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 دليل مؤشرات قياس األداء جبامعة اجملمعة

 مؤشرات قياس األداء جبامعة اجملمعة  جلنة إعداد 

 باسمبتشكيل جلنة ي ضيقهـ 15/3/1434وتاريخ  ( 483) برقم  إداريًا صدر معالي مدير اجلامعة قرارًاأ   

ممثلني من وحدات اجلامعة ذات  عضويتهايف ضمت ، "مؤشرات قياس األداء جبامعة اجملمعةجلنة إعداد "

 هم :  و بتلك املؤشرات العالقة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات   رئيسًا  خالد حممد اجلاراهلل  د. .1

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات نائبًا للرئيس وأمينًا  عبدالرمحن حممد الربيعان أ. .2

 املهاراتعمادة اجلودة وتطوير           عضوًا   حممد ثروت عزمي د. .3

 ممثل جلنة التطوير اإلداري   عضوًا   حممد محد الوهيب أ. .4

 ممثل عمادة القبول والتسجيل   عضوًا  سامي حممد النقيدان أ. .5

 ممثل عمادة تقنية املعلومات   عضوًا   بدر أمحد الشهري أ. .6

 ممثل اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير اإلداري  عضوًا  عبدالعزيز حممد الثمريي أ. .7

 ممثل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني        عضوًا   معاذ علي السعيد أ. .8
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 دليل مؤشرات قياس األداء جبامعة اجملمعة

  ةـدمـقـم

م يف حتقيق دصاحب القرار من قياس مدى التقمؤشرات قياس األداء بيانات إحصائية ومعلومات متكن  وفرت

 .  املبين على الرباهنيوتسهيل اختاذ القرار  ،ةاألهداف االسرتاتيجي

 ألهم ًا تعاريف ثم . دام مؤشرات قياس األداءاستخ وجماالت اعنوأأهمية و عن  ةنبذ تهيف بداي هذا الدليل يقدم

اختيار مؤشرات قياس  ةيلوتوضيح أؤشرات املهذه دورة تطبيق لفيه ، مع تقديم عرض املصطلحات الواردة 

، ثم بعد ذلك عرضًا خلطة تطبيق مؤشرات قياس األداء اليت أعدت هذا الدليلاللجنة قبل من  األداء للجامعة

 هـ. 1435-34 اجلامعي  العاممن  ابتداًء

اليت بلغ عددها مثانية  تعاريف وإجراءات قياس مؤشرات األداءلتفصيل  اللجنة كذلك بكتابة تقام

جلمع البيانات الالزمة لتحديد ستخدم تسعلى أدوات القياس اليت  الدليل اتمرفقحتتوي . مؤشرًا  وعشرين

 املؤشرات.  قيم

 أهمية مؤشرات قياس األداء

 م حنو حتقيق األهداف االسرتاتيجية دضبط وقياس مدى التق .1

 صحيحة ودقيقة معلوماتالقرارات املبنية على  اختاذمساعدة أصحاب الصالحية يف  .2

 أخرى ت امعااملقارنة مع ج مراقبة األداء بغرض .3

 الشفافية واحملاسبية ضمان .4

 .تسهيل عملية التقويم املؤسسي والرباجمي .5

 مؤشرات قياس األداء أنواع

 والبيانات الرقمية املختلفة. كاإلحصاءات( : Quantitative indicators) مؤشرات كمية .1

 كقياس مستوى رضا املستفيد.  :( Qualitative indicators) مؤشرات نوعية .2
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 دليل مؤشرات قياس األداء جبامعة اجملمعة

 مصطلحات وتعاريف   
  امللتحقني بالربامج اليت تقدمها اجلامعةمصطلح يشمل الطالب والطالبات : الطلبة. 

 جةرديف اجلامعة من محلة  حثيةبوالسية املشاركون يف العملية التدري:  هيئة التدريس أعضاء 

من )أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك  ، أستاذ( أو من يف حكمهم من الذكور واالناث  الدكتوراه

 .(اضراحملك) محلة درجة املاجستري 

  الذين يقومون بأعمال ومهام وخدمات مساعدة ذات طابع إداري يف  املوظفون:  اإلداريالكادر

 وحدات اجلامعة من الذكور واإلناث.

 ( مؤشر قياس األداءKPIs) ئية ومعلومات تسمح باملقارنة ورصد : هي مقاييس توفر بيانات إحصا

 .هاهدافمدى حتقيق اجلامعة / الربنامج أل ، وقياساالسرتاتيجيةالتقدم حنو حتقيق األهداف 

  القيمة املرجعية(Benchmark):  هي مستويات ونقاط مقارنة مع جامعات / برامج نظرية وتستخدم

الربامج وعملية لفهم وحتديد وتكييف أفضل لتقييم األداء، وتعد أداة للتحسني الذاتي للجامعات / 

 املمارسات.

  : وهي الطريقة اليت يتم مجع البيانات اإلحصائية واملعلومات عن طريقها حلساب قيمة أداة القياس

  .اجلداول وحنوها وكاالستبانات املؤشر، 

  بيق أداة القياس اليت تقوم بعملية تط )كلية /عمادة /إدارة (وهي الوحدة :  لبيانات لاملزودة اجلهة

  باجلامعة بها. اناتيبللومجع البيانات اإلحصائية واملعلومات وتزويد اجلهة املركزية 
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 دليل مؤشرات قياس األداء جبامعة اجملمعة

 مؤشرات قياس األداء للجامعة مت اختياركيفية 

خذ مع األمة للجامعة، ديف املرحلة احلالية والقابناًء على أهمية هذه املؤشرات  قياس األداء تمت اختيار مؤشرا

هـ. حيث قامت اللجنة 1435-34 اجلامعي  والقياس خالل العام ة هذه املؤشرات للتطبيق ييف االعتبار قابل

  ارياختمت و ًا( مؤشر33اليت تقرتحها اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي وعددها ) ؤشراتاملبدراسة 

 منها. مؤشرًا( 17) عدد

مت اختيار عدد خلطة االسرتاتيجية للجامعة والواردة يف اداء استعراض مؤشرات قياس األكما قامت اللجنة ب

 مؤشرًا.(28) لغت مثانية وعشرونللجامعة حيث ب داءعدد مؤشرات قياس األ أكتملوبذلك  ( مؤشرًا منها11)

 

 

المؤشرات التي تخدم 
الخطة االستراتيجية 

 11للجامعة 

المؤشرات المقترحة 
 17من الهيئة الوطنية 

 عدد مؤشرات  قياس األداء جبامعة اجملمعة

إدارة ضمان الجودة 
4; وتحسينها  

 11;  التعلم والتعليم

إدارة الشؤون اإلدارية 
 5; والخدمات

2; مصادر التعلم  

 2; المرافق و لتجهيزات

1; البحث العلمي  

 2; عمليات التوظيف

1; العالقات مع المجتمع  

 توزيع اعداد املؤشرات  حبسب املعيار



 
 

  
 
 

7 
 

 دليل مؤشرات قياس األداء جبامعة اجملمعة

 باجلامعة تطبيق مؤشرات قياس األداء دورة

 :الواحد دراسيخالل العام الباجلامعة دورة تطبيق مؤشرات قياس األداء  (1-1)يوضح شكل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطبيق مؤشرات قياس األداء ورةد 1-1شكل 
 

بالبيانات ذات العالقة تقوم وحدات اجلامعة املعنية بكل مؤشر بتزويد اجلهة املركزية للبيانات  
 يف الوقت احملدد لقياس املؤشر باستخدام أداة القياس املقرتحة.

وحتديد قيم  عنيةامل امعةن وحدات اجلالبيانات الواردة متقوم اجلهة املركزية للبيانات بتحليل 
لالستفادة منها يف التخطيط ودعم  رفعها إلدارة اجلامعة العليااملؤشرات بناًء عليها ومن مث 

 .القرار

مؤشرات قياس األداء كأدوات ومعلومات تساعدها يف عمليات دارة اجلامعة العليا إتستخدم 
 .هاالتخطيط ودعم القرار وتزويد وحدات اجلامعة بالتوصيات لتحسين

 
توضيح األسباب 

خطط التحسين 

تزويد البيانات 

 

جمع البيانات 

تحليلها 

رفع قيم المؤشرات 

 

 اإلدارة العليا للجامعة

2 

1 
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 البيانات تزويد
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 للبيانات الجهة المركزية وحدات الجامعة
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 دليل مؤشرات قياس األداء جبامعة اجملمعة

 هـ 5141-5141  لعاممن ا ًءدبخطة التطبيق 

ؤشر
الم

 

 مستوى البيانات الجهة المزودة للبيانات أداة القياس وقت القياس ن المؤشراعنو 

 برنامج، كلية، جامعة عمادة القبول والتسجيل تقومي خربة الطالب/ الطالبة (1)  استبانة االسبوع الرابع تقييم الطلبة الكلي جلودة التعلم يف اجلامعة 1

 االسبوع الرابع التدريس هيئة أعضاءأعداد الطلبة إىل أعداد  نسبة 2
 الطلبة املسجلنيأعداد ( 1-1جدول )
 برنامج، كلية، جامعة عمادة القبول والتسجيل ( حاالت الطلبة2-1جدول )
 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني أعضاء هيئة التدريسأعداد ( 1-2جدول )

مؤهالت دكتوراه مصادق نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون  3
 كلية، جامعة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني أعضاء هيئة التدريسأعداد  (1-2جدول ) األسبوع الرابع عليها

الداخلني يف برامج البكالوريوس الذين أكملوا احلد  ةنسبة الطلب 4
 برنامج، كلية، جامعة عمادة القبول والتسجيل الذين أكملوا احلد األدىن من املدة بنجاح ( نسبة الطلبة4-1جدول ) عام دراسيكل   هناية األدىن من املدة بنجاح

 أعضاء هيئة التدريس واملوظفنيعمادة شؤون  املوظفني اإلدارينيأعداد ( 1-3جدول ) جامعة عمادة القبول والتسجيل الطلبة املسجلنيأعداد ( 1-1جدول ) االسبوع الرابع لكادر اإلدارياأعداد ة إىل الطلبأعداد نسبة  5
 كلية، جامعة الكليات واألكادميي الطاليبلإلرشاد  ة( تقومي الطلب3)استبانة  االسبوع الرابع واألكادميي الطاليبلإلرشاد  ةتقومي الطلب 6

 القبول والتسجيلعمادة  الطلبة املسجلنيأعداد ( إمجايل 1-1جدول ) جامعة عمادة شؤون املكتبات لعمادة شؤون املكتبات السنويالتقرير  االسبوع الرابع ةلعدد الطلب ةً عدد عناوين الكتب يف املكتبة نسب 7
نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديني إىل إمجايل أعضاء هيئة  8

 جامعة التدريس واملوظفنيعمادة شؤون أعضاء هيئة  أعضاء هيئة التدريسأعداد ( 1-2جدول ) االسبوع الرابع التدريس
 جامعة الكليات ( املعامل واملختربات باجلامعة2-6جدول ) االسبوع الرابع نسبة عدد الفنيني إىل عدد املعامل واملختربات باجلامعة 9

 جامعة عمادة تقنية املعلومات اإللكرتونية( عدد خدمات اجلامعة 2-5جدول ) االسبوع الرابع لكرتونية اليت توفرها اجلامعة ملنسوبيهاعدد اخلدمات اإل 11
 اجلامعة الكليات التدريسية أعضاء اهليئة لدى الوظيفي الرضا ( درجة5استبانة ) االسبوع الرابع مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 11
 اجلامعة العامة للتخطيط والتطوير االداري اإلدارة املستفيدين من اخلدمات اإلدارية للجامعة رضا درجة( 6استبانة ) االسبوع الرابع جلامعةبانسبة رضاء املستفيدين من اخلدمات اإلدارية  12
املقبولني يف اجلامعة بعدد أعداد ( نسب النمو يف 5-1جدول ) االسبوع الرابع املقبولني يف اجلامعة بعدد فروعهاأعداد نسب النمو يف  13

