسبةاملستوى

)15/300( = 20 :1البرنامج م

)20/200( = 10 :1البرنامج ن

))300+200+400(/60( = 15 :1 الكلية
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المعيار الرابع: التعلم والتعليم
13رقم املؤشر

م. 4. 4.جرمز املؤشر

نسبة الطالب املقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بدوام كامل.نص املؤشر

يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب املقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )بدوام كامل(وصف املؤشر

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقــاس هــذا املؤشــر بحســاب نســبة الطــالب املقيديــن إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام 
كامــل لــكل فصــل درا�ســي وعلــى مســتوى الســنة الدراســية كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي البرنامــج / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي البرنامــج بــدوام كامــل.

علــى مســتوى الكليــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الكليــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الكليــة بــدوام كامــل.

علــى مســتوى الجامعــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الجامعــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الجامعــة بــدوام كامــل.

مثال:
الكليــة )س( تتكــون مــن برنامجيــن )م( ، )ن( علمــا أن عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي 
البرنامــج )م( 300 طالــب والبرنامــج )ن( 200 طالــب مــع العلــم أن عــدد طــالب اإلعــداد العــام املقيديــن 
علــى مقاعــد الدراســة هــو 400 طالــب وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل 
 علــى التوالــي بينمــا يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم 

ً
فــي البرنامجيــن هــو 10 و 12 عضــوا

 فيتــم حســاب نســبة الطــالب إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن 
ً
بــدوام كامــل علــى مســتوى الكليــة 40 عضــوا

فــي حكمهــم بــدوام كامــل علــى مســتويي البرنامــج والكليــة كمــا يلــي:

النسبةاملستوى

)10/300( = 30 :1البرنامج م

)12/200( = 16.67 :1 البرنامج ن

))300+200+400(/40( = 22.5 :1. الكلية

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
12رقم املؤشر

م. 4. 3. جرمز املؤشر

نص املؤشر
نسبة الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة إلى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بدوام كامل 

أو ما يعادله واملتعاونين.

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة إلى أعضاء هيئة التدريس ومن 

في حكمهم بدوام كامل أو ما يعادله واملتعاونين. 

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني في نهاية األسبوع الخامس للفصل الدرا�سي(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس هذا املؤشر بحساب نسبة الطاب املنتظمين على مقاعد الدراسة إلى أعضاء هيئة 
التدريس ومن في حكمهم بدوام كامل أو ما يعادله واملتعاونين لكل فصل درا�سي وعلى مستوى 

السنة األكاديمية كما يلي:
على مستوى البرنامج = عدد الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة في البرنامج / عدد أعضاء 

هيئة التدريس ومن في حكمهم في البرنامج بدوام كامل أو ما يعادله واملتعاونين.
على مستوى الكلية = عدد الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة في الكلية / عدد أعضاء هيئة 

التدريس ومن في حكمهم في الكلية بدوام كامل أو ما يعادله واملتعاونين.
على مستوى الجامعة = عدد الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة في الجامعة / عدد أعضاء 

هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعة بدوام كامل أو ما يعادله واملتعاونين.
مثال:

الكليــة )س( تتكــون مــن برنامجيــن )م( ، )ن( علمــا أن عــدد الطــالب املنتظميــن علــى مقاعــد الدراســة فــي 
 مــع العلــم أن عــدد طــالب اإلعــداد العــام املنتظميــن 

ً
 والبرنامــج )ن( 150 طالبــا

ً
البرنامــج )م( 180 طالبــا

 وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل 
ً
علــى مقاعــد الدراســة هــو 170 طالبــا

 علــى التوالــي بينمــا يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة 
ً
أو مــا يعادلــه واملتعاونيــن فــي البرنامجيــن هــو  15 و 16 عضــوا

 فيتــم 
ً
التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه واملتعاونيــن علــى مســتوى الكليــة 60 عضــوا

حســاب نســبة الطــالب املنتظميــن علــى مقاعــد الدراســة إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم 
)بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( علــى مســتويي البرنامــج والكليــة كمــا يلــي:

النسبةاملستوى

)15/180( = 12 :1البرنامج م

)16/150(= 9.38 :1البرنامج ن

))180+150+170(/60( = 8.33 :1. الكلية
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المعيار الرابع: التعلم والتعليم
15رقم املؤشر

م. 4. 6. جرمز املؤشر

نسبة الطالب املقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة دكتوراه بدوام كامل أو ما يعادله.نص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب املقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله 

الحاصلين على دكتوراه بدون املتعاونين.

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس هذا املؤشــر بحســاب نســبة الطالب املقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله 
الحاصلين على دكتوراه باستثناء املتعاونين لكل فصل درا�سي وعلى مستوى السنة الدراسية كما يلي:

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي البرنامــج / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي البرنامــج بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه الحاصليــن علــى دكتــوراه. 

علــى مســتوى الكليــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الكليــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي الكليــة بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه الحاصليــن علــى دكتــوراه.

علــى مســتوى الجامعــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الجامعــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي الجامعــة بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه الحاصليــن علــى دكتــوراه.

مثال:
الكليــة )س( تتكــون مــن برنامجيــن )م( ، )ن( علمــا أن عــدد الطــالب املقيديــن فــي البرنامــج )م( 300 طالــب 
والبرنامــج )ن( 200 طالــب وكان عــدد طــالب اإلعــداد العــام املقيديــن هــو 400 طالــب وكان عــدد أعضــاء 
 فــي حيــن 

ً
هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( فــي البرنامجيــن هــو  10 و 13 عضــوا

فــي البرنامجيــن  )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( الحاصليــن علــى دكتــوراه  أن عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
هــو 6 و 10 أعضــاء علــى التوالــي بينمــا يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل 
 منهــم 30 عضــو هيئــة تدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه 

ً
أو مــا يعادلــه( علــى مســتوى الكليــة 50 عضــوا

الحاصليــن علــى دكتــوراه فيتــم حســاب نســبة الطــالب إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس الحاصليــن علــى درجــة 
دكتــوراه علــى مســتويي البرنامــج والكليــة كمــا يلــي: 

النسبةاملستوى

)6/300( = 50 :1البرنامج م

)10/200( = 20 :1البرنامج ن

))300+200+400(/30( = 30 :1 الكلية

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
14رقم املؤشر

م. 4. 5. جرمز املؤشر

نص املؤشر
نســبة الطــالب املقيديــن إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أومــا يعادلــه واملتعاونيــن الحاصليــن 

علــى دكتــوراه .

وصف املؤشر
يقيــس هــذا املؤشــر نســبة الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام 

كامــل  أومــا يعادلــه  و املتعاونيــن الحاصليــن علــى دكتــوراه.

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

بــدوام كامــل أو مــا  إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس  يقــاس هــذا املؤشــر بحســاب نســبة الطــالب املقيديــن 
يعادلــه واملتعاونيــن الحاصليــن علــى دكتــوراه لــكل فصــل درا�ســي وعلــى مســتوى الســنة الدراســية كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي البرنامــج / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه واملتعاونيــن الحاصليــن علــى دكتــوراه فــي البرنامــج.

علــى مســتوى الكليــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الكليــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه واملتعاونيــن الحاصليــن علــى دكتــوراه فــي الكليــة.

علــى مســتوى الجامعــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الجامعــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه واملتعاونيــن الحاصليــن علــى دكتــوراه فــي الجامعــة.

مثال:
الكليــة )س( تتكــون مــن برنامجيــن )م( ، )ن( علمــا أن عــدد الطــالب املقيديــن فــي البرنامــج م 300 طالــب 
والبرنامــج )ن( 200 طالــب مــع العلــم أن عــدد طــالب اإلعــداد العــام املقيديــن هــو 400 طالــب وكان عــدد 
أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه الحاصليــن علــى دكتــوراه فــي البرنامجيــن هــو 6 و 10 
أعضــاء فــي حيــن أن عــدد املتعاونيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الحاصليــن علــى دكتــوراه فــي البرنامجيــن 
هــو 2 و 2 علــى التوالــي بينمــا يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه 
 منهــم 30 عضــو هيئــة تدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن 

ً
واملتعاونيــن علــى مســتوى الكليــة 50 عضــوا

الحاصليــن علــى دكتــوراه و 8 أعضــاء هيئــة تدريــس متعاونيــن مــن الحاصليــن علــى دكتــوراه فيتــم حســاب 
نســبة الطــالب إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه واملتعاونيــن الحاصليــن علــى دكتــوراه 

علــى مســتويي البرنامــج والكليــة كمــا يلــي:

النسبةاملستوى

)8/300( = 37.5 :1البرنامج م

)12/200( = 16.67 :1 البرنامج ن

))300+200+400(/38( = 23.68 :1الكلية
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المعيار الرابع: التعلم والتعليم
17رقم املؤشر

م. 4. 2.رمز املؤشر

تقدير الطالب العام لجودة املقرراتنص املؤشر

يقيس هذا املؤشر متوسط تقويم الطالب العام للمقررات الدراسية.وصف املؤشر

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

شعبة، مقرر، برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس  بحساب املتوسط العام لتقويم الطالب للمقررات الدراسية بإستخدام النموذج رقم 7 كما يلي:
على مستوى املقرر = متوسط التقويم العام لكافة شعب املقرر في حالة تقديم أكثر من شعبة للمقرر الواحد.

ومتطلبــات  الكليــة  ومتطلبــات  التخصصيــة  البرنامــج  مقــررات  لكافــة  العــام  التقويــم  متوســط  البرنامــج =  علــى مســتوى 
البرامــج األخــرى. البرنامــج أو  فــي  البرنامــج ســواء  التــي يقدمهــا  الجامعــة 

على مستوى الكلية = متوسط التقويم العام لكافة مقررات البرامج في الكلية.
على مستوى الجامعة = متوسط التقويم العام لكافة كليات الجامعة والسنة التحضيرية.

ماحظة:
1- ال يعد املقرر الذي يزيد فيه عدد الشعب عن شعبة واحدة  مقيما ، اال اذا تم تقييم 50% او أكثر من شعب املقرر.

2- استبعاد املقررات والشعب التي يكون فيها عدد الطالب خمسة او اقل من الحساب.
 3- ال تعــد املقــررات والشــعب مقيمــة اال اذا تــم تقييــم مــا ال يقــل عــن 30 % مــن الطــالب لهــا، علــى أن ال يقــل عــدد الطــالب 

املقيميــن لهــا عــن خمســة طــالب.
مثال: الكلية )س( مكونة من ثالثة برامج )م( ، )ن( ، )هـ( وكانت مقررات البرامج الثالثة كالتالي

البرنامج
املقررات 

التخصصية
*متطلبات 

الكلية 
*متطلبات 

الجامعة
*إجمالي 
املقررات 

ماحظات

عدم احتساب 122115البرنامج م
املقررات التي تقدم من 

قبل برامج أخرى
18-153البرنامج ن

104216البرنامج هـ
*املقررات التي يقدمها البرنامج

ويتم حساب متوسط تقويم الطلبة ملقررات البرامج الثالثة )م ، ن ، هـ( والكلية على النحو التالي:

البرنامج
متوسط املقررات 

التخصصية
متوسط متطلبات 

الكلية
متوسط متطلبات 

الجامعة

املتوسط 
العام ملقررات 

البرنامج
ماحظات

عدم احتساب 3.74.22.63.5البرنامج م
املقررات التي 
تقدم من قبل 
برامج وكليات 

أخرى

3.1-3.23البرنامج ن

42.53.53.33البرنامج هـ

الكلية س
)4+3.2+3.7( 

3.63 = 3/
)2.5+3+4.2( 

3.23 = 3/
)3.33+3.1+2.6( 

3.05 = 3/
3.31

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
16رقم املؤشر

م. 4. 7. جرمز املؤشر

نسبة الطالب املقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة دكتوراه بدوام كامل.نص املؤشر

يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب املقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل فقط.وصف املؤشر

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقــاس هــذا املؤشــر بحســاب نســبة الطــالب املقيديــن فــي الفصــل الدرا�ســي إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس 
بــدوام كامــل الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه لــكل فصــل درا�ســي وعلــى مســتوى الســنة الدراســية كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي البرنامــج / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي البرنامــج بــدوام كامــل الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه.

علــى مســتوى الكليــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الكليــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
بــدوام كامــل الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه. فــي الكليــة  التدريــس 

علــى مســتوى الجامعــة = عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي الجامعــة / عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي الجامعــة بــدوام كامــل الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه.

مثال:
الكليــة )س( تتكــون مــن برنامجيــن )م( ، )ن( علمــا أن عــدد الطــالب املقيديــن علــى مقاعــد الدراســة فــي 
البرنامــج )م( 300 طالــب والبرنامــج )ن( 200 طالــب مــع العلــم أن عــدد طــالب اإلعــداد العــام املقيديــن 
فــي الفصــل الدرا�ســي هــو 400 طالــب وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل 
 فــي حيــن أن عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل 

ً
أو مــا يعادلــه فــي البرنامجيــن هــو 12 و 15 عضــوا

الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه فــي البرنامجيــن هــو 4 و 8 أعضــاء علــى التوالــي بينمــا يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة 
 منهــم 25 عضــو 

ً
التدريــس ومــن فــي حكمهــم )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( علــى مســتوى الكليــة 40 عضــوا

هيئــة تدريــس بــدوام كامــل حاصليــن علــى درجــة دكتــوراه فيتــم حســاب نســبة الطــالب إلــى أعضــاء هيئــة 
التدريــس بــدوام كامــل الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه علــى مســتويي البرنامــج والكليــة كمــا يلــي:

النسبةاملستوى

)4/300( = 75 :1البرنامج م

)8/200( = 25 :1البرنامج ن

))300+200+400(/25( = 36 :1 الكلية
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المعيار الرابع: التعلم والتعليم
19رقم املؤشر

م. 4. 8. جرمز املؤشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس املتعاونين الحاصلين على درجة دكتوراه مصادق عليها.نص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس املتعاونين الحاصلين على درجة دكتوراه مصادق 

عليها إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس املتعاونين القائمين على العملية التعليمية بدوام كامل.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يتــم حســاب هــذه النســبة بقســمة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس املتعاونيــن الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه 
مصــادق عليهــا علــى العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس املتعاونيــن القائميــن علــى العمليــة التعليميــة 

بــدوام كامــل  فــي الســنة الدراســية كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس املتعاونيــن الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه مصــادق 
عليهــا فــي البرنامــج / العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس املتعاونيــن القائميــن علــى العمليــة التعليميــة 

بــدوام كامــل فــي البرنامــج.

علــى مســتوى الكليــة = عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس املتعاونيــن الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه مصــادق 
التعليميــة  العمليــة  القائميــن علــى  املتعاونيــن  التدريــس  الكلــي ألعضــاء هيئــة  العــدد   / الكليــة  فــي  عليهــا 

بــدوام كامــل فــي الكليــة.

دكتــوراه  درجــة  علــى  الحاصليــن  املتعاونيــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  عــدد   = الجامعــة  مســتوى  علــى 
فــي الجامعــة / العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس املتعاونيــن القائميــن علــى العمليــة  مصــادق عليهــا 

الجامعــة. فــي  كامــل  بــدوام  التعليميــة 

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
18رقم املؤشر

م. 4. 3.رمز املؤشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة دكتوراه مصادق عليهانص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة دكتوراه مصادق عليها إلى العدد 

الكلي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم القائمين على العملية التعليمية بدوام كامل.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

يتــم حســاب هــذه النســبة بقســمة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه مصــادق 
عليهــا علــى العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم القائميــن علــى العمليــة التعليميــة بــدوام 

كامــل فــي الســنة الدراســية كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه مصــادق عليهــا فــي 
البرنامــج / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل فــي البرنامــج.

علــى مســتوى الكليــة = عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه مصــادق عليهــا فــي 
الكليــة / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل فــي الكليــة.

علــى مســتوى الجامعــة = عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه مصــادق عليهــا فــي 
الجامعــة / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل فــي الجامعــة.
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المعيار الرابع: التعلم والتعليم
21رقم املؤشر

م. 4. 4.رمز املؤشر

نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح.نص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب الذين أتموا السنة األولى للجامعة او للكلية او للبرنامج بنجاح من بين كافة 

الطالب امللتحقين بالجامعة او  الكلية او البرنامج.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

بالنسبة للكلية )س( والتي يتخصص الطالب فيها في املستوى الدرا�سي االول وجد أن بيانات طالب السنة األولى للكلية والبرامج 
وحساب مؤشر نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح على مستوى الكلية والبرامج كما هو موضح في الجدول:

عدد الطابالكلية س

عدد الطالب امللتحقين باملستوى 
األول

150البرنامج م

200البرنامج ن

350على مستوى الكلية

عدد الطالب الواصلين إلى املستوى 
الثالث بنجاح من الطالب امللتحقين 

في املستوى األول قبل فصلين

120البرنامج م

170البرنامج ن

290على مستوى الكلية

 )150/120(*100=80%نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح في البرنامج م

 )200/170(*100= 85%نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح في البرنامج ن

 )350/290(*100= 83%نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح في الكلية

بالنسبة للكلية )ص( والتي لها سنة إعداد عام ويتخصص الطالب فيها بعد فصلين دراسيين وجد أن بيانات طالب السنة األولى للكلية 
والبرامج وحساب مؤشر نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح على مستوى الكلية والبرامج كما هو موضح في الجدول:

عدد الطابالكلية ص

500عدد الطالب امللتحقين باملستوى األول في الكلية

300عدد الطالب الذين وصلوا إلى املستوى الثالث بنجاح ممن التحقوا قبل فصلين دراسيين

عدد الطالب املخصصين في املستوى 
الثالث قبل فصلين دراسيين

100البرنامج أ

80البرنامج ب

90البرنامج ج

الطالب الذين اتموا املستوى الرابع 
بنجاح بعد فصلين دراسيين من فصل 

التخصيص

90البرنامج أ

75البرنامج ب

83البرنامج ج

)500/300(*100= 60%نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح في الكلية

)100/90(*100= 90%نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح في البرنامج أ 

)80/75(*100= 94%نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح في البرنامج ب

)90/83(*100= 92%نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى بنجاح في البرنامج ج

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
20رقم املؤشر

م. 4. 9. جرمز املؤشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بنظام الدوام الكامل أوما يعادله.نص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  بنظام الدوام الكامل أو ما يعادله 
من غير املتعاونين إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واملتعاونين القائمين على 

العملية التعليمية.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هذه النســبة بقســمة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بنظام الدوام الكامل أو ما يعادله 
مــن غيــر املتعاونيــن علــى العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم واملتعاونيــن القائميــن علــى 

العمليــة التعليميــة فــي الســنة الدراســية كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن غيــر 
املتعاونيــن فــي البرنامــج / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم واملتعاونيــن فــي البرنامــج.