 برنامج، كلية، جامعة عمادة القبول والتسجيل فروعها
كل فصل دراسي  هناية تقدير الطلبة العام جلودة املقررات 14  برنامج، كلية، جامعة عمادة القبول والتسجيل تقومي املقرر (2)  استبانة 
 برنامج، كلية، جامعة عمادة القبول والتسجيل الطلبة للسنة األوىل بنجاح( نسبة اجتياز 3-1جدول ) عام دراسيكل   هناية الداخلني بالربامج الذين أكملوا السنة األوىل بنجاح ةنسبة الطلب 15
 جامعة عمادة شؤون املكتبات املكتبة خلدمات املستفيد رضا تقييم( 4استبانة ) الثاينالدراسي من الفصل الثامن  خلدمات املكتبة بةتقييم الطل 16
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 دليل مؤشرات قياس األداء جبامعة اجملمعة

على االقل هيئة التدريس )بدوام كامل الذين لديهم أعضاء نسبة  17
 واملوظفنيعمادة شؤون أعضاء التدريس  أعضاء هيئة التدريسأعداد  (1-2جدول ) جامعة عمادة البحث العلمي احملكمة العلمية األحباث عدد( 1-8) جدول االسبوع الرابع (حبث واحد حمكم يف السنة املاضية

 جامعة رعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستم املقدمة يبرامج التثقيف اجملتمع( عدد 2-4جدول ) هناية الفصل الدراسي الثاين لعدد االقسام املقدمة نسبةً  يعدد برامج التثقيف اجملتمع 18
 جامعة برنامج، كلية، عمادة شؤون الطالب الالصفية الطالبية( عدد األنشطة 1-4جدول ) هناية الفصل الدراسي الثاين عدد األنشطة الطالبية اليت تعقد سنوياً  19
 جامعة عمادة شؤون الطالب اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة رعاية برامج عدد( 3-4) جدول هناية الفصل الدراسي الثاين االحتياجات اخلاصة يذو  بةعدد برامج رعاية الطل 21

عدد الربامج التدريبية اليت تنفذها اجلامعة ألعضاء هيئة التدريس  21
 املتجددة املعرفة جماالت يف التدريبية الربامج عدد( 4-4) جدول هناية الفصل الدراسي الثاين املعرفة املتجددةواإلداريني يف جماالت 

 عمادة اجلودة و تطوير املهارات
 العمادات املساندة

 تالكليا
 اإلدارة العامة للتطوير والتخطيط اإلداري

 برنامج، كلية، جامعة

مجايل إداري متكامل إىل إعدد االقسام اإلدارية اليت لديها تنظيم  22
 جامعة العامة للتخطيط والتطوير اإلداري اإلدارة اإلداري التنظيم مستوى( 1-9) جدول االسبوع الرابع عدد االقسام

نسبة التشغيل الذكي ملباين اجلامعة ووحداهتا  (1-6 جدول ) االسبوع الرابع كادمييةنسبة التشغيل الذكي ملباين اجلامعة ووحداهتا األ 23
 كادمييةاأل

 الكليات
 كلية، جامعة 

خالل العام  ة( نسبة املقررات اليت جيرى فيها تقومي للطلب1-7جدول ) االسبوع الرابع خالل العام الدراسي ةنسبة املقررات اليت جيرى فيها تقومي للطلب 24
 برنامج، كلية، جامعة الكليات الدراسي

 كلية، جامعة الكليات نسبة الربامج اخلاضعة ملراجعة داخلية مستقلة( 2-7جدول ) االسبوع الرابع نسبة الربامج اخلاضعة ملراجعة داخلية مستقلة 25
نسبة الربامج اخلاضعة ملراجعة خارجية مستقلة ملستويات حتصيل  26

 مستقلة خارجية ملراجعة اخلاضعة الربامج نسبة( 3-7) جدول االسبوع الرابع الطلبة
 كلية، جامعة الكليات الطلبة حتصيل ملستويات

27 
أشهر من  6نسبة اخلرجيني من برامج البكالوريوس الذين يف مدة 

 التخرج:
مل يبحثوا عن توظيف أو -علياسجلوا يف دراسة  -توظفوا ب -أ

 دراسة
دراسات عليا للطلبة نسب التوظيف/االلتحاق بربامج ( 6-1دول )ج عام دراسيكل   هناية

 اخلرجيني.
 عمادة القبول والتسجيل
 برنامج، كلية، جامعة الكليات )وحدة اخلرجيني(

 عمادة القبول والتسجيل الطلبة املسجلنيأعداد ( 1-1جدول ) جامعة تقنية املعلومات عمادة ( عدد أجهزة احلاسب اآليل املوفرة للطلبة1-5جدول ) االسبوع الرابع املوفرة لكل طالب اآليل عدد أجهزة احلاسب 28
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 تقييم الطلبة الكلي جلودة التعلم يف اجلامعة:  5املؤشر  

 التعريف

سنوات )أو ستة فصول( دراسية عن الربنامج  ثالِثهو استطالع أراء الطلبة الذين أمضوا ما يزيد عن    

 )القسم( لتحسني جودة اخلربات التعليمية يف اجلامعة.

 األهداف

 يف كل الربامج. واألنشطةقياس جودة التعليم ومصادر التعلم  .1

 .مستوى الربنامج والكلية واجلامعة قياس جودة العملية التدريسية بشكل كلي على .2

 املساعدة يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لرفع جودة التعليم والتعلم. .3

 إجراءات القياس

 لىعالربنامج مع الرتكيز لعينة من طلبة ، الدراسيللعام يتم تطبيق هذا املؤشر خالل االسبوع الرابع  .1

تقويم خربة ( 1( باستخدام االستبانة  )طالب/طالبة 111تقل عن ال )املستويات العليا بالربنامج طلبة 

 الطالب/ الطالبة.

ـ كلية ـ توسط اإلمجالي لكل برنامج املو االستبانةيتم حساب متوسط الدرجات لكل مؤشر فرعي يف  .2

 اجلامعة.

 و يكون هو املؤشر املأخوذ به. اجلامعييتم حساب متوسط قيمة املؤشر للعام  .3

 التحسني. طنتائج املؤشر للكليات و الربامج حبيث يتم عالجها يف خطرسال إيتم  .4

 أداة القياس

 تقويم خربة الطالب/ الطالبة (1)  استبانة

 دنى املستهدف األ داحل

 %71نسبة الرضى ال تقل عن 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة القبول والتسجيل

 مستوى البيانات

 برنامج 

 كلية 

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 التدريسأعضاء أعداد الطلبة إىل أعداد  نسبة:  2املؤشر  

 التعريف

 الطلبة املسجلني بالربنامج، الكلية، اجلامعة، إىل عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل.أعداد هو نسبة   

  األهداف

كذلك الكليات ذات التخصصات  ،هيئة التدريس لكل برنامج من برامج اجلامعةأعداد حتقق استيفاء  .1

 املختلفة.

استخدام هذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لعملية التوظيف خالل خطتها  .2

 .االسرتاتيجية والتنفيذية السنوية

 إجراءات القياس

الطلبة أعداد يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي بعد حدوث الثبات النسيب لكل من  .1

  وأعضاء هيئة التدريس.
الطلبة املسجلني أعداد ( 1-1األول باستخدام جدول ) الطلبة املسجلني للفصل الدراسيأعداد حساب  يتم .2

( 2-1احلاالت اخلاصة )منتظم، معتذر، منسحب، مفصول أكادمييًا...اخل( باستخدام جدول )كذلك و

 .حاالت الطلبة
( 1-2أعضاء هيئه التدريس الذين على رأس العمل وبدوام كامل باستخدام جدول )أعداد يتم حساب  .3

 أعضاء هيئة التدريس.أعداد 

 أداة القياس

 ( 1-1جدول ) الطلبة املسجلنيأعداد 

 ( حاالت الطلبة2-1جدول ) 

 ( 1-2جدول ) أعضاء هيئة التدريسأعداد 

 دنى املستهدف األ احلد 

 1:25العلمية  التخصصات 

 1:51النظرية  التخصصات 

 :1:17العلوم واهلندسة ، 1:11الطب  النسبة حسب التخصص 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة القبول والتسجيل 

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

 مستوى البيانات

 كلية 

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها: 4املؤشر  

 التعريف

إىل إمجالي  والذين على رأس العملهيئة التدريس احلاصلني على درجة الدكتوراه أعضاء هي قياس نسبة   

هم الذين على رتبة أستاذ، ). واملقصود بأعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس بدوام كاملأعداد 

 .(أستاذ مشارك، أستاذ مساعد

  األهداف

هيئة التدريس احلاصلني على دكتوراه بكل برنامج من برامج أعداد  استيفاءمقياس للتحقق من  .1

 اجلامعة.

 .مقياس جلودة العملية التدريسية يف كل برنامج .2

استخدام هذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لعملية التوظيف خالل خطتها  .3

 االسرتاتيجية والتنفيذية السنوية.

 إجراءات القياس

 هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي. يتم حساب .1
أعضاء أعداد مجالي إويتم قسمة ، أعضاء هيئة التدريسأعداد  (1-2يتم استخدام جدول رقم ) .2

هيئة التدريس مبختلف أعضاء مجالي عدد إهيئة التدريس الذين حيملون مؤهالت دكتوراه على 

 الرتب العلمية والذين هم على رأس العمل.

 ياسأداة الق

 أعضاء هيئة التدريسأعداد  (1-2جدول رقم )

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من العام املاضي 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

 مستوى البيانات

 كلية 

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 الداخلني يف برامج البكالوريوس الذين أكملوا احلد األدنى من املدة بنجاح ةنسبة الطلب: 1املؤشر  

 التعريف

املنتظمني  عدد الطلبةإمجالي عدد الطلبة الذين أكملوا احلد األدنى من املدة بنجاح إىل  هو النسبة بني  

ساعات اخلطة الدراسية يف  عدد اجتازذا إدنى من مدة الربنامج بنجاح احلد األ اجتازويعترب الطالب  .بالربنامج

)مقبول( أي  عن لتراكمي ماال يقويعترب الطالب ناجحًا إذا حصل على تقدير  .املدة احملددة للخطة بنجاح

وهذه النسبة تعترب نسبة لإلجناز بالربنامج  الدرجات. اليمجإمن  (%61)ة مئوية مساوية أو اكثر من بنس

 بالربنامج والكلية واجلامعة. جودة التعليم والتعلميساعد يف قياس ومؤشر 

  األهداف

 وجود مقياس اجناز و مؤشر جلودة العملية التدريسية يف كل برنامج وكلية وجامعة. .1

 باجلامعة. التعليماستخدام هذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لرفع جودة  .2

 إجراءات القياس

 كل عام دراسي لكل برنامج. انتهاءيتم تطبيق هذا املؤشر بعد  .1

يتم حساب قيمة املؤشر يف حالة نظام الدراسة السنوي وذلك نسبة إمجالي عدد الطلبة الذين سجلوا  .2

الربنامج بنجاح مدة من  ىدنوىل إىل عدد الطلبة الذين أكملوا بنجاح السنة االخرية باحلد األاأل بالسنة

، على مستوى احلد األدنى من املدة بنجاح( نسبة الطلبة الذين أكملوا 4-1من خالل جدول )

 الكلية، اجلامعة. -الربنامج

 أداة القياس

 ( نسبة الطلبة الذين أكملوا احلد األدنى من املدة بنجاح4-1جدول )

 احلد األدنى املستهدف  

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

  عمادة القبول والتسجيل

 مستوى البيانات

  برنامج 

 كلية 

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 الكادر اإلداريأعداد الطلبة إىل أعداد نسبة : 1املؤشر  

 التعريف

عدد الكادر اإلداري، ويقصد بالكادر اإلداري إمجالي هو النسبة بني عدد الطلبة املسجلني باجلامعة إىل   

وحدات اجلامعة من كافة الذين يقومون بأعمال ومهام وخدمات مساعدة ذات طابع إداري يف  فونهم املوظ

 الذكور واإلناث.

  األهداف

تقدير العجز ميكن التعرف على عدد اإلداريني الفعلي الذين حتتاجهم اجلامعة كل عام وبالتالي  .1

 والزيادة.
استخدام هذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لرفع مستوى اخلدمات اإلدارية  .2

 .عةللطبلة ومنسوبي اجلام املقدمة

 إجراءات القياس

 تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي.يتم  .1
 .الطلبة املسجلنيأعداد ( 1-1حساب عدد الطلبة من خالل جدول ) .2
 املوظفني اإلداريني.أعداد ( جدول 1-3الكادر اإلداري من خالل جدول )أعداد حساب  .3

 أداة القياس

 أعداد ( 1-1جدول ) بربامج دراسات عليا للطلبة اخلرجيني.نسب التوظيف/االلتحاق ( 6-1دول )ج

 الطلبة املسجلني

 ( 1-3جدول ) املوظفني اإلدارينيأعداد 

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة القبول والتسجيل 

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

 مستوى البيانات

 امعةج 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 واألكادميي الطالبيلإلرشاد  ةتقويم الطلب: 6املؤشر  

 التعريف

تقيس  استبانةيقدم للطلبة من خالل  يواألكادميي الذ الطالبيهو معرفة مدى مناسبة جودة االرشاد   

واألكادميي على مقياس تقديري سنوي من مخس  الطالبيمتوسط التقديرات عن مدى مناسبة اإلرشاد 

 .املستوى السادس فما فوقنقاط لطلبة 

  األهداف

 معرفة جودة اخلدمات االرشادية و الدعم اليت تقدمها اجلامعة للطلبة. .1
 حتقيق متطلبات االعتماد األكادميي املؤسسي والرباجمي. .2
 .يف اجلامعة التمكن من وضع املقرتحات املناسبة لتطوير اخلدمة االرشادية .3

 إجراءات القياس

 .املستوى السادس فما فوق طلبةللعام اجلامعي على  الرابعيتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع  .1
لإلرشاد املهين  ةتقويم الطلب( 3باستخدام استبانة )واألكادميي  الطالبيمناسبة جودة االرشاد يتم قياس  .2

 .مكونه من مقياس مخاسي من مخس درجات  االستبانةوهذه ، واألكادميي

 سأداة القيا

 واألكادميي الطالبيلإلرشاد  ة( تقويم الطلب3)استبانة 

 احلد األدنى املستهدف 

  5/ 2.5من  اعلى

 اجلهة املزودة للبيانات

 الكليات

 مستوى البيانات

 كلية 

 جامعة  
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 ةلعدد الطلب عدد عناوين الكتب يف املكتبة نسبًة: 7املؤشر  

 التعريف

عدد إمجالي نسبة بني ما حتتويه مكتبات اجلامعة الرئيسية من إمجالي عدد عناوين الكتب إىل الهو    

كانت ورقية أو  الطلبة املسجلني واملنتظمني باجلامعة، واليت ميكن للطالب الوصول هلا واستعارتها سواًء

 إلكرتونية. تبك

  األهداف

املركزية واملكتبات الفرعية  مكتبة اجلامعةقياس ما توفره اجلامعة من مصادر للتعلم املتوفرة يف  .1

 بالكليات.
تلبية احتياج الطلبة من مصادر استخدام هذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة ل .2

 .التعلم

 إجراءات القياس

يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي وذلك ببيان يوضح إمجالي عدد عناوين الكتب  .1

 لعمادة شؤون املكتبات. السنويالتقرير من خالل  كتباتاملاملتوفرة يف 
أعداد إمجالي ( 1-1جدول )من خالل إمجالي عدد الطلبة املسجلني جبميع برامج اجلامعة يتم حساب  .2

 .سجلنيالطلبة امل

 أداة القياس

  لعمادة شؤون املكتبات السنويالتقرير 

 ( إمجالي 1-1جدول ) الطلبة املسجلنيأعداد 

  احلد األدنى املستهدف

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة شؤون املكتبات 

  القبول والتسجيل عمادة 

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

  التدريس السعوديني إىل إمجالي أعضاء هيئة التدريسنسبة أعضاء هيئة  :0املؤشر  

 التعريف

نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديني إىل إمجالي أعضاء هيئة التدريس، وميكن االستفادة من هذا هو   

يف اجلامعة. كما أن قيمة هذا املؤشر ختتلف من ختصص  توطني الوظائف األكادمييةاملؤشر ملعرفة نسبة 

 وع التخصص سواء يف الكليات العملية أو النظرية.إىل آخر حسب ن

  األهداف

 مقياس ملعرفة نسبة توطني الوظائف األكادميية يف الربامج والتخصصات املختلفة. .1

تزويد أصحاب القرار بنتائج املؤشر ملراعاة ذلك يف حتديد امليزانية واملطلوب ومدى االحتياج يف الوظائف،  .2

 تقديم طلبات الوظائف.وإلجياد مربرات منطقية عند 

يستخدم هذا املقياس يف رسم السياسات العامة حول االبتعاث والتعيني على مستوى اجلامعة خالل خطتها  .3

 والتنفيذية السنوية. االسرتاتيجية

 إجراءات القياس

 يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي. .1
السعوديني إىل إمجالي أعضاء هيئة التدريس لكل برنامج و كلية يتم حساب نسبة أعضاء هيئة التدريس  .2

 و جامعة.
يتم حساب قيمة املؤشر من خالل قسمة عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني على إمجالي عدد أعضاء  .3

هيئة التدريس السعوديني وغري السعوديني ) املتعاقدين ( والذين هم على رأس العمل وذلك باستخدام 

 أعضاء هيئة التدريس.أعداد  (1-2جدول )

 أداة القياس

 أعضاء هيئة التدريسأعداد ( 1-2جدول )

 احلد األدنى املستهدف

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 واملختربات باجلامعةنسبة عدد الفنيني إىل عدد املعامل  :9املؤشر  

 التعريف

هذه املعامل مالئمة هو معرفة نسبة الفنيني إىل عدد املعامل واملختربات يف الكليات املختلفة، وذلك ملعرفة   

 .ةوقدرتها على استيعاب الطلب

  األهداف

 الفنيني لكل معمل وخمترب على مستوى اجلامعة.أعداد مقياس لتحقيق استيفاء  .1
 املعامل ومساهمتها يف اخلدمة التعليمية.مقياس لفعالية هذه  .2
استخدام هذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لعملية التوظيف خالل خطتها  .3

 االسرتاتيجية والتنفيذية.

 إجراءات القياس

 يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي. .1
 مستوى كل برنامج، كلية، ومن ثم على مستوى اجلامعة. يتم حتديد عدد املعامل واملختربات على .2
يتم حساب قيمة املؤشر بقسمة عدد الفنيني على رأس العمل يف كل كلية إىل امجالي عدد املعامل  .3

 ( املعامل واملختربات باجلامعة.2-6واملختربات باستخدام جدول )

 أداة القياس

 ( املعامل واملختربات باجلامعة2-6جدول )

 احلد األدنى املستهدف

 أعلى من قيمة السنة السابقة

 اجلهة املزودة للبيانات

 لكلياتا

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 لكرتونية اليت توفرها اجلامعة ملنسوبيهاعدد اخلدمات اإل :58املؤشر  

 التعريف

أهداف حتقيق يف هو عدد اخلدمات اإللكرتونية اليت تقدمها اجلامعة ملنسوبيها واليت ُتساعد اجلامعة   

 .املشروع الوطين للتعامالت اإللكرتونية )يّسر(

  األهداف

 حتقيق أهداف املشروع الوطين للتعامالت اإللكرتونية )يّسر(. .1
 املساعدة يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لرفع جودة اخلدمات اإللكرتونية. .2

 إجراءات القياس

 م اجلامعي.يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعا .1
( عدد 2-5يتم حساب عدد اخلدمات اإللكرتونية اليت توفرها اجلامعة ملنسوبيها باستخدام جدول ) .2

 خدمات اجلامعة االلكرتونية.

 أداة القياس

  ( عدد خدمات اجلامعة اإللكرتونية2-5جدول )

  احلد األدنى املستهدف

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

  عمادة تقنية املعلومات

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس :55املؤشر  

 التعريف

ظروف العمل، و ل اجملاالت التالية )طبيعة العمل،رضا أعضاء هيئة التدريس من خال يقيس هذا املؤشر   

اجلامعة ،وأنظمة الرواتب، والعالقة مع ،والعالقة مع املسؤولني يف  وجمال أنظمة الرتقيات واحلوافز

 الزمالء(.

  األهداف

 التعرف على مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اجملمعة. .1
 التعرف على العوامل املؤثرة على رضا أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اجملمعة. .2
 عاجلتها مستقباًل.التعرف على مكامن اخللل يف اخلدمات املقدمة ألعضاء هيئة التدريس وكيفية م .3
 التعرف على اجلوانب اليت حتظى باهتمام أعضاء هيئة التدريس والرتكيز عليها بهدف حتسني األداء. .4

 إجراءات القياس

 يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي. .1
ثم على  يتم حساب مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس على مستوى كل برنامج وكلية، ومن .2

 مستوى اجلامعة.
 ( درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء اهليئة التدريسية.5) استبانةيتم حساب قيمة املؤشر من خالل  .3

 أداة القياس

 التدريسية  أعضاء اهليئة لدى الوظيفي الرضا ( درجة5استبانة )

 احلد األدنى املستهدف 

81 %  

 اجلهة املزودة للبيانات

 الكليات 

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 جلامعةبانسبة رضاء املستفيدين من اخلدمات اإلدارية  :52املؤشر  

 التعريف

 على من منسوبي اجلامعة ) طلبة، إداريني، أعضاء هيئة التدريس (رضا املستفيدين  قياس مدىهو    

شاملة تغطي مجيع جوانب العمل من خالل التعرف  تقييموهي عملية  .اخلدمات اإلدارية اليت تقدمها اجلامعة

وذلك بهدف حتسني جودة اخلدمات  الدراسة فيما يتعلق بزيادة مستوى الرضا لديهم عينةراء ومقرتحات أعلى 

 اإلدارية املقدمة.

  األهداف

 التعرف على العوامل املؤثرة على رضا املستفيدين من اخلدمات اإلدارية يف جامعة اجملمعة. .1
 التعرف على اجلوانب اليت حتظى باهتمام املستفيدين للرتكيز يف عملية حتسني األداء فيها .2

 إجراءات القياس

 يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي. .1
 ( درجة رضا املستفيدين من اخلدمات اإلدارية للجامعة.6) استبانةيتم حساب قيمة املؤشر من خالل  .2
موظفني إداريني(  -أعضاء هيئة تدريس -التقييم اخلاصة بكل فئة على حده )طلبة يتم قياس نتائج .3

 ومن ثم يتم معرفة نسبة الرضا اإلمجالية.