علــى مســتوى الكليــة = عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن غيــر 
املتعاونيــن فــي الكليــة/ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم واملتعاونيــن فــي الكليــة.

علــى مســتوى الجامعــة = عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن 
غيــر املتعاونيــن فــي الجامعــة / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم واملتعاونيــن فــي الجامعــة.



وكالة الجامعة للتطوير والجودة دليل مؤشرات األداء الرئيسية

3435

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
23رقم املؤشر

م. 4. 6.رمز املؤشر

نسبة تخرج طالب البرنامج الذين التحقوا ببرامج الدراسات العليا وأكملوا تلك البرامج في الفترة املحددةنص املؤشر

يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب الذين أكملوا البرنامج والتحقوا بالدراسات العليا وأكملوا برامج وصف املؤشر
الدراسات العليا في الفترة املحددة.

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

وحدة الخريجين بالكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحسب نسبة خريجي البرنامج الذين التحقوا ببرامج الدراسات العليا وأكملوا تلك البرامج في الفترة 
املحددة في السنة ذات العالقة كما يلي:

على مستوى البرنامج = )عدد من أكملوا برامج الدراسات العليا من خريجي البرنامج في الفترة 
املحددة لتلك البرامج / إجمالي عدد من أكملوا برامج الدراسات العليا من خريجي البرنامج(*100.

على مستوى الكلية = )عدد من أكملوا برامج الدراسات العليا من خريجي الكلية في الفترة املحددة 
لتلك البرامج / إجمالي عدد من أكملوا برامج الدراسات العليا من خريجي الكلية(*100.

على مستوى الجامعة = )عدد من أكملوا برامج الدراسات العليا من خريجي الجامعة في الفترة 
املحددة لتلك البرامج / إجمالي عدد من أكملوا برامج الدراسات العليا من خريجي الجامعة(*100.

مثال: البرنامج س تخرج منه خالل الخمس السنوات املاضية 100 طالب والتحق منهم 20 في برامج 
الدراسات العليا )داخليا وخارجيا( تخرج منهم من برامج الدراسات العليا في السنة ذات العالقة 

12 طالب حيث كان عدد من أكملوا تلك البرامج في الوقت املحدد 8 طالب وعليه يتم حساب 
املؤشر كما يلي:

 %67 = 100 *) 12 / 8 (

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
22رقم املؤشر

م. 4. 5.رمز املؤشر

نسبة الطالب الذين أكملوا البرنامج في الحد األدنى من املدة.نص املؤشر

يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب الذين أكملوا البرنامج في الحد األدنى من املدة أي في الفترة النظامية وصف املؤشر
للبرنامج أو فترة أقل منها.

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بحســاب عــدد الطــالب الخريجيــن فــي الســنة ذات العالقــة ثــم يحســب نســبة مــن 
تخــرج منهــم فــي مــدة البرنامــج النظاميــة أو أقــل منهــا كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد مــن أكملــوا البرنامــج فــي الفتــرة النظاميــة للبرنامــج أو أقــل منهــا / إجمالــي 
عــدد خريجيــن البرنامــج فــي الســنة ذات العالقــة(*100.

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد مــن أكملــوا الدراســة فــي كل برامــج الكليــة فــي الفتــرة النظاميــة للكليــة أو أقــل 
منهــا / إجمالــي عــدد خريجــي الكليــة فــي الســنة ذات العالقــة(*100.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد مــن أكملــوا الدراســة فــي كل كليــات الجامعــة فــي الفتــرة النظاميــة أو أقــل 
منهــا / إجمالــي عــدد خريجــي الجامعــة فــي الســنة ذات العالقــة(*100.

مثال:
الكليــة س: تتكــون مــن برنامجيــن م ، ن وفصــل التخصيــص فــي املســتوى الثالــث )أي لــدى الكليــة 
ســنة إعــداد عــام( وبالتالــي يحســب مؤشــر نســبة الطــالب الذيــن أكملــوا البرنامــج فــي الحــد األدنــى مــن 
املــدة علــى مســتوى البرنامــج والكليــة علــى أســاس فصــل االلتحــاق بالكليــة وفصــل التخصيــص فــي 

برامــج الكليــة كمــا يتضــح فــي الجــدول أدنــاه:
 مع االخذ باالعتبار ان مدة الدراسة بالكلية هي 8 فصول دراسية.	 

على مستوى الكليةالبرنامج نالبرنامج مالبيان

إجمالي عدد الطالب الخريجين في السنة 
ذات العالقة

10080180

عدد الخريجين الذين تخصصوا في البرنامج 
قبل ستة فصول دراسية أو أقل

6050110

عدد الخريجين الذين التحقوا بالكلية قبل 
ثمانية فصول دراسية أو أقل

402060

نسبة الطالب الذين أكملوا البرنامج في الحد 
األدنى من املدة على أساس فترة البرنامج

%60 =100*)100/60(%63 =100* )80/50(%61 =100*)180/110(

نسبة الطالب الذين أكملوا البرنامج في الحد 
األدنى من املدة على أساس فترة الكلية

%40 =100*)100/40(%25 =100*)80/20(%33 =100*)180/60(
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طريقة الحساب

على مستوى الجامعة:
أ. نســبة مــن توظفــوا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج = )عــدد مــن توظفــوا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج مــن الجامعــة / 

إجمالــي عــدد خريجــي الجامعــة فــي الســنة الســابقة للســنة ذات العالقــة(*100.

ب. نســبة مــن ســجلوا فــي الدراســات العليــا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج = )عــدد مــن ســجلوا فــي الدراســات العليــا فــي 
ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج مــن الجامعــة / إجمالــي عــدد خريجــي الجامعــة فــي الســنة الســابقة للســنة ذات العالقــة(*100.

ج. نســبة مــن لــم يبحثــوا عــن توظيفــأو لــم يســجلوا فــي دراســات عليــا فــي 6 أشــهر مــن تاريــخ التخــرج = )عــدد مــن لــم يبحثــوا عــن 
توظيــف و لــم يســجلوا فــي الدراســات العليــا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج مــن الجامعــة / إجمالــي عــدد خريجــي الجامعــة 

فــي الســنة الســابقة للســنة ذات العالقــة(*100.

مثال:
الجامعــة ع تتكــون مــن الكليتيــن )س( ، )ص( حيــث أن الكليــة )س( تتكــون مــن البرنامجيــن )م( ، )ن( والكليــة 
 ص تتكــون مــن ثاثــة برامــج )أ( ، )ب( ، )ج( فتحســب هــذه النســب الثــاث كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

 

عدد الخريجين في 
السنة السابقة 

للسنة ذات 
العاقة

من توظفوا 

خال 6 أشهر

من سجل في 
الدراسات العليا

من لم يبحث عن توظيف 
ولم يسجل في الدراسات 

العليا

نسبةعددنسبةعددنسبةعددعدد املستوى

6%55%134%8010البرنامج م

17%520%176%12020البرنامج ن

13%525%1510%20030الكلية س

20%030%270%15040البرنامج أ

8%210%382%13050البرنامج ب

33%520%253%6015البرنامج ج

18%160%315%340105الكلية ص

16%385%2515%540135الجامعة ع

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
24رقم املؤشر

م. 4. 7.رمز املؤشر

نص املؤشر

نسبة الخريجين من برنامج البكالوريوس في مدة 6 أشهر من التخرج:

لم يبحثوا عن توظيف او دراسةسجلوا في الدراسات العلياتوظفوا

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة الخريجين الذين توظفوا أو سجلوا في الدراسات العليا أو لم يبحثوا عن توظيف 

أو دراسات عليا في ستة أشهر أو أقل من تاريخ التخرج.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

وحدة الخريجين بالكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بحســاب عــدد الطــاب الخريجيــن مــن برنامــج البكالوريــوس والذيــن تخرجــوا فــي الســنة 
الســابقة للســنة ذات العاقــة ثــم تحســب نســبة مــن:

أ .  توظف منهم في مدة 6 أشهر من التخرج في وظيفة لها عالقة بالتخصص،
ب . سجل في الدراسات العليا في مدة 6 أشهر من التخرج ،

ت . لم يبحث عن وظيفة أو لم يسجل في دراسات عليا في مدة 6 أشهر من التخرج. 
 ويتم حساب النسب السابقة على مستوى البرنامج والكلية والجامعة كما يلي:

على مستوى البرنامج:
أ. نســبة مــن توظفــوا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج = )عــدد مــن توظفــوا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج مــن البرنامــج / 

إجمالــي عــدد خريجــي البرنامــج فــي الســنة الســابقة للســنة ذات العالقــة(*100.

ب. نســبة مــن ســجلوا فــي الدراســات العليــا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج = )عــدد مــن ســجلوا فــي الدراســات العليــا فــي 
ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج مــن البرنامــج / إجمالــي عــدد خريجــي البرنامــج فــي الســنة الســابقة للســنة ذات العالقــة(*100.

ج. نســبة مــن لــم يبحثــوا عــن توظيــف أو لــم يســجلوا فــي دراســات عليــا فــي 6 أشــهر مــن تاريــخ التخــرج = )عــدد مــن لــم يبحثــوا 
عن توظيف، ولم يســجلوا في الدراســات العليا في ســتة أشــهر من تاريخ التخرج من البرنامج / إجمالي عدد خريجي البرنامج 

في الســنة الســابقة للســنة ذات العالقة(*100.

على مستوى الكلية:

أ. نســبة مــن توظفــوا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج = )عــدد مــن توظفــوا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج مــن الكليــة / 
إجمالــي عــدد خريجــي الكليــة فــي الســنة الســابقة للســنة ذات العالقــة(*100.

ب. نســبة مــن ســجلوا فــي الدراســات العليــا فــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ التخــرج = )عــدد مــن ســجلوا فــي الدراســات العليــا فــي ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ التخــرج مــن الكليــة / إجمالــي عــدد خريجــي الكليــة فــي الســنة الســابقة للســنة ذات العالقــة(*100.

ج. نســبة مــن لــم يبحثــوا عــن توظيــف  أو لــم يســجلوا فــي دراســات عليــا فــي 6 أشــهر مــن تاريــخ التخــرج = )عــدد مــن لــم يبحثــوا 
عــن توظيــف،  أو لــم يســجلوا فــي دراســات عليــا فــي 6 أشــهر مــن تاريــخ التخــرج مــن الكليــة / إجمالــي عــدد خريجــي الكليــة فــي 

الســنة الســابقة للســنة ذات العالقــة(*100.
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طريقة الحساب

العدد والنسبةاملستوىالبيان

عدد الخريجين في السنة ذات العالقة

120البرنامج أ

100البرنامج ب

80البرنامج ج

300الكلية س

عدد من تخرجوا ممن التحقوا بالكلية في أربع سنوات

40البرنامج أ

30البرنامج ب

20البرنامج ج

90الكلية س

عدد من تخرجوا ممن التحقوا بالبرنامج في ثالث سنوات

60البرنامج أ

40البرنامج ب

30البرنامج ج

130الكلية س

عدد من التحقوا في الكلية في أربع سنوات

200البرنامج أ

190البرنامج ب

150البرنامج ج

540الكلية س

عدد املخصصين في البرنامج في ثالث سنوات

120البرنامج أ

100البرنامج ب

90البرنامج ج

310الكلية س

معدل اإلكمال الظاهري للبرنامج

50%البرنامج أ

40%البرنامج ب

33%البرنامج ج

42%الكلية س

معدل اإلكمال الظاهري على أساس فصل االلتحاق بالكلية

20%البرنامج أ

16%البرنامج ب

13%البرنامج ج

17%الكلية س

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
25رقم املؤشر

م. 4. 8.رمز املؤشر

نص املؤشر

معدل اإلكمال الظاهري للبرنامج:

الطالب بدوام جزئي.الطالب بدوام   كامل.

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب الذين أكملوا البرنامج في الفترة النظامية للبرنامج إلى إجمالي عدد 

طالب امللتحقين في الدفعة نفسها.

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بحســاب عــدد الطــالب الخريجيــن فــي الســنة ذات العالقــة  ثــم تحســب نســبة مــن 
تخــرج منهــم فــي مــدة البرنامــج النظاميــة إلــى عــدد الطــالب امللتحقيــن فــي الدفعــة  نفســها وذلــك حســب فتــرة 
البرنامــج وفتــرة الكليــة ويتــم الحســاب للطــالب  بــدوام  كامــل وللطــالب  بــدوام  جزئــي  واإلجمالــي  كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد مــن أكملــوا البرنامــج فــي الفتــرة النظاميــة  للبرنامــج  فــي  الســنة ذات العالقــة 
/ إجمالــي عــدد الطــالب امللتحقيــن فــي البرنامــج لنفــس الدفعة(*100.

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد مــن أكملــوا البرنامــج فــي الفتــرة النظاميــة للكليــة فــي الســنة ذات العالقــة / 
إجمالــي عــدد الطــالب امللتحقيــن فــي الكليــة  لنفــس الدفعــة(*100.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد مــن أكملــوا البرنامــج فــي الفتــرة النظاميــة للجامعــة فــي الســنة ذات العالقــة 
/ إجمالــي عــدد الطــالب امللتحقيــن فــي الجامعــة  لنفــس الدفعــة(*100.

مثال:
الكليــة س: تتكــون مــن ثالثــة برامــج أ ، ب ,ج وفصــل التخصيــص فــي املســتوى الثالــث )أي لــدى الكليــة 
ســنة إعــداد عــام( وبالتالــي يحســب مؤشــر نســبة الطــالب الذيــن أكملــوا فــي الفتــرة النظاميــة  فــي الســنة 
ذات العالقــة علــى مســتوى البرنامــج والكليــة علــى أســاس فصــل االلتحــاق بالكليــة وفصــل التخصيــص فــي 

برامــج الكليــة كمــا يتضــح فــي الجــدول التالــي :
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المعيار الرابع: التعلم والتعليم
27رقم املؤشر

م. 4. 10. جرمز املؤشر

نص املؤشر
معدل النجاح في املقرر:

الطالب بدوام جزئي.الطالب بدوام كامل.

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب الذين نجحوا في املقرر إلى إجمالي عدد طالب الذين دخلوا االختبار 

النهائي للمقرر.

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحسب هذه النسبة بحساب عدد الطالب الذين دخلوا االختبار النهائي للمقرر ، ثم تحسب نسبة 
من نجح منهم في املقرر ويتم حساب هذه النسبة للطالب بدوام كامل وللطالب بدوام جزئي إن وجد 

واإلجمالي كما يلي:

على مستوى املقرر = )عدد من نجحوا في املقرر / إجمالي عدد الطالب الذين دخلوا اإلختبار النهائي 
للمقرر(*100.

على مستوى البرنامج = )عدد من نجحوا في مقررات البرنامج / إجمالي عدد الطالب الذين دخلوا 
االختبارات النهائية ملقررات البرنامج(*100.

على مستوى الكلية = )عدد من نجحوا في مقررات الكلية / إجمالي عدد الطالب الذين دخلوا 
االختبارات النهائية ملقررات الكلية(*100.

على مستوى الجامعة = )عدد من نجحوا في مقررات الجامعة / إجمالي عدد الطالب الذين دخلوا 
 االختبارات النهائية ملقررات الجامعة(*100.

مثال:
ملقــررات  النهائيــة  االختبــارات  دخلــوا  مــن  عــدد  )ن(   ، )م(  برنامجيــن  مــن  تتكــون  )س(:  الكليــة 
 
ً
البرنامجيــن هــو 580 و 700 طالــب وعــدد مــن نجحــوا فــي مقــررات البرنامجيــن 550 و 650 طالبــا

التالــي:  الجــدول  فــي  البرنامــج والكليــة كمــا  املقــررات علــى مســتوى  فــي  النجــاح  فــإن معــدل  التوالــي  علــى 

النسبةاملستوى
)580/550(*100 = 95%البرنامج م
)700/650(*100 = 93%البرنامج ن

))550+650(/)580+700((*100 = 94% الكلية س

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
26رقم املؤشر

م. 4. 9.رمز املؤشر

نص املؤشر
معدل استكمال املقررات:

الطالب بدوام جزئي.الطالب بدوام كامل.

يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب الذين أكملوا املقررات إلى إجمالي عدد طالب املسجلين في املقررات.وصف املؤشر

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية، مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بحســاب عــدد الطــالب املســجلين فــي املقــرر ثــم تحســب نســبة مــن نجــح منهــم فــي 
املقــرر ويتــم حســاب هــذه النســبة للطــالب بــدوام كامــل وللطــالب بــدوام جزئــي إن وجــد واإلجمالــي كمــا يلــي:

على مستوى املقرر = )عدد من نجحوا في املقرر / إجمالي عدد الطالب املسجلين في املقرر(*100.

علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد مــن نجحــوا فــي مقــررات البرنامــج / إجمالــي عــدد الطــالب املســجلين فــي 
البرنامــج(*100. مقــررات 

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد مــن نجحــوا فــي مقــررات الكليــة / إجمالــي عــدد الطــالب املســجلين فــي مقــررات 
الكلية(*100.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد مــن نجحــوا فــي مقــررات الجامعــة / إجمالــي عــدد الطــالب املســجلين فــي 
الجامعــة(*100. مقــررات 

مثال:

الكليــة )س(: تتكــون مــن برنامجيــن )م( ، )ن( عــدد مــن ســجلوا فــي مقــررات البرنامجيــن هــو 650 و 
 علــى التوالــي فــإن معــدل إســتكمال 

ً
780 وعــدد مــن نجحــوا فــي مقــررات البرنامجيــن 550 و 650 طالبــا

املقــررات علــى مســتوى البرنامــج والكليــة كمــا فــي الجــدول التالــي:

النسبةاملستوى
)650/550(*100 = 85%البرنامج م

)780/650(*100 = 83%البرنامج ن

))550+650(/)650+780((*100 = 78% الكلية س
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المعيار الرابع: التعلم والتعليم
29رقم املؤشر

م. 4. 12. جرمز املؤشر

نسبة الطالب الذين أتموا السنة التحضيرية في الوقت املحددنص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب الذين أتموا السنة التحضيرية بنجاح في مدة فصلين دراسيين 

ملختلف املسارات )مسار الكليات الصحية ومسار الكليات العلمية والهندسية(

سنويتكرار القياس

مسار، مؤسسة.مستوى القياس

عمادة السنة التحضيرية مصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بحســاب عــدد الطــالب الذيــن التحقــوا بالســنة التحضيريــة لــكل مســار ثــم يحســب 
)مســار  مســار  لــكل  دراســيين  فصليــن  مــدة  فــي  بنجــاح  التحضيريــة  الســنة  أتمــوا  الذيــن  الطــالب  عــدد 

الكليــات الصحيــة ومســار الكليــات العلميــة والهندســية ( و اإلجمالــي كمــا يلــي:

فــي مســار معيــن /  أتمــوا الســنة التحضيريــة بعــد فصليــن دراســيين  علــى مســتوى املســار = )عــدد مــن 
نفســها(*100. للدفعــة  التحضيريــة  بالســنة  التحقــوا  الذيــن  املســار  طــالب  عــدد  إجمالــي 

علــى مســتوى الجامعــة = )إجمالــي عــدد مــن أتمــوا الســنة التحضيريــة بعــد فصليــن دراســيين / إجمالــي 
عــدد الطــالب الذيــن التحقــوا بالســنة التحضيريــة للدفعــة نفســها(*100.

مثال:

فــي إحــدى الســنوات بلــغ عــدد الطــالب امللتحقيــن فــي الســنة التحضيريــة 2000 طالــب موزعيــن علــى 
املســارات املختلفــة وقــد أتــم بعضهــم الســنة التحضيريــة فــي املــدة املحــددة )بعــد فصليــن دراســيين( 

كمــا يتضــح فــي الجــدول التالــي:

املسار
عدد امللتحقين للدفعة 

نفسها قبل فصلين

من أتموا في املدة املحددة )فصلين 
دراسيين(

نسبةعدد
 )300/240(*100= 80%300240الصحي

)700/400(*100= 57%700400الهند�سي
)1000/500(*100= 50%1000500العلمي

)2000/1140(*100= 57%20001140اإلجمالي

المعيار الرابع: التعلم والتعليم
28رقم املؤشر

م. 4. 11. جرمز املؤشر

نص املؤشر
معدل االستبقاء في املقررات:

الطالب بدوام جزئي.الطالب بدوام كامل.

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب الذين بقوا في املقررات حتى نهاية الفصل ومسموح لهم بدخول 

االختبار النهائي إلى إجمالي عدد طالب املسجلين في املقرر.

سنوي )الفصل األول والفصل الثاني(تكرار القياس

برنامج، كلية، مؤسسة.مستوى القياس

البرنامج و الكليةمصدر البيانات

طريقة الحساب

منهــم  بقــى  مــن  نســبة  تحســب  ثــم  املقــرر،  فــي  املســجلين  الطــالب  عــدد  بحســاب  النســبة  هــذه  تحســب 
كامــل  بــدوام  للطــالب  النســبة  هــذه  حســاب  ويتــم  املقــرر،  فــي  النهائــي  اإلختبــار  بدخــول  لهــم  ومســموح 

يلــي: كمــا  واإلجمالــي  وجــد  إن  جزئــي  بــدوام  وللطــالب 

علــى مســتوى املقــرر = )عــدد الطــالب املســموح لهــم دخــول االختبــار النهائــي فــي املقــرر / إجمالــي عــدد 
املقــرر(*100. فــي  املســجلين  الطــالب 

علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد الطــالب املســموح لهــم دخــول االختبــار النهائــي فــي مقــررات البرنامــج / 
البرنامــج(*100. فــي مقــررات  الطــالب املســجلين  إجمالــي عــدد 

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد الطــالب املســموح لهــم دخــول االختبــار النهائــي فــي مقــررات الكليــة / إجمالــي 
عــدد الطــالب املســجلين فــي مقــررات الكليــة(*100.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد الطــالب املســموح لهــم دخــول االختبــار النهائــي فــي مقــررات الجامعــة / 
إجمالــي عــدد الطــالب املســجلين فــي مقــررات الجامعــة(*100.

مثال:

الكليــة )س(: تتكــون مــن برنامجيــن )م( ، )ن( عــدد مــن ســجلوا فــي مقــررات البرنامجيــن هــو 650 و 
780 طالــب وعــدد املســموح لهــم دخــول االختبــار النهائــي فــي مقــررات البرنامجيــن 600 و 700 طالــب 
علــى التوالــي فــإن معــدل االســتبقاء فــي املقــررات علــى مســتوى البرنامــج والكليــة كمــا فــي الجــدول التالــي:

النسبةاملستوى

)650/600(*100 = 92.3%البرنامج م

)780/700(*100 = 89.7%البرنامج ن

))600+700( / )650+780((*100 = 91 % الكلية س
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المعيار الخامس: إدارة شؤون الطالب وخدمات دعم الطالب
31رقم املؤشر

م. 5. 2.رمز املؤشر

نسبة امليزانية التشغيلية )بخالف السكن ومكافآت الطالب( املخصصة لتقديم الخدمات الطالبيةنص املؤشر

يقيس هذا املؤشر نسبة اإلنفاق املخصص للخدمات الطالبية باستثناء السكن ومكافآت الطالب إلي وصف املؤشر
إجمالي امليزانية التشغيلية للجامعة.

سنويتكرار القياس

مؤسسة.مستوى القياس

االدارة العامة للشؤون املالية )النظام املالي واإلداري(مصدر البيانات

طريقة الحساب

تحسب هذه النسبة بحساب مبلغ اإلنفاق املخصص للخدمات الطالبية بالجامعة باستثناء السكن 
ومكافآت الطالب، و إجمالي امليزانية التشغيلية للجامعة كما يلي:

علــى مســتوى الجامعــة= إجمالــي مبلــغ اإلنفــاق املخصــص للخدمــات الطالبيــة )خــالف الســكن ومكافــآت 
الطــالب( /  إجمالــي امليزانيــة التشــغيلية للجامعــة.

مثال:

اإلنفــاق  مبلــغ  إجمالــي  وكان  ريــال   600.000.000 تبلــغ  للجامعــة  التشــغيلية  امليزانيــة  أن  بفــرض 
الطالبيــة  املكافــأة  مبلــغ  ريــال   15.000.000 منهــا  ريــال   50.000.000 الطالبيــة  الخدمــات  علــى 
الســكن  )بخــالف  التشــغيلية  امليزانيــة  نســبة  فــإن  الطالبــي  الســكن  نفقــات  ريــال   5.000.000 و 

يلــي: كمــا  تحســب  الجامعــة  فــي  الطالبيــة  الخدمــات  لتقديــم  املخصصــة  الطــالب(  ومكافــآت 

المعيار الخامس: إدارة شؤون الطالب وخدمات دعم الطالب
30رقم املؤشر

م. 5. 1.رمز املؤشر

نسبة عدد الطالب للكادر اإلدارينص املؤشر

يقيس هذا املؤشر نسبة الطالب إلى عدد الكادر اإلداري في الكليات وعلى مستوى الجامعة.وصف املؤشر

سنويتكرار القياس

كلية، مؤسسة.مستوى القياس

- الكلية   - النظام االلكتروني على مستوى املؤسسةمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحسب هذه النسبة بحساب عدد طالب الكلية املنتظمين، وحساب عدد الكادر اإلداري في الكلية كما يلي:

على مستوى الكلية = )عدد الطالب املنتظمين بالكلية / عدد الكادر اإلداري بالكلية(= )س : 1(.

على مستوى الجامعة= )عدد الطالب املنتظمين بالجامعة / عدد الكادر اإلداري بالجامعة(= )س : 1(.

مثال:

تتكــون الجامعــة )ع( مــن كليتيـــن )س( ، )ص( حيــث بلــغ عــدد الطــالب املنتظميــن فــي الكليتيــن 600 و 
 علــى التوالــي، فــإن نســبة الطــالب إلــى 

ً
700 طالــب وعــدد الــكادر اإلداري فــي الكليتيــن 20 و 60 موظفــا

الــكادر اإلداري فــي الكليتيـــن والجامعــة تحســب كمــا يلــي:

النسبةاملستوى

)20/600( = 30 : 1الكلية س

)60/700( = 11.67 : 1الكلية ص

))600+700(/)20+60(( = 16.25 : 1 الجامعة ع
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المعيار السادس: مصادر التعلم
33رقم املؤشر

م. 6. 1.رمز املؤشر

تقويم املستفيدين ملركز مصادر التعلم )املكتبة وغيرها(نص املؤشر

وصف املؤشر

يقيــس هــذا املؤشــر تقويــم املســتفيدين مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة تدريــس ملركــز مصــادر التعلــم )املكتبــة وغيرهــا( مــن خــالل 
متوســط   التقديــرات ملــدى كفايــة مركــز مصــادر التعلــم علــى مقيــاس تقديــري ســنوي مــن خمــس نقــاط ، ويشــمل ذلــك:

أ املساعدة املقدمة من موظفي املكتبة،	.
أ ثة،	. خدمات محدَّ
أ مرافق التصوير والطباعة،	.
أ فاعلية التجهيزات،	.
أ جو الدراسة في املكتبة،	.
أ توفر أماكن الدراسة،	.
أ أي مؤشر أداء آخر للخدمات املقدمة.	.

سنويتكرار القياس

برنامج، كلية،مؤسسة.مستوى القياس

النظام اإللكتروني لالستباناتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس هذا املؤشر من خالل استطالع أراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن مركز مصادر التعلم )املكتبة 
وغيرها( باستخدام النموذج رقم 9 كما يلي:

متوسط تقويم الطالب على مستوى البرنامج،	 
متوسط تقويم الطالب على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم الطالب على مستوى الجامعة،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى البرنامج،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعة.	 

مثال:

متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريسمتوسط تقويم الطابالفئة

3.753متوسط تقويم البرنامج أ

3.502.50متوسط تقويم البرنامج ب

3.632.75متوسط تقويم الكلية س

4.003.44متوسط تقويم البرنامج م

3.353.00متوسط تقويم البرنامج ن

3.683.22متوسط تقويم الكلية ص

)2.75+3.22( / 2 = 2.99)3.63+3.68(/ 2 = 3.66املتوسط العام الجامعة

المعيار الخامس: إدارة شؤون الطالب وخدمات دعم الطالب
32رقم املؤشر

م. 5. 3.رمز املؤشر

تقويم الطالب لإلرشاد األكاديمي واملنهي نص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر متوسط التقديرات عن مدى مناسبة االرشاد األكاديمي واملنهي على مقياس 

تقديري سنوي من خمس نقاط لطالب السنة النهائية.

سنويتكرار القياس

برنامج, كلية, مؤسسة.مستوى القياس

النظام اإللكتروني لالستباناتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس هذا املؤشر من خالل استطالع رأي طلبة السنة النهائية باستخدام استمارة اإلرشاد 
األكاديمي واملنهي نموذج رقم )8( كما يلي:

متوسط تقويم الطالب على مستوى البرنامج،	 

متوسط تقويم الطالب على مستوى الكلية،	 

متوسط تقويم الطالب على مستوى الجامعة.	 

مثال:

املتوسطالفئة

3.75متوسط تقويم البرنامج أ

3.50متوسط تقويم البرنامج ب

3.63متوسط تقويم الكلية س

4.00متوسط تقويم البرنامج م

3.35متوسط تقويم البرنامج ن

3.68متوسط تقويم الكلية ص

)3.63+3.68(/ 2 = 3.66املتوسط العام الجامعة.
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المعيار السادس: مصادر التعلم
35رقم املؤشر

م. 6. 3.رمز املؤشر

تقويم املستفيدين للمكتبة الرقميةنص املؤشر

وصف املؤشر

يقيــس هــذا املؤشــر تقويــم املســتفيدين مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة تدريــس للمكتبــة الرقميــة، مــن خــالل 
متوســط   التقديــرات ملــدى كفايــة املكتبــة الرقميــة علــى مقيــاس تقديــري ســنوي مــن خمــس نقــاط ، 

ويشــمل ذلــك:
أ سهولة استخدام املوقع اإللكتروني،	.
أ توفر قواعد املعلومات اإللكترونية،	.
أ سهولة دخول املستخدمين،	.
أ التدريب على مهارات استخدام املكتبة الرقمية،	.
أ أي مؤشر أداء آخر للخدمات املقدمة.	.

سنويتكرار القياس

برنامج, كلية, مؤسسة.مستوى القياس

النظام اإللكتروني لالستباناتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس هذا املؤشر من خالل استطالع أراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن املكتبة الرقمية 
باستخدام النموذج رقم 10 كما يلي:

متوسط تقويم الطالب على مستوى البرنامج، 	 
متوسط تقويم الطالب على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم الطالب على مستوى الجامعة،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى البرنامج،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعة.	 

مثال:

متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريسمتوسط تقويم الطابالفئة

3.753متوسط تقويم البرنامج أ

3.502.50متوسط تقويم البرنامج ب

3.632.75متوسط تقويم الكلية س

4.003.44متوسط تقويم البرنامج م

3.353.00متوسط تقويم البرنامج ن

3.683.22متوسط تقويم الكلية ص

)2.75+3.22( / 2 = 2.99)3.63+3.68(/ 2 = 3.66املتوسط العام الجامعة

المعيار السادس: مصادر التعلم
34رقم املؤشر

م. 6. 2.رمز املؤشر

عدد االشتراكات في املطبوعات واملجالت العلمية على شبكة اإلنترنت بالنسبة لعدد البرامج املطروحةنص املؤشر

وصف املؤشر
يقيــس هــذا املؤشــر معــدل عــدد االشــتراكات فــي املطبوعــات واملجــالت العلميــة علــى شــبكة اإلنترنــت إلــى 

عــدد البرامــج املطروحــة علــى مســتوى الكليــة.

سنويتكرار القياس

كلية، مؤسسة.مستوى القياس

وزارة التعليممصدر البيانات

طريقة الحساب
هــذا املؤشــر تــم التوقــف عــن حســابه نتيجــة لوجــود إشــتراك موحــد فــي املطبوعــات واملجــالت العلميــة 

.)SDL( علــى شــبكة اإلنترنــت لكافــة الجامعــات الســعودية عــن طريــق املكتبــة الرقميــة الســعودية
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المعيار السابع: المرافق والتجهيزاتاملعيار
37رقم املؤشر

م. 7. 2.رمز املؤشر

تقويم املستفيدين من خدمات تقنية املعلوماتنص املؤشر

وصف املؤشر

يقيــس هــذا املؤشــر تقويــم املســتفيدين مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة تدريــس وموظفيــن لخدمــات تقنيــة املعلومــات، مــن خــالل 
متوســط   التقديــرات ملــدى كفايــة خدمــات تقنيــة املعلومــات علــى مقيــاس تقديــري ســنوي  مــن خمــس نقــاط ، ويشــمل ذلــك:

أ توفر خدمات تقنية املعلومات،	.
أ املوقع اإللكتروني،	.
أ خدمات التعلم اإللكتروني،	.
أ أمن تقنية املعلومات،	.
أ الصيانة )صيانة األجهزة والبرامج(،	.
أ سهولة الدخول لخدمات تقنية املعلومات،	.
أ أنظمة الدعم، 	.
أ تحديث األجهزة والبرامج الحاسوبية،	.
أ أنظمــة إدارة البيانــات اإللكترونيــة علــى مواقــع اإلنترنــت أو علــى املصــادر اإللكترونيــة )مثــل: موقــع 	.

الجامعــة ومــا يوفــره مــن تبــادل مصــادر املعلومــات والتواصــل مــن خــالل الشــبكات وتبــادل املعلومــات، 
بمــا فــي ذلــك التعلــم اإللكترونــي والتعلــم والتعليــم التفاعلــي بيــن الطــالب واألســاتذة(.

سنويتكرار القياس

برنامج، كلية، مؤسسة.مستوى القياس

النظام اإللكتروني لالستباناتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس هذا املؤشر من خالل استطالع أراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن خدمات تقنية املعلومات باستخدام النموذج رقم 11 كما يلي:
متوسط تقويم الطالب على مستوى البرنامج،	 
متوسط تقويم الطالب على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم الطالب على مستوى الجامعة،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى البرنامج،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعة،	 
متوسط تقويم املوظفين على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم املوظفين على مستوى الجامعة. 	 

متوسط تقويم املوظفينمتوسط تقويم أعضاء هيئة التدريسمتوسط تقويم الطابالفئة

-3.753متوسط تقويم البرنامج أ

-3.502.50متوسط تقويم البرنامج ب

3.632.753.30متوسط تقويم الكلية س

-4.003.44متوسط تقويم البرنامج م

-3.353.00متوسط تقويم البرنامج ن

3.683.224متوسط تقويم الكلية ص

)3.30+4( / 2 = 3.65)2.75+3.22( / 2 = 2.99)3.63+3.68(/ 2 = 3.66املتوسط العام للجامعة لكل فئة

)3.66+2.99+3.65( = 3.43املتوسط العام للجامعة

المعيار السابع: المرافق والتجهيزات
36رقم املؤشر

م. 7. 1.رمز املؤشر

اإلنفاق السنوي على ميزانية تقنية املعلوماتنص املؤشر

وصف املؤشر

يقيــس هــذا املؤشــر مجموعــة مــن النســب الخاصــة باإلنفــاق الســنوي علــي ميزانيــة تقنيــة املعلومــات 
ذلــك: ويشــمل 

أ.   نســبة إجمالــي امليزانيــة املخصصــة داخــل املؤسســة التعليميــة أو الكليــة أو البرنامــج 
املعلومــات، لتقنيــة 

ب.   نســبة إجمالــي امليزانيــة املخصصــة لــكل طالــب داخــل البرنامــج أو املؤسســة لتقنيــة 
املعلومــات،

ت.   نسبة ميزانية تقنية املعلومات املخصصة لرخص البرامج الحاسوبية،
ث.   نسبة ميزانية تقنية املعلومات املخصصة ألمان البرامج واألجهزة الحاسوبية،

ج.    نسبة ميزانية تقنية املعلومات املخصصة لصيانة البرامج واألجهزة الحاسوبية.