 أداة القياس

 املستفيدين من اخلدمات اإلدارية للجامعة رضا ( درجة6) بانةستا

 احلد األدنى املستهدف 

81%  

 اجلهة املزودة للبيانات

 العامة للتخطيط والتطوير االداري اإلدارة

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 املقبولني يف اجلامعة بعدد فروعهاداد أعنسب النمو يف  :54املؤشر  

 التعريف

وفروعها يف يف الربامج األكادميية اليت توفرها اجلامعة املقبولني عداد هو معرفة نسب الزيادة السنوية أل  

 والغاط ورماح وحوطة سدير.كل من حمافظة اجملمعة والزلفي 

  األهداف

 الطلبة املقبولني باجلامعة.عداد التعرف على نسب النمو السنوية أل .1
 التوسع يف االنشاءات والتجهيزات مبا يتناسب مع نسب النمو. .2
استخدام هذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لرفع مستوى اخلدمات التعليمية  .3

 املقدمة.واإلدارية 

 إجراءات القياس

 يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي. .1
( 5-1يتم التعرف على نسب النمو على مستوى كل من الربنامج والكلية واجلامعة باستخدام جدول ) .2

 املقبولني يف اجلامعة بعدد فروعها.أعداد نسب النمو يف 

 أداة القياس

  املقبولني يف اجلامعة بعدد فروعهاداد أع( نسب النمو يف 5-1جدول )

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة القبول والتسجيل

 مستوى البيانات

 برامج 

 كلية 

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 تقدير الطلبة العام جلودة املقررات: 51املؤشر  

  التعريف

  استبانةمن خالل  التعليمهو تقدير جودة املقررات اليت يتم تدريسها للطلبة بهدف التحقق من جودة عملية   

 خاصة بذلك.

  األهداف

 قياس جودة املقررات اليت يتم تدريسها يف كل برنامج. .1

 وجود مقياس جلودة العملية التدريسية على مستوى كل من املقرر والربنامج والكلية. .2

 ت العامة على مستوى اجلامعة لرفع جودة تدريس املقررات.رسم السياسا .3

 إجراءات القياس

يتم تطبيق هذا املؤشر بعد انتهاء كل فصل دراسي جلميع الطلبة من خالل املوقع اإللكرتوني  .1

 للجامعة.
( تقويم املقرر و املتوسط اإلمجالي 2)  االستبانةيتم حساب متوسط الدرجات لكل مؤشر فرعي يف  .2

 جامعة. –كلية  –برنامج  – لكل مقرر
 يتم حساب متوسط قيمة املؤشر للعام اجلامعي ويكون هو املؤشر املأخوذ به. .3
رسال نتائج املؤشر للكليات و الربامج حبيث يكون هناك اخطار لكل استاذ مقرر بتقييم إيتم  .4

 املقرر.الطلبة وكذلك آرائهم باألسئلة املفتوحة على أن يقوم بالرد عليها يف تقرير 

 أداة القياس

 تقويم املقرر (2)  استبانة

 احلد األدنى املستهدف 

 5/ 2.5اعلى من 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة القبول والتسجيل

 مستوى البيانات

  برنامج 

 كلية 

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 الداخلني بالربامج الذين أكملوا السنة األوىل بنجاح ةنسبة الطلب: 51املؤشر 

 التعريف

امجالي لسنة الثانية إىل لوانتقلوا  بنجاح مجيع مقررات السنة األوىل اجتازواهو النسبة بني عدد الطلبة الذين   

ساعة دراسية( إىل  24احلد األدنى ) واوكذلك نسبة الطلبة الذين اجتازعدد الطلبة املسجلني بالربنامج. 

 .عدد الطلبة املسجلني بالربنامجإمجالي 

  األهداف

 النجاح يف كل برنامج من برامج الكلية واجلامعة. قياس نسبة .1
 على مستوى الربنامج والكلية واجلامعة. تعليميةجودة العملية ال يساعد يف قياس .2
 التعليمرسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لرفع مستوى جودة  استخدام هذا املؤشر يف .3

 باجلامعة.

 إجراءات القياس

( نسبة 3-1جدول )باستخدام يتم تطبيق هذا املؤشر بعد انتهاء كل عام دراسي لكل برنامج  .1

 اجتياز الطلبة للسنة األوىل بنجاح.
 اجلامعة. –الكلية  –يتم حساب قيمة املؤشر على مستوى الربنامج  .2

 أداة القياس

 ( نسبة اجتياز الطلبة للسنة األوىل بنجاح3-1جدول )

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

  عمادة القبول والتسجيل

 مستوى البيانات

  برنامج 

 كلية 

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 خلدمات املكتبة بةتقييم الطل :56املؤشر  

 التعريف

الطلبة والتعرف على مدى  آلراءاجلامعة وذلك بأخذ استطالع  اتتقييم اخلدمات اليت تقدمها مكتبهو    

ومدى توافق اخلدمات املقدمة مع متطلبات التعليم والتعـلم يف  رضاهم، ومدى استخدامهم للمكتبة،

 ذلك باخلدمات اليت تقدم يف اجلامعات االخرى. اجلامعة، ومدى تنوع نطـاق اخلدمات املقدمة، ومقارنة

  األهداف

تقويم كفاءة املكتبة واملوارد )املصادر( املتوفرة مبركز مصادر التعلم بصورة دورية وذلك بغرض  .1

 .الرئيسيةحتسينها استجابة آلراء الطلبة، للخدمات املقدمة يف مكتبات اجلامعة 
تلبية احتياج الطلبة من مصادر العامة على مستوى اجلامعة لاستخدام هذا املقياس يف رسم السياسات  .2

 التعلم واخلدمات اليت تقدمها املكتبات.

 إجراءات القياس

 .للعام اجلامعي يالثانالدراسي من الفصل الثامن االسبوع  خالليتم تطبيق هذا املؤشر  .1
املكتبة  خلدمات املستفيد رضا ( تقييم4) يتم قياس رضى الطلبة على خدمات املكتبة باستخدام استبانة .2

 .مكونه من مقياس مخاسي من مخس درجات االستبانةوهذه ، 

 أداة القياس

 املكتبة خلدمات املستفيد رضا تقييم( 4استبانة )

 احلد األدنى املستهدف 

 %61 من اعلى

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة شؤون املكتبات

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

وام كامل الذين لديهم على االقل حبث واحد حمكم يف السنة  بدهيئة التدريس أعضاء نسبة  :57املؤشر 

 املاضية

 التعريف

معرفة نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون يف اجلامعة بدوام كامل ولديهم على األقل حبث واحد   

 كامل. موالذين يعملون بدوامجالي عدد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة حمكم يف السنة السابقة نسبًة إل

  األهداف

 التعرف على عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون أحباث علمية حمكمة. .1
 التعرف على عدد األحباث العلمية اليت تنشرها اجلامعة يف العام. .2
 التمكن من إجراء املقارنات املرجعية. .3
 تلبية يف ما خيص البحث العلمي.اجلامعة لاستخدام هذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى  .4

 إجراءات القياس

 .يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي .1
 احملكمة. العلمية األحباث عدد( 1-8) يتم حساب عدد األحباث العلمية احملكمة من خالل جدول .2
 هيئة التدريس. أعضاءأعداد  (1-2استخدام جدول )يتم حساب عدد أعضاء هيئة التدريس ب .3

 أداة القياس

 احملكمة العلمية األحباث عدد( 1-8) جدول 

 ( 1-2جدول)  أعضاء هيئة التدريسأعداد 

 احلد األدنى املستهدف 

 %61أعلى من 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة البحث العلمي 

  واملوظفنيعمادة شؤون أعضاء التدريس 

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 لعدد االقسام املقدمة نسبًة يعدد برامج التثقيف اجملتمع: 50املؤشر 

 التعريف

يف النواحي املختلفة كالتعليمية والصحية والقانونية واإلدارية  التطوعية عدد الربامج التثقيفية هو   

 .واهلندسية وغريها اليت تقدمها اجلامعة للمجتمع خالل العام اجلامعي

   األهداف

 دد الربامج التثقيفية اليت تقدمها اجلامعة للمجتمع خالل العام.التعرف على ع .1
 التمكن من إجراء املقارنات املرجعية. .2
 ر اجلامعة يف خدمة اجملتمع.احصر أدو .3

 إجراءات القياس

يتم تطبيق هذا املؤشر يف نهاية الفصل الدراسي الثاني )االسبوع الثاني عشر( من كل عام، من خالل  .1

 التثقيفية اليت قدمتها اجلامعة مقارنة بعدد الربامج األكادميية باجلامعة لنفس العام. إجياد نسبة الربامج
 .املقدمة يبرامج التثقيف اجملتمع( عدد 2-4جدول )يتم حساب قيمة املؤشر من خالل  .2

 أداة القياس

 املقدمة يبرامج التثقيف اجملتمع( عدد 2-4جدول )

 احلد األدنى املستهدف 

  %81أعلى من 

 اجلهة املزودة للبيانات

 رعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستم

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 عدد األنشطة الطالبية اليت تعقد سنويًا: 59املؤشر  

 التعريف

باألنشطة  إناث( أثناء مشاركتهم، املمارسات اليت يقوم بها الطلبة )ذكورباألنشطة الطالبية هي  يقصد  

 الثقافية والفكرية واالجتماعية والرياضية خارج القاعات الدراسية واليت تقدمها اجلامعة لطالبها وطالباتها.

  األهداف

 تقييم مستوى مشاركة الطلبة يف األنشطة الطالبية املختلفة  باجلامعة. .1
 معرفة وحتديد عوامل التأثري يف ضعف مشاركة الطلبة يف األنشطة الطالبية. .2
 الربامج املقدمة للطالب بناًء على نتائج التقييم.أعداد املساعدة على زيادة  .3

 إجراءات القياس

لكرتوني من خالل املوقع اإل ةوذلك جلميع الطلب ،يتم تطبيق هذا املؤشر يف نهاية الفصل الدراسي الثاني .1

 . للجامعة
 الالصفية. الطالبية( عدد األنشطة 1-4جدول )املؤشر من خالل قيمة يتم حساب  .2

 أداة القياس

 الالصفية الطالبية( عدد األنشطة 1-4جدول )

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من قيمة السنة السابقة

 اجلهة املزودة للبيانات

  عمادة شؤون الطالب

 مستوى البيانات

  برنامج 

 كلية 

 جامعة 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 االحتياجات اخلاصة يذو بةعدد برامج رعاية الطل: 28املؤشر  

 التعريف

. واملقصود االحتياجات اخلاصة يلذو خالل العام اجلامعياليت تقدمها اجلامعة عدد برامج الرعاية  هو  

، املتميزين واملتعثرين يف الدراسة واملوهوبني يف النواحي املختلفة ةالطلب مهبذوي االحتياجات اخلاصة 

 .رب أنشطة ال صفية باجلامعةاليت تعتولتعليمية والرياضية والثقافية والفنية وغريها لنواحي اكا

  األهداف

 التعرف على عدد برامج الرعاية لذوي االحتياجات اخلاصة اليت تقدمها اجلامعة للطلبة خالل العام. .1
 التمكن من إجراء املقارنات املرجعية. .2
 حصر اجلهات املسؤولة عن رعاية الطلبة وكذلك الربامج املقدمة هلم ومقارنتها سنويًا. .3
 تأثري برامج رعاية املوهوبني واملتميزين واملتعثرين يف رفع مستوى خرجيي اجلامعة.معرفة مدى  .4

  إجراءات القياس

 يتم تطبيق هذا املؤشر يف نهاية الفصل الدراسي الثاني االسبوع الثاني عشر من كل عام. .1
 اخلاصة.( عدد برامج رعاية الطلبة ذوي االحتياجات 3-4يتم حساب قيمة املؤشر من خالل جدول ) .2

 أداة القياس

 اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة رعاية برامج عدد( 3-4) جدول

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة شؤون الطالب

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 هيئة التدريس واإلداريني يف جماالت املعرفة املتجددةعدد الربامج التدريبية اليت تنفذها اجلامعة ألعضاء  :25املؤشر  

 التعريف

 يف والكادر اإلداريألعضاء هيئة التدريس  اجلامعة سنويًا تنفذها ليتاهو معرفة عدد الربامج التدريبية   

 اإلداري الكادرأعضاء هيئة التدريس وكذلك  عدد ت التنمية البشرية واجملاالت التخصصية نسبة إىلاالجم

  املسجلني بدوام كامل باجلامعة.