سنويتكرار القياس

برنامج، كلية، مؤسسة.مستوى القياس

االدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية مصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســب بحســاب إجمالــي امليزانيــة )النفقــات( التشــغيلية الســنوية علــى مســتوى البرنامــج والكليــة 
واملؤسســة ومبلــغ اإلنفــاق الســنوي املخصــص مليزانيــة تقنيــة املعلومــات علــى مســتوى البرنامــج والكليــة كمــا يلــي:
أ. نســبة إجمالــي امليزانيــة املخصصــة داخــل املؤسســة التعليميــة أو الكليــة أو البرنامــج لتقنيــة املعلومــات ويتــم 

ذلــك باملعادلــة التاليــة:
)مبلغ امليزانية املخصصة لتقنية املعلومات / إجمالي مبلغ امليزانية التشغيلية(*100 )برنامج، كلية، مؤسسة(.

مــن خــالل  املؤسســة  أو  البرنامــج  لــكل طالــب داخــل  املعلومــات  لتقنيــة  امليزانيــة املخصصــة  نســبة إجمالــي  ب. 
التاليــة: املعادلــة 

(إجمالي امليزانية املخصصة لتقنية املعلومات / إجمالي عدد الطالب) )برنامج، كلية، مؤسسة(.
ج. نسبة ميزانية تقنية املعلومات املخصصة لرخص البرامج الحاسوبية ويتم ذلك من خالل املعادلة التالية:

)إجمالــي قيمــة رخــص البرامــج الحاســوبية / إجمالــي امليزانيــة املخصصــة لتقنيــة املعلومــات(*100 )برنامــج، كليــة، 
مؤسسة(.

د. نســبة ميزانيــة تقنيــة املعلومــات املخصصــة ألمــان البرامــج واألجهــزة الحاســوبية ويتــم ذلــك مــن خــالل املعادلــة 
التاليــة:

امليزانيــة املخصصــة  / إجمالــي  الحاســوبية  البرامــج واألجهــزة  املعلومــات املخصــص ألمــان  تقنيــة  )مبلــغ ميزانيــة 
مؤسســة(. كليــة،  )برنامــج،  املعلومــات(*100  لتقنيــة 

ه. نسبة ميزانية تقنية املعلومات املخصصة لصيانة البرامج واألجهزة الحاسوبية وتحسب باملعادلة التالية:
)مبلــغ ميزانيــة تقنيــة املعلومــات املخصــص لصيانــة البرامــج واألجهــزة الحاســوبية / إجمالــي امليزانيــة املخصصــة 

لتقنيــة املعلومــات(*100 )برنامــج، كليــة، مؤسســة(.
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المعيار الثامن: التخطيط المالي واإلدارة المالية
39رقم املؤشر

م. 8. 1.رمز املؤشر

إجمالي اإلنفاق التشغيلي لكل طالب ) بخالف تكاليف السكن ومكافآت الطالب (نص املؤشر

يقيس هذا املؤشر إجمالي اإلنفاق التشغيلي السنوي لكل طالب )بخالف تكاليف السكن ومكافآت الطالب(.وصف املؤشر

سنويتكرار القياس

مؤسسة.مستوى القياس

-  عمادة القبول والتسجيل        -   اإلدارة العامة للشؤون املالية )النظام املالي واإلداري(مصدر البيانات

طريقة الحساب

يحسب هذا املبلغ من خالل حساب إجمالي النفقات التشغيلية السنوية للجامعة )بخالف تكاليف 
السكن ومكافآت الطالب) إلى إجمالي عدد طالب الجامعة باستخدام املعادلة التالية:

إجمالي مبلغ اإلنفاق التشغيلي السنوي للجامعة )خالف السكن ومكافآت الطالب( /  إجمالي عدد 
طالب الجامعة. 

مثال:

بفــرض أن امليزانيــة التشــغيلية للجامعــة تبلــغ 600,000,000 ريــال وكان إجمالــي مبلــغ اإلنفــاق علــى 
 ان 

ً
املكافــأة الطالبيــة 15,000,000 ريــال، ومبلــغ نفقــات الســكن الطالبــي 5,000,000 ريــال علمــا

عــدد الطــالب فــي الجامعــة هــو 40,000 طالــب وطالبــة فــإن إجمالــي اإلنفــاق التشــغيلي لــكل طالــب 
)بخــالف تكاليــف الســكن ومكافــآت الطــالب) فــي الجامعــة تحســب كمــا يلــي:

المعيار السابع: المرافق والتجهيزات
38رقم املؤشر

م. 7. 3.رمز املؤشر

تقويم املستفيدين للمرافق والتجهيزات )املعدات(نص املؤشر

وصف املؤشر

يقيــس هــذا املؤشــر تقويــم املســتفيدين مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة تدريــس واملوظفيــن وقيــادات الجامعــة للمرافــق 
والتجهيــزات )املعــدات(، مــن خــالل متوســط   التقديــرات ملــدى كفايــة املرافــق والتجهيــزات )املعدات(علــى مقيــاس 

تقديــري ســنوي  مــن خمــس نقــاط ، ويشــمل ذلــك: 
1- الفصول الدراسية،                                                     2- املعامل واملختبرات،

3- دورات املياه )النظافة والصيانة(،                            4- األمن في الحرم الجامعي،
5- املواقف ومدى توافرها،

املــواد  حفــظ  الحريــق،  إنــذار  وأنظمــة  طفايــات  األوليــة،  اإلســعافات  )متطلبــات  الســالمة   -6
مأمونــة(، أمكنــة  فــي  الكيمائيــة 

7- ســهولة حركة ذوي االحتياجات الخاصة واملعاقين )وجود الســاللم واملصاعد ودورات املياه 
املناسبة(،

املرافق والتجهيزات الرياضية.

سنويتكرار القياس

برنامج, كلية, مؤسسة.مستوى القياس

النظام اإللكتروني لالستباناتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يقاس هذا املؤشر من خالل استطالع أراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن املرافق والتجهيزات )املعدات( باستخدام 
النموذج رقم 12 والنموذج رقم 13 الخاص بفئة الطلبة كما يلي:

متوسط تقويم الطالب على مستوى البرنامج،	 
متوسط تقويم الطالب على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم الطالب على مستوى الجامعة،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى البرنامج،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعة،	 
متوسط تقويم املوظفين على مستوى الكلية،	 
متوسط تقويم املوظفين على مستوى الجامعة،	 
متوسط تقويم القيادات على مستوى الجامعة، 	 

الفئة
متوسط تقويم 

الطاب
متوسط تقويم أعضاء هيئة 

التدريس
متوسط تقويم 

املوظفين
متوسط تقويم 

القيادات

--3.753متوسط تقويم البرنامج أ

--3.502.50متوسط تقويم البرنامج ب

-3.632.753متوسط تقويم الكلية س

--4.003.44متوسط تقويم البرنامج م

--3.353.00متوسط تقويم البرنامج ن

-3.683.224متوسط تقويم الكلية ص

3.75)3+4(/ 2 = 3.50)2.75+3.22( / 2 = 2.99)3.63+3.68(/ 2 = 3.66املتوسط العام للجامعة لكل فئة

)3.66+2.99+3.50+3.75(/ 4 = 3.48املتوسط العام للجامعة 
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المعيار التاسع: إجراءات توظيف أعضاء هيئة التدريس والموظفين
41رقم املؤشر

م 9. 1. جرمز املؤشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا العمل في الجامعة في العام املنصرم ألسباب ال تتعلق بسن التقاعد.نص املؤشر

وصف املؤشر
فــي العــام املنصــرم  فــي الجامعــة  يقيــس هــذا املؤشــر نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تركــوا العمــل 
ألسباب ال تتعلق بسن التقاعد إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس القائمين على العملية التعليمية.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفينمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بقســمة أعضــاء هيئــة التدريــس بنظــام الــدوام الكامــل او مــا يعادلــه مــن غيــر املتعاونيــن الذيــن تركــوا العمــل فــي 
الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد علــى العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس غيــر املتعاونيــن القائميــن علــى 

العمليــة التعليميــة فــي الســنة الدراســية كمــا يلــي:
علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن غيــر املتعاونيــن فــي البرنامــج الذيــن تركــوا العمــل 
فــي الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن غيــر املتعاونيــن فــي البرنامــج( *100.

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن غيــر املتعاونيــن فــي الكليــة الذيــن تركــوا العمــل فــي 
الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن غيــر املتعاونيــن فــي الكليــة( *100.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن غيــر املتعاونيــن فــي الجامعــة الذيــن تركــوا العمــل 
فــي الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن غيــر املتعاونيــن فــي الجامعــة( *100.

مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:
تتكــون الكليــة )س( مــن برنامجيــن )أ( ، )ب( والكليــة )ص( مــن ثالثــة برامــج )م( ، )ن( ، )هـــ( وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كل 
برنامــج وكليــة القائميــن علــى العمليــة التعليميــة و عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تركــوا العمــل ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد 
و نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تركــوا العمــل فــي الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد كمــا هــو موضــح 

فــي الجــدول أدنــاه:

املستوى
عدد أعضاء هيئة التدريس 

القائمين على العملية 
التعليمية

عدد أعضاء هيئة التدريس 
الذين تركوا العمل ألسباب ال 

تتعلق بسن التقاعد

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
الذين تركوا العمل ألسباب ال 

تتعلق بسن التقاعد

13%81البرنامج أ

22%92البرنامج ب

20%204الكلية س

20%102البرنامج م

0%30البرنامج ن

14%71البرنامج هـ

19%275الكلية ص

19%479الجامعة ع

المعيار التاسع: إجراءات توظيف أعضاء هيئة التدريس والموظفين
40رقم املؤشر

م. 9. 1.رمز املؤشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا العمل في الجامعة في العام املنصرم ألسباب ال تتعلق بسن التقاعد.نص املؤشر

وصف املؤشر

يقيس هذا املؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا العمل في الجامعة في العام 
املنصرم ألسباب ال تتعلق بسن التقاعد إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم القائمين على 

العملية التعليمية.
) أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم هم: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير املتعاونين (

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفينمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بقســمة أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بنظــام الــدوام الكامــل او مــا يعادلــه مــن غيــر املتعاونيــن الذيــن تركــوا العمــل فــي 
الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد علــى العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم مــن غيــر املتعاونيــن القائميــن علــى 

العمليــة التعليميــة فــي الســنة الدراســية كمــا يلــي:
علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن غيــر املتعاونيــن فــي البرنامــج الذيــن تركــوا العمــل 
فــي الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم مــن غيــر املتعاونيــن فــي البرنامــج( *100.

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن غيــر املتعاونيــن فــي الكليــة الذيــن تركــوا العمــل فــي 
الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم مــن غيــر املتعاونيــن فــي الكليــة( *100.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه مــن غيــر املتعاونيــن فــي الجامعــة الذيــن تركــوا العمــل 
فــي الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم مــن غيــر املتعاونيــن فــي الجامعــة( *100.

مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:
تتكــون الكليــة )س( مــن برنامجيــن )أ( ، )ب( والكليــة ص مــن ثالثــة برامــج )م( ، )ن( ، )هـــ( وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي كل 
برنامــج وكليــة القائميــن علــى العمليــة التعليميــة و عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم الذيــن تركــوا العمــل ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد و 
نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم الذيــن تركــوا العمــل فــي الجامعــة فــي العــام املنصــرم ألســباب ال تتعلــق بســن التقاعــد كمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول أدنــاه:

املستوى
عدد أعضاء هيئة التدريس 

ومن في حكمهم القائمين 
على العملية التعليمية

عدد أعضاء هيئة التدريس ومن 
في حكمهم الذين تركوا العمل 
ألسباب ال تتعلق بسن التقاعد

نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في 
حكمهم الذين تركوا العمل ألسباب ال 

تتعلق بسن التقاعد

17%122البرنامج أ

21%143البرنامج ب

13%304الكلية س

20%153البرنامج م

0%70البرنامج ن

10%101البرنامج هـ

13%405الكلية ص

13%709الجامعة ع
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المعيار التاسع: إجراءات توظيف أعضاء هيئة التدريس والموظفين
43رقم املؤشر

م. 9. 2. جرمز املؤشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في أنشطة التطوير املنهي في العام املنصرمنص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في أنشطة التطوير املنهي في العام املنصرم 

كالدورات وورش العمل والندوات واملؤتمرات وغيرها من األنشطة التي تنعكس على التطور املنهي 
ألعضاء هيئة التدريس سواًء داخل الجامعة أو خارجها أو داخل اململكة أو خارجها.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

مركز اإلحصاء واملعلوماتمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بقســمة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام املنصــرم علــى 
العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم القائميــن علــى العمليــة التعليميــة فــي العــام املنصــرم كمــا يلــي:

العــام  فــي  فــي أنشــطة التطويــر املنهــي  البرنامــج املشــاركين  فــي  )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس  علــى مســتوى البرنامــج = 
البرنامــج( *100. فــي  التدريــس  عــدد أعضــاء هيئــة   / املنصــرم 

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام املنصــرم 
/ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة( *100.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام 
املنصــرم / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة( *100.

مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:
تتكــون الكليــة )س( مــن برنامجيــن )أ( ، )ب( والكليــة )ص( مــن ثالثــة برامــج )م( ، )ن( ، )هـــ( وكان عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي كل برنامــج وكليــة القائميــن علــى العمليــة التعليميــة و عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس املشــاركين فــي أنشــطة 
التطويــر املنهــي فــي العــام املنصــرم و نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام املنصــرم 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

املستوى
عدد أعضاء هيئة التدريس 

القائمين على العملية 
التعليمية

عدد أعضاء هيئة التدريس 
املشاركين في أنشطة 

التطوير املنهي

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
املشاركين في أنشطة 

التطوير املنهي

67%64البرنامج أ

71%75البرنامج ب

67%1510الكلية س

75%86البرنامج م

75%43البرنامج ن

40%52البرنامج هـ

70%2014الكلية ص

69%3524الجامعة ع

المعيار التاسع: إجراءات توظيف أعضاء هيئة التدريس والموظفين
42رقم املؤشر

م. 9. 2.رمز املؤشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم املشاركين في أنشطة التطوير املنهي في العام املنصرمنص املؤشر

وصف املؤشر
يقيــس هــذا املؤشــر نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام 
املنصــرم كالــدورات وورش العمــل والنــدوات واملؤتمــرات وغيرهــا مــن األنشــطة التــي تنعكــس علــى التطــور املنهــي 

ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم ســواًء داخــل الجامعــة أو خارجهــا أو داخــل اململكــة أو خارجهــا.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

مركز اإلحصاء واملعلوماتمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بقســمة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام املنصــرم 
علــى العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم القائميــن علــى العمليــة التعليميــة فــي العــام املنصــرم كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي البرنامــج املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام 
املنصــرم / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي البرنامــج( *100.

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الكليــة املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام 
املنصــرم / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الكليــة( *100.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الجامعــة املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام 
املنصــرم / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الجامعــة( *100.

مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:
تتكــون الكليــة )س( مــن برنامجيــن )أ( ، )ب( والكليــة )ص( مــن ثالثــة برامــج )م( ، )ن( ، )هـــ( وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي 
حكمهــم فــي كل برنامــج وكليــة القائميــن علــى العمليــة التعليميــة و عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املشــاركين فــي أنشــطة 
التطويــر املنهــي فــي العــام املنصــرم و نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املشــاركين فــي أنشــطة التطويــر املنهــي فــي العــام 

املنصــرم كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

املستوى
عدد أعضاء هيئة التدريس 

ومن في حكمهم القائمين 
على العملية التعليمية

عدد أعضاء هيئة التدريس 
ومن في حكمهم املشاركين في 

أنشطة التطوير املنهي

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
ومن في حكمهم املشاركين في 

أنشطة التطوير املنهي

42%125البرنامج أ

71%1410البرنامج ب

67%3020الكلية س

80%1512البرنامج م

71%75البرنامج ن

40%104البرنامج هـ

70%4028الكلية ص

69%7048الجامعة ع
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المعيار العاشر: البحث العلمي
45رقم املؤشر

م. 10. 2.رمز املؤشر

عدد مرات االقتباس من بحوث كل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادله في مجالت علمية محكمةنص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر عدد مرات االقتباس من بحوث أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله في 

مجالت علمية محكمة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادله.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

مركز اإلحصاء واملعلوماتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يحســب هــذا املعــدل بحســاب عــدد مــرات االقتبــاس مــن بحــوث أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي مجــالت 
علميــة محكمــة إلــى عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد مــرات االقتبــاس مــن بحــوث أعضــاء هيئــة التدريــس فــي البرنامــج بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي 
مجــالت علميــة محكمــة / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي البرنامــج(.

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد مــرات االقتبــاس مــن بحــوث أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي مجــالت 
علميــة محكمــة / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة(.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد مــرات االقتبــاس مــن بحــوث أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي 
مجــالت علميــة محكمــة / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة(.

 مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(: 
تتكون الكلية )س( من برنامجين )أ( ، )ب( والكلية )ص( من ثالثة برامج )م( ، )ن( ، )هـ( وكان عدد أعضاء هيئة التدريس 

بدوام كامل أو ما يعادله في كل برنامج وكلية القائمين على العملية التعليمية و عدد مرات االقتباس من بحوث أعضاء 
 هيئة تدريس في الجامعة بدوام كامل

 أو ما يعادله في مجالت علمية محكمة كما هو موضح في الجدول أدناه :

املستوى

إجمالي عدد مرات 
االقتباس من 
بحوث أعضاء 

هيئة تدريس

عدد أعضاء هيئة 
التدريس بدوام كامل 

أو ما يعادله

عدد مرات االقتباس من بحوث كل 
عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما 

يعادله في مجات علمية محكمة

)50 : 6( = 8.33 : 5061البرنامج أ

21.43 : 1471البرنامج ب

)100 : 15( = 6.67 : 100151الكلية س

)4 : 8( = 0.50 : 481البرنامج م

)30 : 4( = 7.5 : 3041البرنامج ن

)10: 5( = 2 : 1051البرنامج هـ

)50 : 20( = 2.5 : 50201الكلية ص

)150 : 35( = 4.29 : 150351الجامعة ع

المعيار العاشر: البحث العلمي
44رقم املؤشر

م. 10. 1.رمز املؤشر

عدد البحوث املنشورة في مجالت محكمة في العام املنصرم لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادلهنص املؤشر

وصف املؤشر

لــكل عضــو هيئــة  العــام املنصــرم  فــي  فــي مجــالت محكمــة  البحــوث املنشــورة  يقيــس هــذا املؤشــر عــدد 
مــا يعادلــه. أو  بــدوام كامــل  تدريــس 

فــي الالئحــة  فــي مجــالت محكمــة: هــي البحــوث املنشــورة علــى أســاس تعريفهــا الــوارد  البحــوث املنشــورة 
فــي الجامعــات، وال يشــمل ذلــك حضــور املؤتمــرات أو املشــاركة فيهــا. املوحــدة للبحــث العلمــي 

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

مركز اإلحصاء واملعلوماتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يحســب هــذا املعــدل بحســاب عــدد البحــوث املنشــورة فــي مجــالت محكمــة فــي العــام املنصــرم إلــى عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس  
بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي العــام املنصــرم كمــا يلــي:

على مستوى البرنامج = )عدد البحوث املنشورة في مجالت محكمة / عدد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج(.
على مستوى الكلية = )عدد البحوث املنشورة في مجالت محكمة / عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية(.

على مستوى الجامعة = )عدد البحوث املنشورة في مجالت محكمة / عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة(.
مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:

تتكون الكلية )س( من برنامجين )أ( ، )ب( والكلية )ص( من ثالثة برامج )م( ، )ن( ، )هـ( وكان عدد أعضاء هيئة التدريس 
فــي كل برنامــج وكليــة القائميــن علــى العمليــة التعليميــة و عــدد البحــوث املنشــورة فــي مجــالت محكمــة فــي العــام املنصــرم كمــا 

هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

املستوى

إجمالي عدد البحوث 
املنشورة في مجات 

محكمة في العام 
املنصرم 

عدد أعضاء هيئة 
التدريس بدوام 

كامل أو ما يعادله

عدد البحوث املنشورة في مجات 
محكمة في العام املنصرم لكل عضو 
هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادله

)5 : 6( = 0.83 : 561البرنامج أ

)10 : 7( = 1.43 : 1071البرنامج ب

)18 : 15( = 1.20 : 18151الكلية س

)4 : 8( = 0.50 : 481البرنامج م

)4 : 4( = 1 : 441البرنامج ن

)10: 5( = 2 : 1051البرنامج هـ

)22 : 20( = 1.1 : 22201الكلية ص

)40 : 35( = 1.14 : 40351الجامعة ع
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المعيار العاشر: البحث العلمي
47رقم املؤشر

م. 10. 4.رمز املؤشر

نص املؤشر
عدد البحوث أو التقارير التي تم تقديمها في املؤتمرات األكاديمية خالل العام املنصرم لكل عضو 

هيئة تدريس )بدوام كامل أو ما يعادله(

وصف املؤشر
عــدد البحــوث أو التقاريــر التــي تــم تقديمهــا فــي املؤتمــرات األكاديميــة خــالل العــام املنصــرم لــكل عضــو 

هيئــة تدريــس )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية، مؤسسة.مستوى القياس

مركز اإلحصاء واملعلوماتمصدر البيانات

طريقة الحساب

يحســب هــذا املعــدل بحســاب عــدد البحــوث أو التقاريــر التــي تــم تقديمهــا فــي املؤتمــرات األكاديميــة خــالل العــام املنصــرم إلــى عــدد 
أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي العــام املنصــرم كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد البحــوث أو التقاريــر التــي تــم تقديمهــا فــي املؤتمــرات األكاديميــة خــالل العــام املنصــرم /عــدد أعضــاء 
هيئــة التدريــس فــي البرنامــج(.

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد البحــوث أو التقاريــر التــي تــم تقديمهــا فــي املؤتمــرات األكاديميــة خــالل العــام املنصــرم /عــدد أعضــاء 
هيئــة التدريــس فــي الكليــة(.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد البحــوث أو التقاريــر التــي تــم تقديمهــا فــي املؤتمــرات األكاديميــة خــالل العــام املنصــرم/ عــدد أعضــاء 
هيئــة التدريــس فــي الجامعــة(.

مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:
تتكــون الكليــة )س( مــن برنامجيــن )أ( ، )ب( والكليــة )ص( مــن ثالثــة برامــج )م( ، )ن( ، )هـــ( وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 
كل برنامــج وكليــة القائميــن علــى العمليــة التعليميــة بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه و عــدد البحــوث أو التقاريــر التــي تــم تقديمهــا فــي 
املؤتمــرات األكاديميــة خــالل العــام املنصــرم باإلضافــة إلــى عــدد البحــوث أو التقاريــر التــي تــم تقديمهــا فــي املؤتمــرات األكاديميــة 

خــالل العــام املنصــرم لــكل عضــو هيئــة تدريــس )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

املستوى

إجمالي عدد البحوث أو 
التقارير التي تم تقديمها 
في املؤتمرات األكاديمية 

خال العام املنصرم

عدد أعضاء هيئة 
التدريس بدوام كامل أو 

ما يعادله

عدد البحوث أو التقارير التي تم 
تقديمها في املؤتمرات األكاديمية 

خال العام املنصرم لكل عضو هيئة 
تدريس )بدوام كامل أو ما يعادله(

)2 : 6( = 0.33 : 261البرنامج أ

)1 : 7( = 0.14 : 171البرنامج ب

)4 : 15( = 0.27 : 4151الكلية س

)4 : 8( = 0.50 : 481البرنامج م

)0 : 4( = 0 : 041البرنامج ن

)2: 5( = 0.4 : 251البرنامج هـ

)8 : 20( = 0.4 : 8201الكلية ص

)12 : 35( = 0.34 : 12351الجامعة ع

المعيار العاشر: البحث العلمي
46رقم املؤشر

م. 10. 3.رمز املؤشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله الذين لديهم بحث واحد على األقل محكم نص املؤشر
ومنشور خالل العام املنصرم

وصف املؤشر
يقيــس هــذا املؤشــر نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه الذيــن لديهــم بحــث واحــد علــى األقــل 

محكــم ومنشــور خــالل العــام املنصــرم إلــى إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية، مؤسسة.مستوى القياس

مركز اإلحصاء واملعلوماتمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بقســمة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه الذيــن لديهــم بحــث واحــد علــى األقــل 
محكــم ومنشــور خــالل العــام املنصــرم علــى إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي البرنامــج الذيــن لديهــم بحــث واحــد علــى 
األقــل محكــم ومنشــور خــالل العــام املنصــرم / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي البرنامــج(*100.

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي الكليــة الذيــن لديهــم بحــث واحــد علــى 
األقــل محكــم ومنشــور خــالل العــام املنصــرم / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة( *100.

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي الجامعــة الذيــن لديهــم بحــث واحــد علــى 
األقــل محكــم ومنشــور خــالل العــام املنصــرم / عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة( *100.

مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:
تتكون الكلية )س( من برنامجين )أ( ، )ب( والكلية )ص( من ثالثة برامج )م( ، )ن( ، )هـ( وكان عدد أعضاء هيئة التدريس 
بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه فــي كل برنامــج وكليــة القائميــن علــى العمليــة التعليميــة و عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل 
أو مــا يعادلــه فــي الجامعــة الذيــن لديهــم بحــث واحــد علــى األقــل محكــم ومنشــور خــالل العــام املنصــرم و نســبة أعضــاء هيئــة 
التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه الذيــن لديهــم بحــث واحــد علــى األقــل محكــم ومنشــور خــالل العــام املنصــرم كمــا هــو 

موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

املستوى

عدد أعضاء هيئة التدريس 
بدوام كامل أو ما يعادله 

الذين لديهم بحث واحد على 
األقل محكم ومنشور

عدد أعضاء هيئة 
التدريس بدوام كامل 

أو ما يعادله

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
بدوام كامل أو ما يعادله 

الذين لديهم بحث واحد على 
األقل محكم ومنشور

50%36البرنامج أ

100%77البرنامج ب

80%1215الكلية س

50%48البرنامج م

25%14البرنامج ن

100%55البرنامج هـ

75%1520الكلية ص

77%2735الجامعة ع
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المعيار العاشر: البحث العلمي
49رقم املؤشر

م. 10. 6.رمز املؤشر

نسبة التمويل املصروف على البحوث من التمويل التشغيلي الكلينص املؤشر

يقيس هذا املؤشر نسبة التمويل املصروف على البحوث من التمويل التشغيلي الكلي للجامعة.وصف املؤشر

سنويتكرار القياس

مؤسسة.مستوى القياس

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحسب هذه النسبة بحساب مبلغ التمويل املصروف على البحوث من إجمالي امليزانية التشغيلية 
للجامعة كما يلي:

امليزانيــة  إجمالــي   / امليزانيــة  مــن  البحــوث  علــى  املصــروف  التمويــل  )إجمالــي  الجامعــة=  مســتوى  علــى 
للجامعــة(*100. التشــغيلية 

مثال:

بفــرض أن امليزانيــة التشــغيلية للجامعــة تبلــغ 600.000.000 ريــال وكان إجمالــي مبلــغ التمويــل 
املصــروف علــى البحــوث مــن امليزانيــة التشــغيلية 20.000.000 ريــال فــإن نســبة التمويــل املصــروف 

علــى البحــوث مــن التمويــل التشــغيلي الكلــي تحســب كمــا يلــي:

 

المعيار العاشر: البحث العلمي
48رقم املؤشر

م. 10. 5.رمز املؤشر

دخل البحوث من مصادر خارجية في العام املنصرم بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل(نص املؤشر

وصف املؤشر
مصــادر  مــن  البحــوث  مــن  مؤسســة(  كليــة،  )برنامــج،  للجامعــة  املتحقــق  الدخــل  املؤشــر  هــذا  يقيــس 

كامــل(. )بــدوام  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لعــدد  بالنســبة  املا�ســي  العــام  فــي  خارجيــة 

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميمصدر البيانات

طريقة الحساب

يحســب هــذا املعــدل بحســاب إجمالــي دخــل البحــوث املتحقــق مــن مصــادر خارجيــة  إلــى عــدد أعضــاء 
هيئــة التدريــس القائميــن علــى العمليــة التعليميــة بــدوام كامــل فــي العــام املنصــرم كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = )إجمالــي دخــل البحــوث للبرنامــج مــن مصــادر خارجيــة فــي العــام املنصــرم / عــدد 
أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل فــي البرنامــج(.

علــى مســتوى الكليــة = )إجمالــي دخــل البحــوث للكليــة مــن مصــادر خارجيــة فــي العــام املنصــرم / عــدد 
أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل فــي الكليــة(.

علــى مســتوى الجامعــة = )إجمالــي دخــل البحــوث للكليــة مــن مصــادر خارجيــة فــي العــام املنصــرم/ عــدد 
أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل فــي الجامعــة(.

مثال:

بفــرض أنــه تــم تبنــي مشــروع  بحثــي مــن قبــل إحــدى الشــركات الصناعيــة فــي املنطقــة وكانــت قيمــة 
العقــد التمويلــي 500,000 ريــال يســلم علــى دفعتيـــن الدفعــة األولــى 50% ســلمت فــي العــام املنصــرم 
 أن عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل او مــا يعادلــه فــي البرنامــج هــو عشــرة أعضــاء  فــإن 

ً
علمــا

دخــل البحــوث مــن مصــادر خارجيــة فــي العــام املنصــرم بالنســبة لعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام 
كامــل تحســب كمــا يلــي:

وتحســب علــى مســتوى الكليــة والجامعــة بالطريقــة نفســها بعــد حســاب مــا تحقــق مــن دخــل البحــوث علــى 
مســتوى الكليــة والجامعــة.
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المعيار الحادي عشر: خدمة المجتمع
51رقم املؤشر

م. 11. 1. جرمز املؤشر

نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم املساهمين في أنشطة خدمة املجتمعنص املؤشر

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم املساهمين في أنشطة خدمة املجتمع 

إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

مركز اإلحصاء واملعلوماتمصدر البيانات

طريقة الحساب

تحســب هــذه النســبة بقســمة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املســاهمين فــي أنشــطة خدمــة املجتمــع 
إلــى إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم كمــا يلــي:

علــى مســتوى البرنامــج = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املســاهمين فــي أنشــطة خدمــة املجتمــع / 
العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي البرنامــج.(*100

علــى مســتوى الكليــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املســاهمين فــي أنشــطة خدمــة املجتمــع / 
العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الكليــة(.*100

علــى مســتوى الجامعــة = )عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املســاهمين فــي أنشــطة خدمــة املجتمــع / 
العــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الجامعــة.(*100

مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:
تتكــون الكليــة )س( مــن برنامجيــن )أ( ، )ب( والكليــة )ص( مــن ثالثــة برامــج )م( ، )ن( ، )ه(ـ  وكان عــدد أعضــاء 
هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املســاهمين فــي أنشــطة خدمــة املجتمــع والعــدد الكلــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن 
فــي حكمهــم و نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم املســاهمين فــي أنشــطة خدمــة املجتمــع علــى مســتوى 

البرنامــج والكليــة والجامعــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

املستوى

عدد أعضاء هيئة 
التدريس ومن في حكمهم 

املساهمين في أنشطة 
خدمة املجتمع

العدد الكلي 
ألعضاء هيئة 

التدريس ومن في 
حكمهم

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
ومن في حكمهم املساهمين في 

أنشطة خدمة املجتمع

67%46البرنامج أ

71%57البرنامج ب

67%1015الكلية س

75%68البرنامج م

75%34البرنامج ن

40%25البرنامج هـ

70%1420الكلية ص

69%2435الجامعة ع

المعيار الحادي عشر: خدمة المجتمع
50رقم املؤشر

م. 11. 1.رمز املؤشر

نسبة منسوبي املؤسسة التعليمية )أعضاء هيئة التدريس وغيرهم بدوام كامل أو ما يعادله( نص املؤشر
املساهمين في أنشطة خدمة املجتمع

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر نسبة منسوبي املؤسسة التعليمية )أعضاء هيئة التدريس وغيرهم بدوام كامل أو 

ما يعادله( املساهمين في أنشطة خدمة املجتمع إلى إجمالي منسوبي املؤسسة التعليمية.

سنوي تكرار القياس

برنامج، كلية, مؤسسة.مستوى القياس

مركز اإلحصاء واملعلوماتمصدر البيانات

طريقة الحساب

مــا  أو  كامــل  بــدوام  التدريــس وغيرهــم  هيئــة  )أعضــاء  التعليميــة  املؤسســة  عــدد منســوبي  بقســمة  النســبة  هــذه  تحســب 
يلــي: كمــا  التعليميــة  املؤسســة  ملنســوبي  الكلــي  العــدد  علــى  املجتمــع  أنشــطة خدمــة  فــي  املســاهمين  يعادلــه( 

علــى مســتوى البرنامــج = عــدد منســوبي البرنامــج )أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( املســاهمين فــي 
أنشــطة خدمــة املجتمــع / العــدد الكلــي ملنســوبي البرنامــج )أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(.*100

علــى مســتوى الكليــة = عــدد منســوبي الكليــة )أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( املســاهمين فــي 
أنشــطة خدمــة املجتمــع / العــدد الكلــي ملنســوبي الكليــة )أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(.*100

علــى مســتوى الجامعــة = عــدد منســوبي الجامعــة )أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( املســاهمين فــي 
أنشــطة خدمــة املجتمــع / العــدد الكلــي ملنســوبي الجامعــة )أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(.*100

مثال: الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:
تتكــون الكليــة )س( مــن برنامجيــن )أ( ، )ب( والكليــة )ص( مــن ثالثــة برامــج )م( ، )ن( ، )ه(ـ وكان عــدد منســوبي البرنامــج 
والكليــة والجامعــة )أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( و عــدد منســوبي البرنامــج والكليــة والجامعــة 
منســوبي  نســبة  و  املجتمــع  خدمــة  أنشــطة  فــي  املســاهمين  يعادلــه(  مــا  أو  كامــل  بــدوام  وغيرهــم  التدريــس  هيئــة  )أعضــاء 
املؤسســة التعليميــة )أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( املســاهمين فــي أنشــطة خدمــة املجتمــع كمــا 

هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

املستوى

العدد الكلي ملنسوبي 
البرنامج والكلية 

والجامعة )أعضاء هيئة 
التدريس وغيرهم بدوام 

كامل أو ما يعادله(

عدد منسوبي البرنامج والكلية 
والجامعة )أعضاء هيئة 

التدريس وغيرهم بدوام كامل 
أو ما يعادله( املساهمين في 

أنشطة خدمة املجتمع

نسبة منسوبي املؤسسة 
التعليمية )أعضاء هيئة 

التدريس وغيرهم بدوام كامل 
أو ما يعادله( املساهمين في 

أنشطة خدمة املجتمع

13%152البرنامج أ

9%111البرنامج ب

17%356الكلية س

20%102البرنامج م

33%155البرنامج ن

0%130البرنامج هـ

30%5015الكلية ص

33%12040الجامعة ع
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البيانم
مستوى القياس