ملنسوبيها من  املستدامةداللة واضحة على مدى اهتمام اجلامعة بعملية التنمية  يقيمه هذا املؤشر تعط   

 . وكذلك الكادر اإلداريأعضاء هيئة التدريس 

  األهداف
اجلامعة سنويًا ألعضاء هيئة التدريس والكادر اإلداري يف تنفذها هو معرفة عدد الربامج التدريبية اليت  .1

جماالت التنمية البشرية واجملاالت التخصصية نسبة إىل عدد أعضاء هيئة التدريس وكذلك الكادر 

 اإلداري املسجلني بدوام كامل باجلامعة. 

ملنسوبيها من  دامةاملستقيمه هذا املؤشر تعطي داللة واضحة على مدى اهتمام اجلامعة بعملية التنمية  .2

 أعضاء هيئة التدريس وكذلك الكادر اإلداري.

 إجراءات القياس

 .يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي .1
 وحدات اجلامعة )العمادات هاتجماالت املعرفة املتجددة اليت قدميف عدد الربامج التدريبية يتم حساب  .2

 الربامج عدد( 4-4) اإلداري( باستخدام جدول والتخطيط للتطوير العامة اإلدارة الكليات، املساندة،

 .املتجددة املعرفة جماالت يف التدريبية

 أداة القياس

 املتجددة  املعرفة جماالت يف التدريبية الربامج عدد( 4-4) جدول

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

  املساندةالعمادات 

 تالكليا 

 اإلدارة العامة للتطوير والتخطيط اإلداري 

 مستوى البيانات

 امج نبر 

 كلية 

 جامعة 
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 مجالي عدد االقسامإداري متكامل إىل إعدد االقسام اإلدارية اليت لديها تنظيم  :22املؤشر  

 التعريف

املتكامل هو تقسيم األعمال واملسؤوليات يف اجلهاز اإلداري وختصيصها يف  يقصد بالتنظيم اإلداري   

ها وأحجامها من جهة ألخرى، وتوزع هذه أعداد إدارات وأقسام ووحدات إدارية رئيسية وفرعية ختتلف يف 

 األعمال واملسؤوليات على أفراد فريق العمل ألدائها وفق توصيف وظيفي واضح

  األهداف

 يم اإلداري يف األقسام اإلدارية جبامعة اجملمعة.حتليل واقع التنظ .1
دعم التنظيم اإلداري القائم باملقومات الالزمة لنجاحه واليت من بينها إمداده باللوائح واألنظمة  .2

 اجلامعية.
 التعرف على العوامل املؤثرة على اجياد تنظيم اداري متكامل يف جامعة اجملمعة. .3
لتحسني سري إجراءات العمل والتنظيم املساعدة يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة  .4

 .اإلداري

 إجراءات القياس

 يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي. .1
على وجه اخلصوص  يتم حصر األقسام اإلدارية بشكل عام واألقسام اليت لديها تنظيم إداري متكامل .2

 اإلداري. التنظيم مستوى( 1-3) باستخدام جدولوذلك 

 أداة القياس

 اإلداري التنظيم مستوى( 1-3) جدول

 احلد األدنى املستهدف 

111 %  

 اجلهة املزودة للبيانات

  العامة للتخطيط والتطوير اإلداري اإلدارة

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 كادمييةملباني اجلامعة ووحداتها األ كي نسبة التشغيل الذ :24املؤشر  

 التعريف

يقيس هذا املؤشر نسبة التشغيل الذكي للمباني والتجهيزات باجلامعة للتأكد من مدى االستفادة القصوى   

 من التجهيزات التعليمية والتكنولوجيا املتطورة.

  األهداف

 التعرف على نسبة التشغيل الذكي للمباني يف كل كلية من الكليات. .1
 التعرف على العوامل املؤثرة يف استغالل املباني بطريقة ذكية واآلليات املمكنة لذلك. .2
التعرف على التقنيات املوجودة يف القاعات الدراسية ومدى استخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس  .3

 وتفاعل الطلبة معها.
 صحيح.التعرف على مدى استغالل كافة املساحات املتاحة يف الكليات استغالل  .4

 إجراءات القياس

 يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي. .1
يتم قياس هذا املؤشر من خالل معرفة نسبة املستخدم من املباني والتجهيزات إىل االمجالي وذلك من  .2

 ( نسبة التشغيل الذكي ملباني اجلامعة ووحداتها األكادميية.1-6خالل جدول ) 

 أداة القياس

 كادمييةنسبة التشغيل الذكي ملباني اجلامعة ووحداتها األ (1-6 جدول )

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

 الكليات

 مستوى البيانات

 كلية 

 جامعة 
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 خالل العام الدراسي ةنسبة املقررات اليت جيرى فيها تقويم للطلب:  21املؤشر  

 التعريف

التقويم هو عملية تهدف إىل إصدار حكم على حتصيل الطلبة من خالل وسائل مجع املعلومات عن أداء   

تشتمل  اليتباملقررات  واألحباثاملشاريع  والواجباتالطالب، مثل: االختبارات الكتابية والشفهية والعملية 

 عليها اخلطة الدراسية للربنامج.

  األهداف

 تقويم التحصيل الدراسي. .1

 حتديد املستوى والتعرف على مدى التقدم حنو حتقيق أهداف املقررات والربنامج. .2

إمداد الطلبة والقائمني على العملية التعليمية باملعلومات الالزمة من أجل حتسني مستوى التعلم ورفع  .3

 كفاءة الربامج واالسرتاتيجيات التعليمية املستخدمة.

 عة املستمرة هلا وفق األسس العلمية.تطوير عمليات التقويم وإجراءاته واملراج .4

 إجراءات القياس

 .لعام الدراسيليتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع  .1

( نسبة املقررات اليت 1-7جدول )يتم حساب نسبة املقررات اليت جيري فيها تقويم للطلبة باستخدام  .2

 .خالل العام الدراسي ةجيرى فيها تقويم للطلب

 أداة القياس

 خالل العام الدراسي ة( نسبة املقررات اليت جيرى فيها تقويم للطلب1-7جدول )

 احلد األدنى املستهدف 

 % 

 اجلهة املزودة للبيانات

 الكليات

 مستوى البيانات

 برنامج 

 كلية 

 جامعة 
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 نسبة الربامج اخلاضعة ملراجعة داخلية مستقلة:  21املؤشر 

 التعريف

 يلامراجعة داخلية ( إىل امج ناس من داخل اجلامعة )أيتم عمل تصديق مستقل من  اليتهو عدد الربامج    

ناس من داخل اجلامعة أعدد الربامج بالكلية أو اجلامعة.  وعمليات مراجعة وتقويم الربامج وأنشطتها من قبل 

 من  ذوي خربةعملية تقويم وتقديم تقارير عن الربنامج من قبل مقيمني داخليني يتسمى بتقويم النظراء وه

ن يكون النظراء لديهم اخلربات الضرورية يف أوجيب . املؤسسة وباملهن املماثلة وخمتصني يف اجملال املعين

 والتحديات اليت تواجهها. اجلامعةكما أنهم على دراية كافية بطبيعة وأغراض  ،املماثلة الربامج

  األهداف

 حتقيق أهداف املقررات والربامج.ودة والتعرف على مدى التقدم حنو اجلحتديد مستوى  .1

 ورفع كفاءةإمداد القائمني على العملية التعليمية باملعلومات الالزمة من أجل حتسني مستوى التعلم  .2

 الربامج واالسرتاتيجيات التعليمية املستخدمة.

 عمليات التقويم وإجراءاته واملراجعة املستمرة هلا وفق األسس العلمية. تطوير .3

 إجراءات القياس

 .يتم تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام الدراسي .1

نسبة الربامج ( 2-7جدول )يتم حساب نسبة الربامج اخلاضعة ملراجعة داخلية مستقلة باستخدام  .2

 .اخلاضعة ملراجعة داخلية مستقلة

 أداة القياس

 نسبة الربامج اخلاضعة ملراجعة داخلية مستقلة( 2-7جدول )

 احلد األدنى املستهدف 

111 % 

 اجلهة املزودة للبيانات

 الكليات 

 عمادة اجلودة و تطوير املهارات 

 مستوى البيانات

 كلية 

 جامعة 
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 نسبة الربامج اخلاضعة ملراجعة خارجية مستقلة ملستويات حتصيل الطلبة: 26املؤشر  

 التعريف

ملعايري  (خارجيةاجلامعة )مراجعة  خارجوهو عدد الربامج اليت يتم عمل تصديق مستقل من أناس من    

عدد الربامج بالكلية أو اجلامعة. و عمليات مراجعة وتقويم الربامج  اليإىل امج )مستويات( حتصيل الطلبة

لتحقيق املخرجات التعليمية عملية تقويم  يخارجية مستقلة تسمى بتقويم النظراء وه جهةوأنشطتها من قبل 

من املؤسسات أو املهن  ربنامج من قبل مقيمني خارجني ذوي خربةالتقارير عن  وتقديمالربنامج،  املستهدفة

 .املماثلة وخمتصني يف اجملال املعين

  األهداف

 حتديد مستوى اجلودة والتعرف على مدى التقدم حنو حتقيق األهداف باملقررات والربامج. .1

 األسس العلمية.تطوير عمليات التقويم وإجراءاته واملراجعة املستمرة هلا وفق  .2

 تقييم العملية التعليمية وفق معايري حمددة مما يساعد على تطويرها املستمر. .3

 إجراءات القياس

 .م تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام الدراسييت .1

 يتم حساب نسبة الربامج اخلاضعة ملراجعة خارجية مستقلة ملستويات حتصيل الطلبة باستخدام جدول .2

 الطلبة. حتصيل ملستويات مستقلة خارجية ملراجعة اخلاضعة لربامجا نسبة( 7-3)

 أداة القياس

 الطلبة حتصيل ملستويات مستقلة خارجية ملراجعة اخلاضعة الربامج نسبة( 3-7) جدول

 احلد األدنى املستهدف 

111 % 

 اجلهة املزودة للبيانات

 الكليات

 مستوى البيانات

 كلية 

 جامعة 
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 أشهر من التخرج: 6اخلرجيني من برامج البكالوريوس الذين يف مدة نسبة : 27ملؤشر  ا

 مل يبحثوا عن توظيف أو دراسة  -ج     علياسجلوا يف دراسة  -ب    توظفوا -أ

 التعريف

اجلامعة( إىل عدد اخلرجيني الذين  –الكلية  –هو النسبة بني إمجالي عدد الطلبة املتخرجني من )الربنامج    

داخل  ) بعد اعتماد نتيجة التخرج من جملس اجلامعة ( عمل خالل ستة أشهر من التخرج حصلوا على فرصة

عمال خاصة بهم. كذلك اخلرجيني الذين سجلوا أعمال حكومية أو بشركات خاصة أو أأو خارج اململكة 