مؤسسةكليةبرنامجمقررشعبة
  أعضاء هيئة التدريس بنظام الدوام الكامل1

  أعضاء هيئة التدريس بنظام الدوام الجزئي )أو ما يعادله(2

  أعضاء هيئة التدريس املتعاونون3

  من في حكم أعضاء هيئة التدريس بنظام الدوام الكامل4

  من في حكم أعضاء هيئة التدريس بنظام الدوام الجزئي )أو ما يعادله(5

  من في حكم أعضاء هيئة التدريس املتعاونون6

  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 7

  أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على درجة دكتوراه مصادق عليها8

9
أعضاء هيئة التدريس املتعاونون الحاصلون على درجة دكتوراه 

مصادق عليها
  

10
عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله من غير 

املتعاونين الذين تركوا العمل في الجامعة في العام املنصرم ألسباب 
ال تتعلق بسن التقاعد 

  

11
من في حكم أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله من غير 
املتعاونين الذين تركوا العمل في الجامعة في العام املنصرم ألسباب 

ال تتعلق بسن التقاعد 
  

12
عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركين في أنشطة التطوير املنهي في 

العام املنصرم
  

13
عدد من في حكم أعضاء هيئة التدريس املشاركين في أنشطة 

التطوير املنهي في العام املنصرم
  

  عدد األبحاث املنشورة في مجالت علمية محكمة في العام املنصرم 14

15
عدد مرات االقتباس من بحوث أعضاء هيئة تدريس بدوام كامل أو 

ما يعادله في مجالت علمية محكمة
  

16
أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله الذين لديهم بحث 

واحد على األقل محكم ومنشور خالل العام املنصرم
  

17
عدد البحوث أو التقارير التي تم تقديمها في املؤتمرات األكاديمية 

خالل العام املنصرم 
  

  إجمالي مبلغ دخل البحوث للبرنامج من مصادر خارجية في العام املنصرم 18

  طالب الدراسات العليا 19

  طالب الدراسات الجامعية 20

  الكادر اإلداري )املوظفون(21

 البيانات الالزمة لحساب مؤشرات األداء  الواردة
المعيار الحادي عشر: خدمة المجتمع بهذا الدليل بمستوياتها المختلفة لشطري الطالب والطالبات

52رقم املؤشر

م. 11. 2.رمز املؤشر

عدد البرامج املقدمة للمجتمع إلى عدد األقسامنص املؤشر

 إلى عدد البرامج الكلي في الجامعة.وصف املؤشر
ً
يقيس هذا املؤشر عدد البرامج املقدمة للمجتمع نسبة

سنويتكرار القياس

كلية، مؤسسة.مستوى القياس

-  عمادة خدمة املجتمع       -   كلية املجتمعمصدر البيانات

طريقة الحساب

يحسب هذا املعدل على مستوى الكلية واملؤسسة وذلك بقسمة عدد البرامج التعليمية املقدمة 
للمجتمع على العدد الكلي لألقسام كما يلي:

على مستوى الكلية = عدد البرامج املقدمة للمجتمع في الكلية / إجمالي عدد أقسام الكلية.
على مستوى الجامعة = عدد البرامج املقدمة للمجتمع في الجامعة / إجمالي عدد أقسام الجامعة.

مثال:
الجامعة )ع( تتكون من كليتين )س( ، )ص(:

 لخدمــة املجتمــع والكليــة 
ً
 واحــدا

ً
 تعليميــا

ً
تتكــون الكليــة )س( مــن قســمين )أ( ، )ب(  وتقــدم برنامجــا

)ص( تتكون من ثالثة أقسام )م( ، )ن( ، )ه(ـ ولم تقدم أي برنامج لخدمة املجتمع علما أن عمادة 
خدمــة املجتمــع تقــدم ثالثــة برامــج مجتمعيــة وعليــه فــإن عــدد البرامــج املقدمــة للمجتمــع الــى عــدد 

األقســام تحســب كمــا يلــي:

املستوى
عدد البرامج التعليمية 

املقدمة للمجتمع 
العدد الكلي 

لألقسام 
عدد البرامج املقدمة 

للمجتمع إلى عدد األقسام

122:1الكلية س

033:0الكلية ص

451.25:1الجامعة ع
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البيانم
مستوى القياس

مؤسسةكليةبرنامجمقررشعبة
  طالب السنة النهائية22

  عدد الطالب املقيدين على مقاعد الدراسة 23

  عدد الطالب املنتظمين على مقاعد الدراسة24

  عدد الطالب الذين أكملوا السنة األولى للبرنامج بنجاح 25

  عدد الطالب امللتحقين بالسنة األولى للكلية26

  عدد الطالب امللتحقين بالسنة األولى للبرنامج27

  عدد الخريجين في السنة األكاديمية28

  عدد الطالب الذين أكملوا البرنامج في الحد األدنى من املدة لكل دفعة29

  عدد الطالب الذين أكملوا البرنامج في املدة النظامية30

  عدد الطالب بدوام كامل31

  عدد الطالب بدوام جزئي32

  عدد خريجي السنة السابقة الذين توظفوا في مدة ستة أشهر 33

34
عدد خريجي السنة السابقة الذين سجلوا في الدراسات العليا في 

مدة ستة أشهر 
  

35
عدد خريجي السنة السابقة الذين لم يبحثوا عن توظيف أو 

دراسات عليا في مدة ستة أشهر 
  

  عدد طالب الدفعة امللتحقة بالبرنامج36

  عدد من أكملوا البرنامج في الفترة النظامية للبرنامج 37

  عدد املقررات الدراسية38

م الطالب جودتها خالل السنة39   عدد املقررات التي قوَّ

  عدد البرامج األكاديمية40

  عدد البرامج املقدمة للمجتمع41

42
عدد البرامج التي تتبنى مصادقة مستقلة من ِقَبِل متخصصين من 
داخل املؤسسة التعليمية ملعايير تقويم التحصيل العلمي للطالب

  

43
عدد البرامج التي تتبنى مصادقة مستقلة من ِقَبِل متخصصين من 
خارج املؤسسة التعليمية ملعايير تقويم التحصيل العلمي للطالب

  

عدد الطالب املسجلين في املقرر44

عدد الطالب الذين دخلوا االختبار النهائي في املقرر45

عدد من نجحوا في املقرر46

مسارعدد من أتموا السنة التحضيرية بعد فصلين دراسيين في املسار47

مسارعدد طالب املسار الذين التحقوا بالسنة التحضيرية لنفس الدفعة48

البيانم
مستوى القياس

مؤسسةكليةبرنامجمقررشعبة
  إجمالي امليزانية التشغيلية السنوية49

50
إجمالي مبلغ اإلنفاق املخصص للخدمات الطالبية )خالف السكن 

ومكافآت الطالب( 


إجمالي مبلغ امليزانية املخصصة لتقنية املعلومات 51

إجمالي قيمة رخص البرامج الحاسوبية 52

مبلغ ميزانية تقنية املعلومات املخصص ألمان البرامج واألجهزة الحاسوبية 53

مبلغ ميزانية تقنية املعلومات املخصص لصيانة البرامج واألجهزة الحاسوبية 54

إجمالي مبلغ التمويل املصروف على البحوث من امليزانية 55

56
عدد منسوبي الجامعة )أعضاء هيئة التدريس وغيرهم بدوام كامل 

أو ما يعادله( املساهمين في أنشطة خدمة املجتمع


57
عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم املساهمين في أنشطة 

خدمة املجتمع 
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نموذج ) 1 ( استبانة رسالة الجامعة

نموذج ) 2 ( استبانة رسالة الكلية

نموذج ) 3 ( استبانة رسالة البرنامج

نموذج ) 4 ( استبانة تقييم األدلة واللوائح - الطلبة

نموذج ) 5 ( استبانة تقييم األدلة واللوائح - أعضاء هيئة التدريس والقيادات اإلدارية واألكاديمية واملوظفين

نموذج ) 6 ( استبانة تقويم برنامج

نموذج ) 7 ( استبانة تقويم املقرر

نموذج ) 8 ( استبانة تقييم مدى جودة خدمات االرشاد االكاديمي واملنهي والنف�سي

 نموذج ) 9 ( استبانة تقييم املكتبة ومصادر التعلم  - اعضاء هيئة تدريس والطلبة 

نموذج ) 10 ( استبانة تقييم املكتبة الرقمية - اعضاء هيئة تدريس والطلبة

نموذج ) 11 ( استبانة الخدمات االلكترونية - أعضاء هيئة تدريس والطلبة واملوظفين

افق والتجهيزات  - القيادات اإلدارية واملوظفين وأعضاء هيئة تدريس والقيادات االكاديمية نموذج ) 12 ( استبانة املر

افق والتجهيزات - الطلبة نموذج ) 13 (  استبانة املر

نماذج استطالعات الرأي

������א�� ������א� א
����א��א��� �� 	
א א

مالحظة: نماذج إستطالعات الرأي الواردة في هذا الدليل
توجد على النظام اإللكتروني لإلستطالعات الموجودة

على الموقع اإللكتروني لعمادة التطوير والجودة
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نموذج ) 2 ( استبانة رسالة الكلية

عزيزي املشارك/املشاركة                                                                                                                                          املحترم
     تحية طيبة وبعد،،،

يسعدنا ان نضع بين ايديكم رسالة الكلية , آ ملين إبداء الرأي حولها في االستبانة املرفقة
: معلومات عامة:

ً
أوال

1-العام الدرا�سي                                الفصل الدرا�سي:                                                       2- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى
3-الكليـــــــــــــة/ العمادة :                                                                                                                

 4-القسم :
5- الفرع :          Oالخرج         Oالدلم         Oالحوطة        O االفالج        Oالسليل        Oوادي الدواسر

 6- الرتبة االكاديمية : 
 O أستاذ                   Oأستاذ مشارك              O أستاذ مساعد              Oمحاضر             O معيد   )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

 7-م�سى على التحاقي بالجامعة:                                  Oسنتان او اقل                 Oأكثر من سنتين  )خاص بأعضاء هيئة التدريس(
: رسالة الكلية:

ً
ثانيا

: نأمل التفضل بوضع عامة) √ ( لتدل على تفضيلك  ألحد البدائل أمام كل عبارة :
ً
ثالثا

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.

افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان. )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة )ال أو

ش
ق ب

اف
أو

ق
اف

أو

يد
حا

م

ق
اف

أو
ال 

دة
ش
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أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

تتفق الصيغة التي وضعت بها الرسالة مع طبيعة الكلية التعليمية من هذا النوع 1

تعكس الصيغة التي وضعت بها الرسالة املعتقدات والقيم اإلسامية. 2

تعكس الصيغة التي وضعت بها رسالة الكلية احتياجات املجتمع الذي تخدمه الكلية.3

4
تتفق التوجهات التي حددتها صيغة الرسالة مع االحتياجات االقتصادية والثقافية للمملكة 

العربية السعودية

5
ترسم الرسالة الخطوط العريضة الازمة لتوجيه عملية اتخاذ القرار واختيار سياسات التطوير 

املناسبة من بين السياسات البديلة املطروحة.

هناك عاقة وثيقة بين الرسالة وجميع نشاطات الكلية ذات األهمية.  6

تبين صيغة الرسالة بوضوح املعايير الازمة لتقييم أداء الكلية نحو تحقيق أهدافها 7

اطلعت على صيغة رسالة الكلية في صورتها النهائية. 8

شاركت في صياغة رسالة الكلية  9

أشعر بالرضا العام عن رسالة الكلية10

نموذج ) 1 ( استبانة رسالة الجامعة

عزيزي املشارك/املشاركة                                                                                                                            املحترم
     تحية طيبة وبعد،،،

يسعدنا ان نضع بين ايديكم رسالة الجامعة , آ ملين إبداء الرأي حولها في االستبانة املرفقة
: معلومات عامة:

ً
أوال

1-العام الدرا�سي                                الفصل الدرا�سي:                                                       2- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى
3-الكليـــــــــــــة/ العمادة :                                                                                                                

 4-القسم :
5- الفرع :          O الخرج         O الدلم         O الحوطة        O االفالج        O السليل        O وادي الدواسر

 6- الرتبة االكاديمية : 
 O أستاذ                   O أستاذ مشارك              O أستاذ مساعد              O محاضر             O معيد   )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

7-م�سى على التحاقي بالجامعة:                                  O سنتان او اقل                 O أكثر من سنتين  )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

: رسالة الجامعة :
ً
ثانيا

تعمل الجامعة على تأهيل الخريجين القادرين على املنافسة، وذلك من خال توفير التعليم الذي يتفق مع املعايير العاملية، في 
بيئة أكاديمية بحثية ذات موارد بشرية متميزة، وشراكة مجتمعية فاعلة، ونظام إداري داعم.

: نأمل التفضل بوضع عامة ) √ ( لتدل على تفضيلك  ألحد البدائل أمام كل عبارة :
ً
ثالثا

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل 
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

وجه.
.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة )ال أو

ش
ق ب
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أو

ق
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أو

يد
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م
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أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

تتفق الصيغة التي وضعت بها الرسالة مع طبيعة املؤسسة التعليمية من هذا النوع 1

تعكس الصيغة التي وضعت بها الرسالة املعتقدات والقيم اإلسامية. 2

تعكس الصيغة التي وضعت بها رسالة املؤسسة احتياجات املجتمع الذي تخدمه املؤسسة.3

4
تتفق التوجهات التي حددتها صيغة الرسالة مع االحتياجات االقتصادية والثقافية 

للمملكة العربية السعودية

5
ترسم الرسالة الخطوط العريضة الازمة لتوجيه عملية اتخاذ القرار واختيار سياسات 

التطوير املناسبة من بين السياسات البديلة املطروحة.

هناك عاقة وثيقة بين الرسالة وجميع نشاطات املؤسسة ذات األهمية.  6

تبين صيغة الرسالة بوضوح املعايير الازمة لتقييم أداء املؤسسة نحو تحقيق أهدافها 7

اطلعت على صيغة رسالة الجامعة في صورتها النهائية. 8

شاركت في صياغة رسالة الجامعة9

أشعر بالرضا العام عن رسالة الجامعة 10
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نموذج ) 4 ( استبانة تقييم األدلة واللوائح - الطلبة

عزيزي الطالب/الطالبة                                                                                                                            املحترم
     تحية طيبة وبعد،،،

           تهدف هذه االستبانة إلى تقويم أراء طلبة السنة النهائية ألدلة ولوائح الجامعة بما في ذلك الهيكل االداري ومسؤوليات العمل واللوائح 
املتعلقة بالطلبة ونحو ذلك. وتعد التغذية الراجعة من قبلكم مهمة جدا لتحسين كفاية هذه األدلة واللوائح. ونأمل أن تنال هذه االستبانة 

اهتمامكم واستجابتكم السريعة. 
: معلومات عامة:

ً
أوال

 1- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى             2-الكليـــــــــــــة:                                                            3-القســـــــــم :
  4-الفصل الدرا�سي:                                                            5- العام الدرا�سي :                                                                    

 6 - الفرع :         Oالخرج         Oالدلم         Oالحوطة        O االفالج        Oالسليل        Oوادي الدواسر

: نأمل من الطالب / الطالبة التفضل بوضع عامة ) √ ( لتدل على تفضيله ألحد البدائل أمام كل عبارة :
ً
 ثانيا

، وأن املطلوب تمت تأديته 
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

على أكمل وجه.
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد 

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

.
ً
تقريبا

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت 
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال )ال أو

تأديته.
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

1
وفرت الجامعة ادلة ولوائح توضح األنظمة الداخلية واإلجراءات الازمة للتعامل مع 

جميع مجاالت األنشطة األساسية داخل الجامعة.

يسهل الوصول الى االدلة واللوائح الخاصة بالطلبة. 2

3
سجل قرارات اللجان املتعلقة باملسائل اإلجرائية واألكاديمية للرجوع إليها عند اتخاذ 

ُ
ت

القرارات ذات الصلة بالطلبة. 

4
تحدد االدلة واللوائح مسؤوليات الطلبة، وقواعد السلوك الخاصة بهم، واألنظمة التي 

أفعالهم.  تؤثر على تصرفاتهم و

5
يعلن بانتظام عن مسؤوليات الطلبة، وقواعد السلوك الخاصة بهم، واألنظمة التي تؤثر 

أفعالهم.  على تصرفاتهم و

تلتزم الجامعة بمراجعة دورية لجميع األدلة واللوائح الخاصة بالطلبة.6

أشعر بشكل عام بالرضا عن كفاية أدلة ولوائح الجامعة7

نموذج ) 3 ( استبانة رسالة البرنامج

عزيزي املشارك/املشاركة                                                                                                                                            املحترم

     تحية طيبة وبعد،،،

يسعدنا ان نضع بين ايديكم رسالة البرنامج , آ ملين إبداء الرأي حولها في االستبانة املرفقة

: معلومات عامة:
ً
أوال

1-العام الدرا�سي                                الفصل الدرا�سي:                                                       2- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى

3-الكليـــــــــــــة/ العمادة :                                                                                                                

 4-القسم :

5- الفرع :          Oالخرج         Oالدلم         O الحوطة        O االفالج        O السليل        O وادي الدواسر

 6- الرتبة االكاديمية : 

 O أستاذ                   O أستاذ مشارك              O أستاذ مساعد              O محاضر             O معيد   )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

7-م�سى على التحاقي بالجامعة:                                  O سنتان او اقل                 O أكثر من سنتين  )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

: رسالة البرنامج:
ً
ثانيا

: نأمل التفضل بوضع عامة ) √ ( لتدل على تفضيلك  ألحد البدائل أمام كل عبارة :
ً
ثالثا

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال )ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم
تتفق الصيغة التي وضعت بها الرسالة مع طبيعة البرنامج من هذا النوع 1

تعكس الصيغة التي وضعت بها الرسالة املعتقدات والقيم اإلسامية. 2

تعكس الصيغة التي وضعت بها رسالة البرنامج احتياجات املجتمع الذي يخدمه البرنامج.3

4
تتفق التوجهات التي حددتها صيغة الرسالة مع االحتياجات االقتصادية والثقافية للمملكة 

العربية السعودية

5
ترسم الرسالة الخطوط العريضة الازمة لتوجيه عملية اتخاذ القرار واختيار سياسات التطوير 

املناسبة من بين السياسات البديلة املطروحة.