 .أو دراسات عليا فرص وظيفيةعن  ايبحثومل  يضًا الذيناو بالدراسات العليا باجلامعة أو جامعات اخرى

  األهداف

 طلبة اجلامعة على املهارات الالزمة لسوق العمل. اكتسابمعرفة مدى  .1
 باجلامعة. التعليمهذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لرفع جودة استخدام  .2

 إجراءات القياس

)بعد اعتماد نتيجة التخرج من  أشهر على خترج الطلبة (6)يتم تطبيق هذا املؤشر كل عام بعد مرور  .1

 .جملس اجلامعة (
 حساب نسبة يتممجالية للمتخرجني كما يتم حساب عدد اخلرجيني الذين توظفوا إىل النسبة اإل .2

الذين سجلوا يف دراسات عليا والذين مل يبحثوا عن توظيف أو دراسات عليا على مستوى  اخلرجيني

 نسب التوظيف للطلبة اخلرجيني.( 6-1)جدول من خالل  الربنامج والكلية واجلامعة

 أداة القياس

 امج دراسات عليا للطلبة اخلرجينينسب التوظيف/االلتحاق برب( 6-1دول )ج

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من قيمة السنة السابقة 

 اجلهة املزودة للبيانات

 عمادة القبول والتسجيل 

 )الكليات )وحدة اخلرجيني 

 مستوى البيانات

  برنامج 

 كلية 

 جامعة 
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 املوفرة لكل طالب اآللي د أجهزة احلاسب عد: 20شر  املؤ

 التعريف

معرفة عدد أجهزة احلاسب اآللي املوجودة جبميع املعامل ومكتبات اجلامعة وعمادة القبول والتسجيل هو    

 .املسجلني عدد الطلبةإمجالي واألجهزة ذات االستخدام العام باجلامعة مقارنة ب

  األهداف

 التعرف على نسبة أجهزة احلاسب اآللي املوفرة لكل طالب. .1
 التمكن من إجراء املقارنات املرجعية. .2
 حصر احتياجات الطلبة من أجهزة احلاسب اآللي. .3
 ألجهزةالطلبة  احتياجاستخدام هذا املقياس يف رسم السياسات العامة على مستوى اجلامعة لتلبية  .4

 احلاسب اآللي.

 إجراءات القياس

 تطبيق هذا املؤشر يف االسبوع الرابع للعام اجلامعي.يتم  .1
 ( عدد أجهزة احلاسب اآللي املوفرة للطلبة.1-5حساب عدد أجهزة احلاسب اآللي باستخدام جدول ) .2
 الطلبة املسجلني.أعداد ( 1-1حساب عدد الطلبة من خالل جدول ) .3

 أداة القياس

 ( عدد أجهزة احلاسب اآللي املوفرة للطلبة1-5جدول ) 

 ( 1-1جدول ) الطلبة املسجلنيأعداد 

 احلد األدنى املستهدف 

 أعلى من قيمة السنة السابقة

 اجلهة املزودة للبيانات

 تقنية املعلومات عمادة 

 عمادة القبول والتسجيل 

 مستوى البيانات

 جامعة 
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 اتــقــرفـامل

 أدوات القياس
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 الطلبةأعداد قياس جداول  
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 (رقم الفصل الدراسي)عدد الطلبة املسجلني 
 الكلية الربنامجرمز  الربنامج

 ذكور أناث اجملموع

     
 1كلية

     

     
 2كلية

     

 اجملموع   

  الطلبة املسجلنيأعداد ( 1-1) جدول 
 

 حاالت الطلبةأعداد ( 2-1) جدول

 

 التخصص الربنامج  رمز الكلية
 321املقبولني  الطلبةعدد 

املسجلني من  الطلبةعدد 

 331بني املقبولني 

 الذين اجتازو الطلبةنسبة 

 السنة األوىل بنجاح

 اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر

 1كلية
           

           
 2كلية

           

 اجملموع           

 ( نسبة اجتياز الطلبة للسنة األوىل بنجاح3-1) جدول         
  

 الكلية
 رمز

 الربنامج 
 الربنامج

 (رقم الفصل الدراسي)حاالت الطلبة 

 منسحب معتذر منتظم
مفصول 

 اكادمييا
 خريج مطوي قيده

 اجملموع

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 1كلية
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 2كلية
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 اجملموع 
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 الربنامج الربنامج  رمز الكلية
 311املقبولني  الطلبةعدد 

املسجلني من  الطلبةعدد 

 341بني املقبولني 

الذين أكملوا  الطلبةنسبة 

 احلد األدنى من املدة بنجاح

 اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر

 1كلية
           

           
 2كلية

           

 اجملموع           

 نسبة الطلبة الذين أكملوا احلد األدىن من املدة بنجاح (4-1) جدول         
 

 ةنسب

 يفالنمو 

أعداد 

 الطلبة

 املقبولني

 321املقبولني  عدد الطلبة 331املقبولني  عدد الطلبة

 املقر الكلية الربنامج رمز  الربنامج
 ذكور أناث اجملموع ذكور اناث اجملموع

         
 1كلية

 اجملمعة
         

         
 2كلية

         

 3كلية         
 الزلفي

 4كلية          

 احلوطة 5كلية          

 الغاط 6كلية          

 رماح 7كلية         

 
 اجملموع      

 املقبولني يف اجلامعة بعدد فروعهاالطلبة أعداد نسب النمو يف ( 5-1) جدول
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 لطلبة اخلرجيني بربامج دراسات علياالتحاق نسب توظيف/ا( 6-1) جدول
  

رمز  الكلية

 الربنامج
 الربنامج

 أشهر من التخرج 6نسبة اخلرجيني من برامج البكالوريوس الذين يف مدة  
إجالي عدد 

 اتوظفو اخلرجيني
سجلو يف 

 درسات عليا

مل يبحثو عن 

توظيف أو 

 ات عليادراس
 % النسبة

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

كلية

1 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

  

 
 

 
 

 
 

   اجملموع 
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 أعضاء هيئة التدريس والكادر اإلداريأعداد قياس جداول  
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 الكلية
رمز 

 الربنامج
 مجالربنا

الرتبة 

 العلمية

الذين على 

 رأس العمل

متفرغ 

 علميًا
 املبتعثني

املعارين 

 ()منتدبني
 السعوديني

غري السعوديني 

 )متعاقدين(

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 1كلية 

             استاذ   

استاذ 

 مشارك

            

استاذ 

 مساعد

            

             حماضر

             اجملموع

             معيد

             االمجالي

 أعضاء هيئة التدريسأعداد  (1-2)جدول  

 اسم اجلهة

 التصنيف الوظيفي

 إمجالي الوظائف 

 غري سعودي سعودي

 إناث ذكور إناث ذكور

         حيت اخلامسة عشر املراتب من األوىل 
         الوظائف الصحية 

         الوظائف الفنية 
         املستخدمون 

       العمال  

     اإلمجالي

 املوظفني اإلدارينيأعداد جدول ( 1-3)جدول 
  



 
 

  
 
 

46 
  

 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 

 

 

 

 

  قياس األنشطة الطالبية وبرامج خدمة اجملتمع  والربامج التدريبيةجداول  
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 الربنامج رمز الربنامج   اسم الكلية
 عدد االنشطة الطالبية

 لبةعدد الط

املشاركني 

 بالنشاط

 أنثى ذكر اخرى ثقايف اجتماعي رياضي

 1كلية 

        

        

        

       اجملموع

 

 عدد األنشطة الطالبية الغري صفية (1-4)جدول 

 اسم الكلية
  املقدمةبرامج التثقيف اجملتمعي عدد 

 أخرى الربامج القانونية واإلدارية الربامج الصحية الربامج التعليمية

     1كلية 

     2كلية 

     اجملموع

 

 املقدمةبرامج التثقيف اجملتمعي عدد  (2-4)جدول 

 عدد برامج رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة للفئات:

 املتميزين املتعثرين املوهوبني أخرى العدد

    

 اجملموع    

االحتياجات اخلاصة يذو  بةعدد برامج رعاية الطل (3-4) جدول  

 اجلهة جماالت املعرفة املتجددةعدد الربامج التدريبية يف 

 اجلانب األكادميي اجلانب اإلداري اجلانب الفين أخرى )كلية/عمادة/إدارة(

     

 اجملموع    

عدد الربامج التدريبية يف جماالت املعرفة املتجددة (4-4)جدول   
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 
 
 
 
 
 
 
 

   واملختربات واملعاملعدد أجهزة احلاسب اآللي واخلدمات اإللكرتونية قياس جداول  
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

  وفرةبيان بعدد  األجهزة  امل

 ( عدد أجهزة احلاسب اآليل املوفرة للطلبة1-5) جدول

 

 لكرتونيةاإلاجلامعة عدد خدمات ( 2-5) جدول
 العدد املستخدم العدد االمجالي التجهيزات

   بسبورات ذكية القاعات املزودة
   ربوجكرتالقاعات املزودة ب

   عالناتالشاشات العرض املستخدمة يف ا
   املرئي االتصال االجتماعات املزودة بأنظمة غرف

   عضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون احد هذه التقنياتأ
   قاعات املخصصة للمحاضراتال

   غرف االجتماعات
   املسارح

   كاتبامل
   املواقف

   و ال يوجد(أتوفري خدمة االنرتنت للعاملني )يوجد 
   و ال يوجد(فري خدمة االنرتنت للطلبة )يوجد أتو

   وجود الفنني إلصالح املشاكل الطارئة يف التقنيات )يوجد او ال يوجد(

 نسبة التشغيل الذكي ملباين اجلامعة ووحداهتا االكادميية (1-6 ) جدول

 عدد املعامل الربنامج رمز الربنامج   الكلية
عدد 

 املختربات

 عدد الفنني العاملني

 فين
فين 

 صحي

فين 

 تشغيل

 1كلية 
       

       

  املعامل واملختربات باجلامعة ( 2-6)جدول 

 م
 املستفيدون اسم اخلدمة

0   

2   

  إمجالي عدد اخلدمات
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   مؤشرات اجلودة واالعتماد األكادمييقياس  جداول 
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 قياس األداء جبامعة اجملمعةدليل مؤشرات 

 النسبة %
عدد املقررات اليت جيري 

 تقويم للطلبةبها 

إمجالي عدد 

 املقررات
 الكلية الربنامج رمز  الربنامج

     
 1كلية

     

 اجملموع   

خالل العام الدراسي ةبقررات اليت جيرى فيها تقومي للطلنسبة امل( 1-7) جدول  

 النسبة %
عدد الربامج اخلاضعة ملراجعة 

 داخلية
 الكلية إمجالي عدد الربامج

 1كلية   

 اجملموع   

الربامج اخلاضعة ملراجعة داخلية مستقلةنسبة ( 2-7) جدول  
  

 النسبة %
عدد الربامج اخلاضعة ملراجعة 

 ملستويات حتصيل الطلبة خارجية
 الكلية إمجالي عدد الربامج

 1كلية   

 اجملموع   

الربامج اخلاضعة ملراجعة خارجية مستقلة ملستويات حتصيل الطلبة ( نسبة3-7)جدول   
 

  عدد األحباث العلمية احملكمة

 األحباث العلمية احملكمة ( عدد1-8) جدول
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  قياس مستوى التنظيم اإلداريجداول 
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اسم 

 اجلهة

األقسام 

 اإلدارية

 يوجد

هيكل 

 تنظيمي

 يوجد

توصيف 

 وظيفي

 يوجد

دليل 

 إجراءات

 يوجد

نظام متابعة 

 أداء

النسبة املئوية للتنظيم اإلداري 

 يف القسم

 نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال

 

      

      

      

       اجملموع

 مستوى التنظيم اإلداري( 1-3) جدول

 مالحظات:
 وعللدم وهبللذا يف حلال وجللود هيكللل تنظيملي وتوصلليف وظيفللي ودليلل إجللراءات ، % 25القيلاس نسللبة  لكلل حمللور رييسلي مللن حمللاور

 %.75اإلداري للقسم هي وجود نظام متابعة أداء تكون نسبة التنظيم 
 يف اجلهة ككل ومن مث جتمع وتقسم على عدد األقسام ملعرفة نسبة التنظيم اإلداري ،يتم حساب نسب األقسام كل على حده. 
 .اهليكل اإلداري جيب أن يكون معتمد بقرار رمسي من قبل صاحب الصالحية 
 رييسية.التوصيف الوظيفي جيب أن يكون مكتوب ومشتمل على مجيع النقاط ال  
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 مستوى الرضا تقييماستبانات 
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 ( تقويم خربة الطالب/ الطالبة1استبانة )

 ____________________________________________ م(اسم الربنامج )القس

     _____________________السنة____________________       الفصل الدراسي 

 تعترب التغذية الراجعة من الطلبة مهمة لتحسني جودة اخلربات التعليمية يف مؤسسات التعليم العالي.  

وهذه االستبانة مصممة جلمع آراء الطلبة عن خرباتهم أثناء الربنامج )القسم(. وتشمل بنود هذه االستبانة مجيع 

 خرباتك اليت مررت بها يف الربنامج حتى اآلن، وال تقتصر على مقرر واحد فقط. 

بتك مع استجابات وهذه االستبانة سرية. فنرجو عدم كتابة امسك عليها أو الكشف عن هويتك.  وستجمع استجا

اآلخرين من خالل عملية ال تسمح بالتعرف على أي شخص،  وستستخدم خالصة اآلراء للتخطيط لتحسني جودة 

 اخلربات التعليمية جبامعتك هذه .   

 ( أمام اخليار الذي يعرب عن وجهة نظرك للفقرات التالية:الرجاء وضع عالمة )

 مًا أو يف كل األحيان تقريبًا، و أن املطلوب متت تأديته على أكمل وجه.)أوافق بشدة ( تعين أن العبارة صحيحة دائ 

 .أوافق( تعين أن العبارة صحيحة غالبًا أو يف أغلب احليان، و أن املطلوب متت تأديته بشكل جيد تقريبًا( 

 .صحيح حلد ما ( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط( 

  تأديته بشكل ضعيف أو مل يؤد يف معظم األحيان.)ال أوافق( تعين أن املطلوب متت 

 .ال أوافق بشدة( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل سيء جدا، أو مل يؤد أصاًل،  أو نادرًا ما متت تأديته( 
 

 املشــــورة والــدعم

 م
 العبارات

أوافق 

 بشدة
 معارض حمايد أوافق

معارض 

 بشدة
اخلاصة باجلامعة وأقسامها كان من السهل علي أن أجد املعلومات   1

 )براجمها( قبل أن أسجل فيها.
     

عندما بدأت يف هذه اجلامعة، ساعدني برنامج التهيئة املعد للطلبة   2

 املستجدين.
     

هناك فرص كافية يف هذه اجلامعة للحصول على املشورة فيما يتعلق   3

 بدراسيت ومستقبلي املهين. 
     

      للمقررات سهلة وذات كفاءة.إجراءات التسجيل   4
 مصادر وجتهيزات التـــعلم

     الفصول الدراسية )مبا يف ذلك قاعات احملاضرات، واملعامل، وهكذا(   5
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 جذابة ومرحية.
      مرافق وجتهيزات احلاسب املخصصة للطلبة كافية الحتياجاتي.   6
      يساعدني منسوبو املكتبة عندما أحتاج لذلك.   7
      أشعر بالرضا عن جودة ومقدار املواد التعليمية املتاحة لي باملكتبة.  8
      تفتح املكتبة أبوابها يف أوقات مالئمة.  3

هناك مرافق متاحة لألنشطة الالمنهجية )مبا يف ذلك األنشطة الرياضية   11

 والرتفيهية(.
     

      الدينية.هناك مرافق مناسبة متاحة باجلامعة ألداء الشعائر   11

 التعــلم والتـعليم
يهتم معظم أعضاء هيئة التدريس الذين أتعامل معهم اهتمامًا حقيقيًا مبدى   12

 تقدمي.
     

      هيئة التدريس باجلامعة عادلون يف معاملتهم للـطلبة.  13
تشجعين املقررات والواجبات اليت آخذها على دراسة األفكار اجلديدة وعلى   14

 آرائي.التعبري عن 
     

تزداد قدرتي على دراسة وحل املشكالت اجلديدة وغري العادية، نتيجة   15

 لدراسيت.
     

تتحسن قدرتي بشكل فعال على التعبري عن نتائج أحباثي اليت أقوم بها،   16

 نتيجة لدراسيت.
     

      حيفزني الربنامج )القسم( الذي أدرس به على املزيد من التعلم.  17
      واملهارات اليت أتعلمها ذات أهمية بالنسبة ملستقبلي الوظيفي. إن املعارف  18
      إنين أتعلم كيف أعمل بشكل فعال مع األنشطة اجلماعية.  13

 التقويم العام

      أشعر بالرضا بشكل عام عن حياتي الطالبية يف هذه اجلامعة.  21

 أسئـــلة مفــتوحة

21  
 يف هذه اجلامعة؟ما أكثر شيء يعجبك فيما خيص دراستك 

22  
 ما أكثر شيء ال يعجبك فيما خيص دراستك يف هذه اجلامعة؟

23  
 ما االقرتاحات اليت لديك لتحسني هذه اجلامعة؟
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 ( تقويم املقرر2استبانة )

 ______________________:م(اسم الربنامج )القس  ______________________:  اسم املقرر ورمزه

  هـ 143/      /        : السنة  ___________________: الفصل الدراسي

تعترب التغذية الراجعة من الطالب مهمة لتحسني جودة املقررات.  وهذه االستبانة سرية. فنرجو عدم كتابة امسك 

عليها أو الكشف عن هويتك.  وستجمع استجابتك مع استجابات اآلخرين من خالل عملية ال تسمح بالتعرف على أي 

   خالصة اآلراء للتخطيط للتحسني. شخص،  وستستخدم

 ( أمام اخليار الذي يعرب عن وجهة نظرك للفقرات التالية:الرجاء وضع عالمة )

 .أوافق بشدة ( تعين أن العبارة صحيحة دائمًا أو يف كل األحيان تقريبًا، و أن املطلوب متت تأديته على أكمل وجه( 

  أغلب احليان، و أن املطلوب متت تأديته بشكل جيد تقريبًا.)أوافق( تعين أن العبارة صحيحة غالبًا أو يف 

 .صحيح حلد ما ( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط( 

 .ال أوافق( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف أو مل يؤد يف معظم األحيان( 

 أو نادرًا ما متت تأديته.)ال أوافق بشدة( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل سيء جدا، أو مل يؤد أصاًل  ، 
 

 أسئلة خاصة بـبداية املقرر

 م
 العبارات

أوافق 

 بشدة
 معارض حمايد أوافق

معارض 

 بشدة
كانت اخلطوط األساسية )مبا يف ذلك املعلومات واملهارات اليت صمم املقرر   1

 لتطويرها( واضحة بالنسبة لي.

     

كانت متطلبات النجاح يف املقرر )مبا يف ذلك الواجبات اليت يتم التقييم بناء   2

 عليها، وحمكات التقييم( واضحة بالنسبة لي.

     

كانت مصادر مساعدتي يف املقرر )مبا يف ذلك الساعات املكتبية لعضو   3

 هيئة التدريس، واملراجع( واضحة بالنسبة لي.
     

 املقررأسئلة خاصة مبا حدث خالل 
كان تنفيذ املقرر واألشياء اليت طلب مين أداؤها متسقة مع اخلطوط   4

 األساسية للمقرر.

     

كان عضو هيئة التدريس ملتزمًا بإعطاء املقرر بشكل كامل )مثل: بدأ   5

احملاضرات يف الوقت احملدد، تواجد عضو هيئة التدريس بشكل دائم، 

 األعداد اجليد للمواد املساعدة يف التدريس، وهكذا(. 

     

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

 املقرر.
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      كان عضو هيئة التدريس موجودًا للمساعدة خالل الساعات املكتبية .  7
      كان عضو هيئة التدريس متحمسًا ملا يقوم بتدريسه .  8
      كان عضو هيئة التدريس مهتمًا مبدى تقدمي وكان معيناً  لي.  3

كان كل ما يقدم يف املقرر حديثا ومفيدًا، )النصوص املقروءة،   11

 التلخيصات، املراجع، وما شابهها(.

     

      كانت املصادر اليت احتجتها يف هذا املقرر متوافرة كلما كنت أحتاج إليها.  11
      كان هناك استخدام فعال للتقنية لدعم تعليمي يف هذا املقرر.  12
      وجدت تشجيعًا إللقاء األسئلة وتطوير أفكاري اخلاصة يف هذا املقرر.   13
      شجعت يف هذا املقرر على تقديم أفضل ما عندي .   14
ساعدت األشياء اليت طلبت مين يف هذا املقرر )النشطة الصفية، املعامل،   15

 وهكذا( يف تطوير معرفيت ومهاراتي اليت يهدف املقرر لتعليمها.

     

كانت كمية العمل يف هذا املقرر متناسبة مع عدد الساعات املعتمدة   16

 املخصصة للمقرر.  

     

      قدمت لي درجات الواجبات واالختبارات يف هذا املقرر خالل وقت معقول.  17
      كان تصحيح واجباتي واختباراتي عاداًل ومناسبًا.  18
      األخرى بالربنامج )القسم(.وضحت لي الصلة بني هذا املقرر واملقررات   13

 تقويم المقرر
      ما تعلمته يف هذا املقرر مهم وسيفيدني مستقباًل.  21
ساعدني هذا املقرر على حتسني قدرتي على التفكري وحل املشكالت بداًل   21

 من حفظ املعلومات فقط.

     

      ساعدني هذا املقرر على حتسني مهاراتي يف العمل على شكل فريق.  22
      ساعدني هذا املقرر على حتسني قدرتي على االتصال بفاعلية.  23

 التقويم العام

      أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة هذا املقرر.  24

 أسئـــلة مفــتوحة

25  
 ما الذي أعجبك بشكل كبري يف هذا املقرر؟

26  
 ما الذي مل يعجبك بشكل كبري يف هذا املقرر ؟

27  
 اليت لديك لتحسني  هذا املقرر ؟ما االقرتاحات 
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 التسجيل واإلرشاد األكادميييف خدميت  آراء الطلبةاستطالع  (3)استبانة 

 أخي الطالب:

تهدف هذه االستبانة إىل استطالع رأيك فيما يتعلق بالتسجيل واإلرشاد األكادميي، من خالل تقييم أداء املرشد األكادميي بالقسم    

وإدارة شؤون الطالب باجلامعة، سعيًا إىل االرتقاء باملستوى األكادميي وحتقيقًا ألهداف القسم يف التطوير املستمر مع مراعاة الدقة 

 علمًا بأن بيانات ومعلومات االستبانة ستعامل بسرية تامة. واملوضوعية،  

 ( أمام اخليار الذي يعرب عن وجهة نظرك للفقرات التالية:الرجاء وضع عالمة ) 

 .أوافق بشدة ( تعين أن العبارة صحيحة دائمًا أو يف كل األحيان تقريبًا، و أن املطلوب متت تأديته على أكمل وجه( 

  العبارة صحيحة غالبًا أو يف أغلب احليان، و أن املطلوب متت تأديته بشكل جيد تقريبًا.)أوافق( تعين أن 

 .صحيح حلد ما ( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط( 

 .ال أوافق( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف أو مل يؤد يف معظم األحيان( 

 كل سيء جدا، أو مل يؤد أصاًل،  أو نادرًا ما متت تأديته.)ال أوافق بشدة( تعين أن املطلوب متت تأديته بش 

 بارةـــــــــــالع م
أوافق 

 بشدة
 معارض حمايد أوافق

معارض 

 بشدة

      مل تواجهين مشاكل أثناء عملية التسجيل االلكرتوني.  1

      كانت مصادر مساعدتي الستكمال تسجيل املقررات متوفرة.  2

وإرشادات واضحة يف اجلامعة ملساعدتي يف كانت هناك إعالنات   3

      استكمال تسجيل املقررات.