هناك عاقة وثيقة بين الرسالة وجميع نشاطات البرنامج ذات األهمية.  6

تبين صيغة الرسالة بوضوح املعايير الازمة لتقييم أداء البرنامج نحو تحقيق أهدافه 7

اطلعت على صيغة رسالة البرنامج  في صورتها النهائية. 8

شاركت في صياغة رسالة البرنامج        9

أشعر بالرضا العام عن رسالة البرنامج                              10
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 نموذج ) 6 ( استبانة تقويم برنامج

عزيزي الطالب/الطالبة                                                                                                                                            املحترم

     تحية طيبة وبعد،،،

تعد التغذية الراجعة من الطاب / الطالبات مهمة لتحسين جودة البرامج، لذا فقد تم تصميم هذه االستبانة لجمع املعلومات من الطلبة 

بالسنة النهائية عن خبرتهم بالكلية من خال البرنامج )القسم( الذي درسوا به. كمـا أن هذه االستبانة سرية. فنرجو عدم كتابة اسمك 

عليها أو الكشف عن هويتك، وستجمع استجابتك مع استجابات اآلخرين من خال عملية ال تسمح بالتعرف على أي شخص، وستستخدم 

خاصة اآلراء للتخطيط للتحسين. 

: معلومات عامة:
ً
أوال

 1- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى             2-الكليـــــــــــــة:                                                            3-القســـــــــم :

  4-الفصل الدرا�سي:                                                            5- العام الدرا�سي :                                                                    

 6 - الفرع :         Oالخرج         Oالدلم         Oالحوطة        O االفالج        Oالسليل        Oوادي الدواسر

: نأمل من الطالب / الطالبة التفضل بوضع عامة ) √ ( لتدل على تفضيله ألحد البدائل أمام كل عبارة :
ً
ثانيا

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل 
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

وجه.
.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم
أ . املساعدة والدعم اللذان قدما لتـعليمي                     

أتيح لي اإلرشاد األكاديمي واملنهي املناسب خال فترة دراستي بالبرنامج. .1

هيئة التدريس مستعدة لإلرشاد واملشورة عندما أحتاج لذلك 2

شجعتني هيئة التدريس بالقسم على أن أقدم أفضل ما عندي.3

قدمت هيئة التدريس بالقسم تغذية راجعة على أدائي.4

لدى هيئة التدريس بالقسم معرفة كبيرة بمحتوى املقررات التي يدرسونها.5

كانت هيئة التدريس بالقسم متحمسة للعمل.   6

اهتمت هيئة التدريس بمدى تـقدم طلبتهم.7

 نموذج ) 5 ( استبانة تقييم األدلة واللوائح 
 أعضاء هيئة التدريس والقيادات اإلدارية واألكاديمية واملوظفين

سعادة االستاذ / األستاذة                                                                                                       املحترم

تحية طيبة وبعد:

           تهدف هذه االستبانة إلى تقويم أصحاب املصلحة ألدلة ولوائح الجامعة بما في ذلك الهيكل االداري ومسؤوليات العمل واللوائح 

املتعلقة بالقيادات اإلدارية ونحو ذلك. وتعد التغذية الراجعة من قبلكم مهمة جدا لتحسين كفاية هذه األدلة واللوائح. ونأمل أن تنال هذه 

االستبانة اهتمامكم واستجابتكم السريعة. 

: معلومات عامة:
ً
أوال

1-العام الدرا�سي                                الفصل الدرا�سي:                                                       2- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى

3-الكليـــــــــــــة/ العمادة :                                                                                                                

 4-القسم :

5- الفرع :          O الخرج         O الدلم         O الحوطة        O االفالج        O السليل        O وادي الدواسر

 6- الرتبة االكاديمية : 

 O أستاذ                   O أستاذ مشارك              O أستاذ مساعد              O محاضر             O معيد   )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

 7-م�سى على التحاقي بالجامعة:                                  O سنتان او اقل                 O أكثر من سنتين  )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

: يتم وضع عامة ) √ ( لتدل على تفضيلك ألحد البدائل أمام كل عبارة:
ً
ثانيا

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

1
وفرت الجامعة ادلة ولوائح توضح األنظمة الداخلية واإلجراءات الازمة للتعامل مع جميع مجاالت 

األنشطة األساسية داخل الجامعة.

2
تحدد االدلة واللوائح بوضوح نطاق الصاحيات للجان الرئيسة وللمناصب اإلدارية واألكاديمية 

داخل الجامعة 

تحتوي األدلة واللوائح على خريطة التدفق اإلداري واملسئوليات الوظيفية بداخل الجامعة.3

يسهل الوصول الى األدلة واللوائح التي تخص القيادات اإلدارية واملوظفين.4

5
تسجل قرارات اللجان املتعلقة باملسائل اإلجرائية واألكاديمية للرجوع إليها عند اتخاذ القرارات 

ذات الصلة بالقيادات اإلدارية  واملوظفين وأعضاء هيئة التدريس والطاب. .

6
تحدد األدلة واللوائح مسؤوليات وصاحيات القيادات اإلدارية  واملوظفين واعضاء هيئة التدريس، 

وقواعد السلوك، واألنظمة الخاصة بهم وبالطاب. 

7
تلتزم الجامعة بمراجعة دورية لجميع األدلة واللوائح الخاصة بالقيادات اإلدارية واملوظفين 

وأعضاء هيئة التدريس والطاب.

أشعر بشكل عام بالرضا عن كفاية أدلة ولوائح الجامعة.8
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نموذج ) 7 ( استبانة تقويم املقرر

عزيزي الطالب/الطالبة                                                                                                                         املحترم

     تحية طيبة وبعد،،،

           تعتبر التغذية الراجعة من الطاب مهمة لتحسين جودة املقررات.  وهذه االستبانة سرية. فنرجو عدم كتابة اسمك عليها أو الكشف 

عن هويتك.  وستجمع استجابتك مع استجابات اآلخرين من خال عملية ال تسمح بالتعرف على أي شخص، وستستخدم خاصة اآلراء 

للتخطيط للتحسين.

: معلومات عامة:
ً
أوال

 1- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى             2-الكليـــــــــــــة:                                                            3-القســـــــــم :

  4-الفصل الدرا�سي:                                                            5- العام الدرا�سي :                                                                    

 6 - الفرع :         Oالخرج         Oالدلم         Oالحوطة        O االفالج        Oالسليل        Oوادي الدواسر

: نأمل من الطالب / الطالبة التفضل بوضع عامة )  /(لتدل على تفضيله ألحد البدائل أمام كل عبارة :
ً
ثانيا

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل 
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

وجه.
.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال )ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم
أسئلة خاصة بـبداية املقرر

1
كانت الخطوط األساسية )بما في ذلك املعلومات واملهارات التي صمم املقرر لتطويرها( واضحة 

بالنسبة لي.

2
كانت متطلبات النجاح في املقرر )بما في ذلك الواجبات التي يتم التقييم بناء عليها، ومحكات 

التقييم( واضحة بالنسبة لي.

3
كانت مصادر مساعدتي في املقرر )بما في ذلك الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس، واملراجع( 

واضحة بالنسبة لي.

أسئلة خاصة بما حدث خال املقرر

كان تنفيذ املقرر واألشياء التي طلب مني أداؤها متسقة مع الخطوط األساسية للمقرر.4

5
 بإعطاء املقرر بشكل كامل )مثل: بدأ املحاضرات في الوقت 

ً
كان عضو هيئة التدريس ملتزما

املحدد، تواجد عضو هيئة التدريس بشكل دائم، اإلعداد الجيد للمواد املساعدة في التدريس، 
وهكذا(. 

لدى عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتقديم هذا املقرر إملام كامل بمحتوى املقرر.6

 للمساعدة خال الساعات املكتبية.7
ً
كان عضو هيئة التدريس موجودا

 ملا يقوم بتدريسه.8
ً
كان عضو هيئة التدريس متحمسا

 بمدى تقدمي وكان معينا ً لي.9
ً
كان عضو هيئة التدريس مهتما

ب : املصـــــــادر الخاصة بدعم تعليمـــي                                  

8
عد املواد الدراسية )كتب – مذكرات – مصادر إلكترونية( ذات الصلة باملقررات الدراسية 

ُ
ت

حديثة ومفيدة.

كانت مصادر املكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت أحتاج لها. 9

اتسمت تجهيزات القاعات )املحاضرات، واملعامل، والدروس( بالجودة.10

كانت تجهيزات الحاسب كافية الحتياجاتي.11

12
افرت التجهيزات املناسبة لألنشطة الاصفية ) بما في ذلك التجهيزات الخاصة بالرياضة  تو

والترفيه (.

افق مناسبة ألداء الشعائر الدينية.13 هناك مر

كانت برامج التدريب امليداني )أو سنة االمتياز( فعالة في تطوير مهاراتي.14

ج : تقويم التعليم الذي حصلت  عليه :  

 ملستقبلي.15
ً
ما تعلمته في هذا البرنامج )القسم( سيكون مهما

16
لقد ساعدني البرنامج في تطوير االهتمام الكافي لدي للسعي في االستمرار في تحديث معلوماتي 

حسبما يستجد في مجال دراستي.

لقد طور البرنامج قدرتي على استقصاء وحل املشكات الجديدة.17

لقد طور البرنامج قدرتي على العمل بفاعلية مع املجموعات.18

لقد حسن البرنامج مهاراتي في االتصال.19

20
لقد ساعدني البرنامج في تطوير مهاراتي األساسية في استخدام التقنية لدراسة القضايا والتعبير 

عن النتائج.

لقد طورت املعارف واملهارات الازمة ملهنتي التي اخترتها.21

د : التقويـــــــم العـــــــــــام  

أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة خبرتي التعليمية في الكلية.22
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نموذج )8( استبانة تقييم مدى جودة خدمات االرشاد االكاديمي واملنهي والنف�سي - طلبة

عزيزي الطالب/الطالبة                                                                                                                                                        املحترم

     تحية طيبة وبعد،،،

      تهدف هذه االستبانة إلى معرفة مدى جودة الخدمات واألنشطة املقدمة إلى الطاب في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. نأمل أن تنال 
هذه االستبانة اهتمامكم الكافي واستجابتكم السريعة، علما بأن البيانات ستعامل بسرية تامة وألغراض تطوير تلك الخدمـــات واألنشـــــــطة 

الطابية بالجامعة.

: معلومات عامة:
ً
أوال

 1- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى             2-الكليـــــــــــــة:                                                            3-القســـــــــم :
  4-الفصل الدرا�سي:                                                            5- العام الدرا�سي :                                                                    

 6 - الفرع :         Oالخرج         Oالدلم         Oالحوطة        O االفالج        Oالسليل        Oوادي الدواسر
: نأمل من الطالب / الطالبة التفضل بوضع عامة )  /(لتدل على تفضيله ألحد البدائل أمام كل عبارة :

ً
ثانيا

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو
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ق ب
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

اوال: اإلرشاد األكاديمي:

يوجد إعانات وإرشادات واضحة في القسم ملساعدتي للحصول على اإلرشاد األكاديمي املناسب.1

يشرح لي املرشد األكاديمي الصلة بين املقررات الدراسية وتفاصيل الخطة الدراسية للقسم.2

افقة مع قدراتي والنظام الجامعي.3 يساعدني املرشد األكاديمي في تسجيل الساعات الدراسية املتو

يتواجد املرشد األكاديمي خال الساعات املكتبية املخصصة لإلرشاد األكاديمي.4

تربطني عاقة حسنة باملرشد األكاديمي5

املرشد األكاديمي ملتزم بتوجيهي وحل مشكاتي.6

املرشد األكاديمي متابع ملدى تقدمي ويقدم لي النصح والتوجيه أثناء الفصل الدرا�سي.7

 من مرشدي األكاديمي لتطوير أفكاري وتوجهاتي في مجال تخص�سي.8
ً
وجدت تشجيعا

أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى خدمة اإلرشاد األكاديمي 9

ثانيا: االرشاد املنهي

يعلمني املرشد املنهي بمجاالت العمل املتاحة لخريجي البرنامج10

يوضح املرشد املنهي فرص التوظيف املتاحة لدي عند تخرجي11

يوضح املرشد املنهي املهام التي ينبغي القيام بها في كل وظيفة متاحة12

أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى خدمة اإلرشاد املنهي.13

، )النصوص املقروءة، التلخيصات، املراجع، وما شابهها(.10
ً
كان كل ما يقدم في املقرر حديثا ومفيدا

افرة كلما كنت أحتاج إليها.11 كانت املصادر التي احتجتها في هذا املقرر متو

كان هناك استخدام فعال للتقنية لدعم تعليمي في هذا املقرر.12

 إللقاء األسئلة وتطوير أفكاري الخاصة في هذا املقرر.13
ً
وجدت تشجيعا

شجعت في هذا املقرر على تقديم أفضل ما عندي.14

15
ساعدت األشياء التي طلبت مني في هذا املقرر )النشطة الصفية، املعامل، وهكذا( في تطوير 

معرفتي ومهاراتي التي يهدف املقرر لتعليمها.

كانت كمية العمل في هذا املقرر متناسبة مع عدد الساعات املعتمدة املخصصة للمقرر. 16

قدمت لي درجات الواجبات واالختبارات في هذا املقرر خال وقت معقول.17

18.
ً
 ومناسبا

ً
كان تصحيح واجباتي واختباراتي عادال

وضحت لي الصلة بين هذا املقرر واملقررات األخرى بالبرنامج )القسم(.19

تقويم املقرر
20.

ً
ما تعلمته في هذا املقرر مهم وسيفيدني مستقبا

21
 من حفظ املعلومات 

ً
ساعدني هذا املقرر على تحسين قدرتي على التفكير وحل املشكات بدال

فقط.

ساعدني هذا املقرر على تحسين مهاراتي في العمل على شكل فريق.22

ساعدني هذا املقرر على تحسين قدرتي على االتصال بفاعلية.23

التقويم العام
أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة هذا املقرر.24

أسئلة مفتوحة

25

ما الذي أعجبك بشكل كبير في هذا املقرر؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

26

ما الذي لم يعجبك بشكل كبير في هذا املقرر؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

27

ما االقتراحات التي لديك لتحسين هذا املقرر؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
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نموذج ) 9 ( استبانة تقييم املكتبة ومصادر التعلم 

 اعضاء هيئة التدريس والطلبة

طالباعضاء هيئة التدريس

التوجيه
سعادة عضو هيئة التدريس                        املحترم

تحية طيبة وبعد:
عزيزي الطالب/الطالبة                                                  املحترم

تحية طيبة وبعد:

نص الخطاب

تهدف هذه االستبانة إلى تقييم مصادر التعلم في 
الجامعة . وتعد التغذية الراجعة منكم مهمة جدا 
للتحسين والتطوير. ونأمل أن تنال هذه االستبانة 

اهتمامكم واستجابتكم السريعة. 

تهدف هذه االستبانة إلى تقييم مصادر التعلم في الجامعة 
. وتعد التغذية الراجعة منكم مهمة جدا للتحسين 
والتطوير. ونأمل أن تنال هذه االستبانة اهتمامكم 

واستجابتكم السريعة. 

املعلومات العامة

1-العام الدرا�سي: ..............  الفصل الدرا�سي: ...............1-العام الدرا�سي: ........... الفصل الدرا�سي: ............

2- الجـــــــنس :          )       ( ذكر            )       ( أنثى2- الجـــــــنس :          )       ( ذكر           )       ( أنثى

3-الكلية/ العمادة : ......................................................3-الكلية/ العمادة : ..............................................

4-القسم : ..................................................................4-القسم : .......................................:...................

 5- الفرع :
 )       ( الخرج            )       ( الدلم           
 )       ( الحوطة        )       ( االفاج         

)       ( السليل         )       ( وادي الدواسر

 5- الفرع :
 )       ( الخرج            )       ( الدلم           
 )       ( الحوطة         )       ( االفاج         

)       ( السليل          )       ( وادي الدواسر

 6- الرتبة االكاديمية : 
)       (  أستاذ                       )       ( أستاذ مشارك             

 )       ( أستاذ مساعد         )       ( محاضر        
)       ( معيد

 7-م�سى على التحاقي بالجامعة:
 )       (  سنتان او اقل  
)       (  أكثر من سنتين

      

ثالثا: االرشاد النف�سي والشخ�سي:

لم أجد صعوبة في الوصول ملوقع وحدة التوجيه واإلرشاد النف�سي.14

15
أجد الفائدة فيما تقدمه وحدة التوجيه واإلرشاد النف�سي من املحاضرات وورش العمل اإلرشادية.

16
أشعر بالرضا بشكل عام عن خدمات التوجيه واإلرشاد النف�سي والشخ�سي بالجامعة بمختلف 

أشكالها.

رابعا: االرشاد االلكتروني:

17
ً
يتاح لي التواصل مع مرشدي إلكترونيا

18
احصل على االستشارات واملساعدات على حل املشكات الطارئة الكترونيا دون الحصول على 

مواعيد

عندما اشعر بالخجل وعدم الرغبة بالتواصل املباشر مع مرشدي الجاء لإلرشاد االلكتروني19

كانت لدي معرفة تامة بعملية التسجيل االلكتروني20

استطعت أن أقوم بعملية الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية الكترونيا.21

أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى خدمة اإلرشاد االلكتروني22
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نموذج ) 10 ( استبانة تقييم املكتبة الرقمية
اعضاء هيئة تدريس والطلبة

عزيزي املشارك/املشاركة                                                                                                                                       املحترم
     تحية طيبة وبعد،،،

تهدف هذه االستبانة إلى تقييم املكتبة الرقمية. وتعد التغذية الراجعة منكم مهمة جدا للتحسين والتطوير. ونأمل أن تنال هذه االستبانة 
 اهتمامكم واستجابتكم السريعة. 

: معلومات عامة:
ً
أوال

1-العام الدرا�سي                                الفصل الدرا�سي:                                                       2- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى
3-الكليـــــــــــــة/ العمادة :                                                                                                                

 4-القسم :
5- الفرع :          O الخرج         O الدلم         O الحوطة        O االفالج        O السليل        O وادي الدواسر

 6- الرتبة االكاديمية : 
 O أستاذ                   O أستاذ مشارك              O أستاذ مساعد              O محاضر             O معيد   )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

 7-م�سى على التحاقي بالجامعة:                                  O سنتان او اقل                 O أكثر من سنتين  )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

: يتم وضع عامة ) √ ( لتدل على تفضيلك ألحد البدائل أمام كل عبارة:
ً
 ثانيا

، وأن املطلوب تمت تأديته على 
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

أكمل وجه.
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد 

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

.
ً
تقريبا

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت 
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال )ال أو

تأديته.