كان املرشد األكادميي يف القسم متعاون معي لتحقيق رغباتي يف تسجيل   4

      املقررات .

كانت عملية التسجيل عن طريق عمادة القبول والتسجيل يف اجلامعة   5

      منظمة.

التسجيل عن طريق إدارة شؤون الطالب  كانت فرتة االنتظار إلنهاء عملية  6

      يف القسم مقبولة.

وجدت تعاون من قبل املوظفني يف شؤون الطالب حلل املشاكل اليت   7

      واجهتين الستكمال تسجيل املقررات.

مت إعالمي من قبل عمادة القبول والتسجيل مبواعيد تسجيل املواد واحلذف   8

      اإلجراءات النظامية.واإلضافة وتغيري الشعب وفق 

      توجهت إىل الكلية بداية اليوم الدراسي األول ملتابعة إرشادي األكادميي.  3

كانت هناك إعالنات وإرشادات واضحة يف القسم ملساعدتي للحصول   11

      على اإلرشاد األكادميي املناسب.
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 بارةـــــــــــالع م
أوافق 

 بشدة
 معارض حمايد أوافق

معارض 

 بشدة

تفاصيل اخلطة شرح لي املرشد األكادميي الصلة بني املقررات الدراسية و   11

      الدراسية للقسم.

ساعدني املرشد األكادميي يف تسجيل الساعات الدراسية املتوافقة مع   12

      قدراتي والنظام اجلامعي.

يتواجد املرشد األكادميي خالل الساعات املكتبية املخصصة لإلرشاد   13

      األكادميي.

      عالقيت جيدة باملرشد األكادميي.  14

      املرشد األكادميي ملتزم لتوجيهي أو حلل مشكليت.كان   15

      كان املرشد األكادميي متابعا ملدى تقدمي أثناء الفصل الدراسي.  16

كان املرشد األكادميي يقدم لي النصح والتوجيه خالل فرتة الفصل   17

      الدراسي بأكمله.

وتوجهاتي يف وجدت تشجيعًا من مرشدي األكادميي لتطوير أفكاري   18

      جمال ختصصي.

كانت هناك إعالنات و إرشادات واضحة يف القسم عن توزيع القاعات   13

      الدراسية منذ اليوم األول .

أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة التسجيل واإلرشاد األكادميي   21

      يف القسم .

 

 :كادمييلتحسني التسجيل واإلرشاد األ كقرتاحاتا

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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 اجلامعة واملكتبات الفرعية  تقييم رضا املستفيد خلدمات مكتبة 4استبانة 

 ( أمام اخليار الذي يعرب عن وجهة نظرك للفقرات التالية:الرجاء وضع عالمة )

 .أوافق بشدة ( تعين أن العبارة صحيحة دائمًا أو يف كل األحيان تقريبًا، و أن املطلوب متت تأديته على أكمل وجه( 

 )تعين أن العبارة صحيحة غالبًا أو يف أغلب احليان، و أن املطلوب متت تأديته بشكل جيد تقريبًا. )أوافق 

 .صحيح حلد ما ( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط( 

 .ال أوافق( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف أو مل يؤد يف معظم األحيان( 

  تأديته بشكل سيء جدا، أو مل يؤد أصاًل،  أو نادرًا ما متت تأديته.)ال أوافق بشدة( تعين أن املطلوب متت 

 م
 الــعـبــارات

أوافق 

 بشدة
 معارض حمايد أوافق

معارض 

 بشدة

      العمادة بتقديم اخلدمة وسرعة إجنازها موظفو يهتم  1

      اخلدمات واضحة  و التعليمات واالجراءات واللوائح املنظمة للعمل 2

      مناسبًا لتقديم اخلدمات  ااملكتبة وأثاثه يعد موقع 3

      تليب الكتب  واالوعية املطبوعة مجيع احتياجاتك من املكتبة 4

      صادر معلومات املكتبة الرقمية احتياجاتك متليب  5

      تتمتع املكتبة     بالنظافة والنظام                 6

      تقدم املكتبة اخلدمة يف الوقت املناسب  7

              حاجات الزائرينيتفهم موظفي املكتبة  8

      تليب خدمة الصحف واجملالت باملكتبة احتياجاتي  3

      عناوين الصحف واجملالت اليت تقدمها املكتبة كافية  11

 

 اجلامعة: خدمات مكتبةلتحسني  كقرتاحاتا

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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 التدريسية اهليئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا درجة 5انة استب

 ( أمام اخليار الذي يعرب عن وجهة نظرك للفقرات التالية:الرجاء وضع عالمة )

 .أوافق بشدة ( تعين أن العبارة صحيحة دائمًا أو يف كل األحيان تقريبًا، و أن املطلوب متت تأديته على أكمل وجه( 

  صحيحة غالبًا أو يف أغلب احليان، و أن املطلوب متت تأديته بشكل جيد تقريبًا.)أوافق( تعين أن العبارة 

 .صحيح حلد ما ( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط( 

 .ال أوافق( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف أو مل يؤد يف معظم األحيان( 

 دا، أو مل يؤد أصاًل،  أو نادرًا ما متت تأديته.)ال أوافق بشدة( تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل سيء ج 
 

 جمال طبيعة العمل

أوافق  العبارات م

 بشدة
 معارض حمايد أوافق

معارض 

 بشدة

      وظيفي أمن وظيفيت لي حتقق  24

      توفر لي وظيفيت فرصا الكتساب مهارات وخربات جديدة.  25

      تتيح لي وظيفيت استقاللية بالعمل والقرارات  26

      توفر فرص للتطور املهين.  27

      حتقق لي وظيفيت مكانة ومنزلة اجتماعية جيدة تتناسب مع طموحاتي.  28

      املهام املنوطة بي واضحة ومالئمة.  23

      هناك وضوح يف إجراءات العمل.  31

      تتيح لي وظيفيت فرص اإلبداع والتطور يف جمال العمل.  31

لالطالع على ما هو جديد متصل بطبيعة وظيفيت توفر لي وظيفيت فرص   32

 أكادمييا.

     

      تتيح لي وظيفيت فرص للمشاركة يف الدورات واملؤمترات العلمية.  33

 العمل ظروف جمال

      .العمل لطبيعة مناسبة اإلضاءة  34

      .مناسبة وتدفئة تهوية وجود  35

      .العمل لطبيعة مناسب املكتب مساحة  36

      . (، فاكس E-mailاألدوات املكتبية الضرورة للعمل )تلفون،توفر   37

      موقع املكتبة يف اجلامعة مناسب ويسهل االتصال بالطلبة يف الكلية.  38

      .العمل لطبيعة مناسب مكتيب أثاث توفر  33

      الشعبة طلبة عدد مع تتناسب الدراسية الغرف  41

      يف املكتب.توفر اخلصوصية لعضو هيئة التدريس   41
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      عدد الطلبة بالقاعات حمدد ويساعد على اإلبداع.  42

 والحوافز الترقيات أنظمة مجال

      توفر لي وظيفيت باجلامعة فرص التقدم والرتقية.  43

      .واضحة باجلامعة الرتقية وأنظمة معايري  44

      .األداء وفاعلية بالكفاية باجلامعة الرتقية ترتبط  45

      يوجد دور مهم العتبارات احملسوبية والوساطة يف الرتقية.ال   46

      ال يوجد دور لالعتبارات السياسية والدينية يف الرتقية.  47

 الجامعة في المسؤولين مع العالقة مجال

      املهنية وآرائك القرتاحاتك رؤسائك احرتام  48

      مدى تقدير املسؤولني يف اجلامعة جلهودك األكادميية.  43

      املباشر ؤولكاالجتماعات واللقاءات اليت تعقد مع مس  51

      .البناء للنقد املسؤولني تقبل مدى  51

      .األكادميية مشكالتك حل يف اجلامعة مساهمة  52

      .اجلامعة يف تعقد اليت الالمنهجية النشاطات  53

      .املسؤولني قبل من لعملك التقييم موضوعية  54

      .اجلامعة يف القرارات اختاذ يف مشاركتك  55

      .اجلامعة تقدمها اليت واحلوافز التشجيع  56

      .ومساواة بعدالة التدريس هيئة أعضاء مجيع تعامل  57

      تدريس هيئة كعضو لك اجلامعة احرتام  58

      حرص اجلامعة على تأهيل أعضاء التدريس مهنًيا واكادميًيا.  53

      ومقرتحاتك آلرائك اجلامعة احرتام  61

      توفر الشفافية والتواصل مع املسؤولني.  61

 الرواتب أنظمة جمال

      أتقاضى راتًبا يتناسب وحجم عملي الذي أؤديه.  62

      .طموحاتي يرضى أتقاضاه الذي راتيب  63

      نظام الرواتب املطبق متحيز كفئة دون أخرى.  64

      .املعيشة تكاليف مع راتيب يتناسب  65

      أشعر بأن الزيادة السنوية على الدخل مناسبة.  66

 الزمالء مع العالقة جمال
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      .اجلامعة يف زمالئي مع الشخصية عالقيت  67

      .اجلامعة يف زمالئي وبني بيين والتنسيق التعاون  68

      التعاون بني الزمالء أعضاء هيئة التدريس يف حل املشكالت اإلدارية يف العمل  63

      التعاون بني الزمالء يف حل املشكالت الفنية يف العمل  71

      .الفريق بروح للعمل الفرص توفر  71
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 جلامعةبادارية املستفيدين من اخلدمات اإل رضا درجة  6ستبانة ا

 ( أمام اخليار الذي يعرب عن وجهة نظرك للفقرات التالية:الرجاء وضع عالمة )

 م
 الــعـبــارات

أوافق 

 بشدة
 معارض حمايد أوافق

معارض 

 بشدة

      سهولة الوصول إىل املوقع اجلغرايف للدائرة وفروعها 1

      مركز االستعالمات ( ،االتصال بالدائرة)اهلاتف، الربيد االلكرتوني سائلو 2

      سهولة الوصول إىل موظفي الدائرة ومسؤوليها 3

      واحتياجاتهمتفهم الدائرة ملتطلبات املتعاملني  4

      مدى االستجابة ملتطلبات املتعاملني واستفساراتهم وشكاواهم 5

      تعامل املوظف أو املسؤول مع املتعاملني بعدالة ومساواة 6

      مبادرات الدائرة لتحسني خدماتها وتقديم خدمات جديدة 7

      أسلوب تعامل املوظفني وحسن استقباهلم للمتعاملني 8

      سرعة تقديم اخلدمات وإجراء املعامالت يف الدائرة 3

      توفر الربوشورات والوثائق املتعلقة باخلدمات وسهولة فهمها 11

      مواكبة اخلدمات املقدمة للتقنيات احلديثة ومالءمتها الحتياجات املتعاملني 11

12 
والدعم لكافة استعداد املوظفني مقدمي اخلدمة دائما لتقديم النصح 
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