دة
ش

ق ب
اف

أو

ق
اف

أو

يد
حا

م

ق
اف

أو
ال 

دة
ش

ق ب
اف

أو
ال 

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

مصادر املعلومات التي توفرها املكتبة الرقمية كافية لدعم أغراض التعليم والتعلم بالكلية1

التوعية املعلوماتية عن املكتبة الرقمية وخدماتها املختلفة كافية2

ال توجد صعوبات في الدخول للمكتبة الرقمية3

تلبي مصادر املعلومات في املكتبة الرقمية احتياجاتي التعليمية والبحثية4

ال توجد مشكات في التعامل مع قواعد البيانات في املكتبة الرقمية5

يتم عقد دورات تدريبية على استخدام قواعد البيانات الرقمية6

أشعر بالتطوير والتحسين املستمر في املكتبة الرقمية7

أشعر بالرضا عن محتوى املكتبة الرقمية8

: يتم وضع عامة ) √ ( لتدل على تفضيلك ألحد البدائل أمام كل عبارة:
ً
    ثانيا

، وأن املطلوب تمت تأديته على 
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

أكمل وجه.
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد 

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

.
ً
تقريبا

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت 
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال )ال أو

تأديته.

دة
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ق ب
اف

أو

ق
اف

أو

يد
حا

م

ق
اف

أو
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دة
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اف

أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

 مصادر املعلومات املطبوعة التي توفرها املكتبة كافية .1

 مصادر املعلومات بالجامعة مواكبة للجديد.2

3
 تحرص املكتبة على مشاركتنا عند اختيار املقتنيات املختلفة التي تدعم اغراض التعلم 

بالكلية.

اماكن الجلوس للقراءة باملكتبة مريحة 4

اضاءة املكتبة مناسبة5

تهوية املكتبة جيدة6

مصادر املعلومات مرتبة بشكل جيد  بحيث يسهل الوصول اليها 7

، وأن املطلوب تمت تأديته على 
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

أكمل وجه.
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد 

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

.
ً
تقريبا

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت 
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال )ال أو

تأديته.
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ق
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أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

 لوائح املكتبة وسياساتها معلنة و تتسم باملرونة.8

 مواعيد دوام املكتبة تتناسب مع أوقاتي.9

مساحة املكتبة مناسبة10

تتوفر قاعات بحثية مزودة بالتقنيات الحديثة11

اعداد املوظفين باملكتبة كافية12

املوظفين باملكتبة مؤهلين بشكل كافي13

املوظفين باملكتبة متعاونين وملتزمين14

تتم عملية االستعارة من املكتبة بسهولة15

تتم عملية االسترجاع باملكتبة بسهولة16

أشعر بالرضا عن املكتبة وأدائها بوجه عام.17
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    System Academic 2( النظام األكاديمي(
ما مدى استخدامك لخدمات النظام األكاديمي بالجامعة؟

مرة كل فصلمرة في الشهرمرة في األسبوعيومي
ال استخدم هذه الخدمة أو 

األنظمة

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو

ش
ق ب

اف
أو

ق
اف

أو

يد
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

خدمات النظام األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس والطاب مناسبة وتفي بالغرض1

هناك التزام بتقديم خدمات النظام األكاديمي من حيث زمن التنفيذ2

خدمات النظام األكاديمي املقدمة ذات جودة عالية3

خدمات النظام األكاديمي تلبي متطلباتي وتوقعاتي4

قنوات طلب خدمات النظام األكاديمي مؤتمتة وذات فاعلية5

عملية التواصل بي من خال الرسائل النصية القصيرة »SMS” فّعالة ومناسبة6

Portal services-E 3( بوابة الجامعة اإللكترونية(
ما مدى استخدامك وتصفحك لبوابة الجامعة اإللكترونية؟

ال استخدم هذه الخدمة أو األنظمةمرة كل فصلمرة في الشهرمرة في األسبوعيومي

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

استجابة بوابة الجامعة سريعة ومناسبة1

تحميل الروابط في بوابة الجامعة سريعة ومناسبة2

البوابة الرئيسية للجامعة ذات تنسيق مناسب وجميل3

تصفح بوابة الجامعة عبر جميع متصفحات االنترنت يعمل بشكل فّعال4

بوابة الجامعة اإللكترونية تغطي جميع أحداث وفعاليات الجامعة5

الوصول للخدمات االكاديمية عبر بوابة الجامعة اإللكترونية سهل ويسير6

تصفح بوابة الجامعة عبر الهواتف الذكية يعمل بشكل مناسب7

بوابة الجامعة اإللكترونية مميزة بشكل عام مقارنة ببوابات الجامعات السعودية األخرى 8

نموذج ) 11 ( استبانة الخدمات االلكترونية
أعضاء هيئة تدريس والطلبة واملوظفين

عزيزي املشارك/املشاركة                                                                                                    املحترم
     تحية طيبة وبعد،،،

 من دور الجامعة في تطوير اآلليات املتبعة لتحسين و رفع مستوى الخدمات املقدمة ملنسوبيها ، حرصنا أن نقوم باستطاع آرائكم 
ً
انطاقا

وتطلعاتكم  لتحسين تلك الخدمات والرقي بها وضمان جودتها وتحقيق أهدافها ... لذا نأمل منكم املشاركة الفاعلة في تعبئة هذا االستبيان 
 بأن التعامل مع إجاباتكم سيتم بسرية تامة.

ً
والذي يتطلب دقائق معدودة من وقتكم ... علما

رضاكم مطلبنا .. وتوقعاتكم منا هي منهجنا .. فاحرص على التفاعل معنا
 على مشاركتكم.

ً
نشكركم مقدما

: معلومات عامة:
ً
أوال

1-العام الدرا�سي:                   الفصل الدرا�سي:                                             2 - الجـــــــنس :          ذكر            أنثى                                                                                  
 3-الكليـــــــــــــة/ العمادة :                                                           4-القسم :                                                                                                                             

 5- الفرع : 
  Oالخرج         Oالدلم         Oالحوطة        O االفالج        Oالسليل        Oوادي الدواسر

 6- الرتبة االكاديمية : 
O أستاذ                   Oأستاذ مشارك              O أستاذ مساعد              Oمحاضر             O معيد   )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

7-م�سى على التحاقي بالجامعة:                 Oسنتان او اقل                 Oأكثر من سنتين  )خاص بأعضاء هيئة التدريس(
: يتم وضع عامة دائرة لتدل على تفضيلك ألحد البدائل تحت كل عبارة:

ً
ثانيا

 Services and Systems -E 1( الخدمات واألنظمة اإللكترونية(
ما مدى استخدامك للخدمات واألنظمة اإللكترونية بالجامعة؟

مرة كل فصلمرة في الشهرمرة في األسبوعيومي
ال استخدم هذه الخدمة أو 

األنظمة

، وأن املطلوب تمت تأديته على 
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

أكمل وجه.
.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

الخدمات واألنظمة اإللكترونية املقدمة لعضو هيئة التدريس بشكل عام مناسبة وتفي بالغرض1

هناك التزام بتقديم الخدمات واألنظمة اإللكترونية من حيث زمن التنفيذ2

الخدمات واألنظمة اإللكترونية املقدمة ذات جودة عالية3

الخدمات واألنظمة اإللكترونية تلبي متطلباتي وتوقعاتي4

قنوات طلب الخدمات اإللكترونية مؤتمتة وذات فاعلية5

عملية التواصل بي من خال الرسائل النصية القصيرة »SMS” فّعالة ومناسبة6

األنظمة اإللكترونية الحديثة ووسائل العرض املستخدمة في عملية التدريس والتدريب متوفرة ومطبقة7
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 Blackboard 6( الباك بورد(
 ما مدى استخدامك لنظام الباك بورد بالجامعة؟ 

ال استخدم هذه الخدمة أو األنظمةمرة كل فصلمرة في الشهرمرة في األسبوعيومي

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

خدمات نظام إدارة التعلم اإللكتروني “بالك بورد” بشكل عام ذات جودة عالية1

تحميل نظام بالك بورد من داخل وخارج الجامعة سريع2

أسهم نظام البالك بورد في إثراء خبرة التعلم3

مصادر التعلم عبر نظام البالك بورد ذات قيمه عالية وكان من السهل الوصول لها وقراءتها4

تصفح نظام التعلم اإللكتروني )بالك بورد ( سهل وواضح5

خدمات التعلم اإللكتروني التي قدمتها الجامعة مالئمة باملقارنة مع بيئة التعليم التقليدية6

 Receivers Service 7( خدمات املستفيدين(
ما مدى استخدامك لنظام إدارة خدمات تقنية املعلومات؟

ال أعرف هذا النظامال أستخدمه أبدااستخدمه أحيانااستخدم النظام باستمرار

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال )ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

1
عملية الوصول لـ )نظام إدارة خدمات تقنية املعلومات( ورفع الباغات التقنية منه سهلة 

وواضحة

االستجابة لباغك الذي رفعته عن طريق )نظام إدارة خدمات تقنية املعلومات( سريعة ومناسبة2

فترة معالجة طلبك لحين اكتمال الخدمة سريعة ومناسبة3

الحلول املقدمة لطلبك مرضية و ذات جودة تقنية عالية4

تعامل موظفي مركز خدمة املستفيدين )تحويلة 2000( تم بكفاءة ومهنية عالية5

تعامل موظفي قسم الدعم الفني تم بكفاءة ومهنية عالية6

The University’s Email 4( البريد اإللكتروني(
ما مدى استخدامك لبريد الجامعة اإللكتروني 

ال استخدم هذه الخدمة أو األنظمةمرة كل فصلمرة في الشهرمرة في األسبوعيومي

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

استجابة البريد اإللكتروني سريعة ومناسبة1

رفع وتحميل امللفات إلى البريد اإللكتروني سريعة ومناسبة2

عملية البحث عن جهات االتصال من سجل العناوين واضحة ومناسبة3

4
التقويم الزمني)الرزنامة( املستخدم لتحديد املواعيد واألحداث داخل البريد اإللكتروني مناسب 

وفّعال

5
االحتفاظ بامللفات املهمة لديك داخل نظام البريد اإللكتروني وإمكانية الوصول إليها من أي مكان 

مناسبة وفّعالة

Access Internet 5( االتصال بشبكة االنترنت(
 ما مدى استخدامك لخدمة االتصال بشبكة اإلنترنت التي توفرها الجامعة؟

ال استخدم هذه الخدمة أو األنظمةمرة كل فصلمرة في الشهرمرة في األسبوعيومي

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

الحصول على بيانات حسابك للدخول على شبكة اإلنترنت سريعة وميسرة1

تثبيت إعدادات اإلنترنت على جهازك سهلة وواضحة2

اقع اإلنترنت من خال شبكة الجامعة سريعة ومناسبة3 تصفح مو

تحميل امللفات من خال شبكة الجامعة سريع ومناسب4

رفع امللفات من خال شبكة الجامعة سريع ومناسب5

االتصال باإلنترنت من خال الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية فّعال وسريع6

أنظمة االتصال الصوتي واملرئي املتوفرة بالجامعة ذات جودة مناسبة7
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افق والتجهيزات  نموذج ) 12 ( استبانة املر
القيادات اإلدارية واملوظفين وأعضاء هيئة تدريس والقيادات االكاديمية

عزيزي املشارك/املشاركة                                                                                                                         املحترم
     تحية طيبة وبعد،،،

افق وتجهيزات الجامعة. وتعد التغذية الراجعة من قبلكم مهمة جدا  تهدف هذه االستبانة إلى تقييم مدى رضاك عن مر
للتحسين والتطوير. ونأمل أن تنال هذه االستبانة اهتمامكم واستجابتكم السريعة.

: معلومات عامة:
ً
أوال

-العام الدرا�سي:                                           الفصل الدرا�سي:  
- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى                                                                                                                                                                                       

3-الكليـــــــــــــة/ العمادة :                                                                                      
 4-القسم :

5- الفرع :          Oالخرج         Oالدلم         Oالحوطة        O االفالج        Oالسليل        Oوادي الدواسر
6- الرتبة االكاديمية :            O أستاذ                   Oأستاذ مشارك              O أستاذ مساعد              Oمحاضر             O معيد   )خاص 

بأعضاء هيئة التدريس(
7-م�سى على التحاقي بالجامعة:                 Oسنتان او اقل                 Oأكثر من سنتين  )خاص بأعضاء هيئة التدريس(

: يتم وضع عامة ) √ ( لتدل على تفضيلك ألحد البدائل أمام كل عبارة:
ً
 ثانيا

، وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو

ش
ق ب

اف
أو

ق
اف

أو

يد
حا

م

ق
اف

أو
ال 

دة
ش

ق ب
اف

أو
ال 

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

توجد في مباني الجامعة خدمات متكاملة1

توفر املباني بيئة مادية نظيفة2

افق الجامعة3 تتوفر متطلبات الصحة والسامة في مر

افق4 تتضمن عمليات تقييم الجودة استجابة املستفيدين بشأن كفاية وجودة املر

يوجد تحديد واضح ملسؤولية كل من املوظفين واإلدارات واألقسام أو الكليات واإلدارة املركزية5

تتم عمليات إحصاء وجرد لكافة أجهزة ومعدات الجامعة6

عمليات النظافة والتخلص من النفايات تتم بكفاءة وفاعلية7

هناك صيانة دورية لألجهزة واملعدات8

يتم التقييم لغرض اإلصاحات واالستبدال بشكل دوري9

افق10 افر إجراءات أمن كفؤة لحماية األبنية واملر تتو

افر أنظمة ذات كفاءة عالية لضمان السامة الشخصية 11 تتو

افر أنظمة لحماية ممتلكاتك الشخصية12 تتو

افق كافية للساعات املكتبية بين هيئة التدريس والطاب13 افر مر تتو

افق وتجهيزات الجامعة14 بشكل عام أشعر بالرضا عن مر

الوسيلة / الوسائل التي استخدمتها للتواصل مع مركز خدمة املستفيدين )قد تكون أكثر من وسيلة(

 )ithelp@psau.edu.sa( البريد اإللكتروني

الرقم املوحد)2000( 

)نظام إدارة خدمات تقنية املعلومات( 

 )ITDL_PSAU( حساب تويتر

ف معّين 
ّ
تحويلة موظ

لم أستعن بهم 

التوقعات واالحتياجات 

لتسجيل أية شكوى )ماحظات( 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

لتسجيل أية اقتراحات تراها مناسبة لتحسين جودة الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الجامعة 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 من الجامعة؟ 
ً
ماهي توقعاتك للخدمات التي ستقدم الحقا

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ماهي احتياجاتك املستقبلية من وجهة نظرك؟ 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

mailto:ithelp@psau.edu.sa
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افق والتجهيزات - الطلبة نموذج ) 13 (  استبانة املر

عزيزي الطالب/الطالبة                                                                                                                                                   املحترم
     تحية طيبة وبعد،،،

افق وتجهيزات الجامعة. وتعد التغذية الراجعة من قبلكم مهمة جدا للتحسين             تهدف هذه االستبانة إلى تقييم مدى رضاك عن مر
والتطوير. ونأمل أن تنال هذه االستبانة اهتمامكم واستجابتكم السريعة. 

: معلومات عامة:
ً
أوال

 1- الجـــــــنس :          ذكر            أنثى             2-الكليـــــــــــــة:........................................       3-القســـــــــم :.................................... 
4-الفصل الدرا�سي:.......................

 5- العام الدرا�سي :......................................             
6 - الفرع :         )     ( الخرج         )     ( الدلم      )     ( الحوطة        )     ( االفالج        )     (السليل        )     ( وادي الدواسر  

: نأمل من الطالب / الطالبة التفضل بوضع عامة ) √ ( لتدل على تفضيله ألحد البدائل أمام كل عبارة :
ً
ثانيا

، وأن املطلوب تمت تأديته على 
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
افق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة دائما )أو

أكمل وجه.
.
ً
 أو في أغلب الحيان، وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
افق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا )أو

)محايد(  ال يوجد اتجاه محدد.
افق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.  )ال أو

 ما تمت تأديته.
ً
، أو نادرا

ً
افق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل �سيء جدا، أو لم يؤد أصال دة)ال أو

ش
ق ب

اف
أو

ق
اف

أو

يد
حا

م

ق
اف

أو
ال 

دة
ش

ق ب
اف

أو
ال 

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتم

توجد في مباني الجامعة خدمات متكاملة1

توفر املباني بيئة مادية نظيفة2

افق الجامعة3 تتوفر متطلبات الصحة والسامة في مر

افق املائمة إلقامة الصاة 4 افر املر تتو

افق تقديم طعام كفاية ومناسبة الحتياجاتي5 افر مر تتو

افق املناسبة إلداء األنشطة املختلفة 6 افر املر تتو

افر الحاسبات االلية لاستخدام من قبل الطلبة7 تتو

افر قواعد سلوك تتعلق باالستخدام غير القويم للمواد املوجودة على شبكه املعلومات8 تتو

افر الدعم الفني ملساعدة الطلبة في استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت9 يتو

توجد أنظمة أمن لحماية خصوصيات الطلبة واملعلومات الحساسة املتعلقة بالجامعة10

تقدم الجامعة دورات تدريبية للطلبة لضمان االستخدام الكفء للحاسبات اآللية وبرمجيات التدريس11

افق كافية للساعات املكتبية بين هيئة التدريس والطاب12 افر مر تتو

عمليات النظافة والتخلص من النفايات تتم بكفاءة وفاعلية13

هناك صيانة دورية لألجهزة واملعدات14

افر أنظمة ذات كفاءة عالية لضمان السامة الشخصية للطلبة15 تتو

افر أنظمة لحماية املمتلكات الشخصية للطلبة16 تتو

افق وتجهيزات الجامعة17 بشكل عام أشعر بالرضا عن مر
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