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كلمة سعادة وكيل الجامعة للتطوير
تحرص جامعة الملك عبد العزيز من خالل خططها االستراتيجية الى تطوير قطاعاتها بتطوير أداء
المنظومة التعليمية والبحثية وتحويلها إلى بيئة متطورة مما عزز من مكانة جامعة الملك عبد العزيز
وساهم في تبوأ الجامعة لمكانة مرموقة في التصنيفات الدولية للجامعات.
وتمثل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي أحد ركائز عمليات الجودة والتطوير بالجامعة ،من خالل
تأهيل ودعم قطاعات الجامعة و بناء منظومة شاملة لقياس وتقويم ضمان الجودة في قطاعات الجامعة
املختلفة حيث يمثل برنامج تقويم وضمان جودة األداء الجامعي "  "EQAUP-KAUأحد القواعد
األساسية في نجاح وفعالية جودة األداء بالجامعة.
أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا فيما نسعى إليه لالرتقاء بجامعتنا الحبيبة لتتبوأ مكانتها ويتعاظم
عطاؤها في خدمة الوطن إنه نعم المولى ونعم النصير.
أ.د .أمين بن يوسف نعمان
كلمة سعادة عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
ً
ً
تبنت عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة نظريا وعمليا ،وبذلت جهودا كبيرة للقيام بعمليات
تحول وتطوير أساس ي لجودة األداء حيث بادرت العمادة بتصميم برنامج إلكتروني " تقويم وضمان جودة
األداء الجامعي  EQAUP-KAUحيث جاء موائما ومتوافقا مع معايير هيئة تقويم التعليم مما يساهم في
استدامة ممارسات تطوير مستويات األداء.
وحرصا من العمادة على تقديم خدماتها بجودة عالية فقد أعدت وحدة القياس والتقويم أدلة إرشادية
لبرنامج  EQAUP-KAUتهدف إلى إرساء قواعد أساسية الحتساب مؤشرات قياس األداء وتوثيق
الممارسات باألدلة والشواهد المناسبة.
أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في العمل على انشاء وتطوير البرنامج ،وفي إعداد وإخراج هذه األدلة
اإلرشادية للبرنامج سائلين الله التوفيق والسداد.
أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صالح
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المقدمة
ص م م م مممم برنمامج تقويم وض م م م مممان جودة األداء الجمامعي لقيماس وتقويم فعماليمة األداء وضم م م مممان تحقيق جودته
لقطمماعممات الجممامعممة و لممك في جميع عنمماصم م م ممر العمليممة التعليميممة ،والبحثيممة ،وخممدمممة املجتمع للتممأكممد من أن المعممايير
المستمدة من رسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها قد تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع معايير المركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي ،و لك من خالل بيانات موثقة ،ومعلومات إحص م ممائية وا م ممحة ،وأدلة وبراهين ،ومؤشم م مرات أداء،
وخطط تطويرية تسمح بالمقارنة والمتابعة والتطوير المستمر.
وحر ً
صم م م ما من وحدة القياس والتقويم بعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي على تقديم الخدمات بجودة عالية
بادر فريق عمل البرنامج بإعداد أدلة إرشم م ممادية تهدف إلى إرسم م مماء قواعد أسم م مماس م م ممية الحتسم م مماب مؤش م م مرات قياس األداء
وتطبيق الممارسات باألدلة والشواهد المناسبة.
ً
مرجعا أسم مماسم م ًميا لمسم ممتخدمي نظام البرنامج في احتسم مماب مؤش م مرات قياس األداء وتوثيق
وتشم ممكل هذه األدلة
الممارسات ،وهي متاحة إلكترونيا على نظام  EQAUP-KAUلمستخدمي البرنامج لالطالع عليها.

سائلين الله تعالى التوفيق والسداد

5

4
دليل استخدام
برنامج تقويم وضمان جودة األداء الجامعي
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 1تسجيل الدخول للبرنامج
يستطيع مستخدمي البرنامج الدخول إلى البرنامج عن طريق موقع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي على شبكة
الجامعة من خالل اتباع المسار اآلتي:
إدارة الجامعة  العمادات  عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
أو من خالل الرابطeqaup.kau.edu.sa :

 2تعبئة النموذج
يتم لك من خالل منسق القطاع بالدخول على إدارة النماذج ← تعبئة النموذج حيث تظهر الشاشة اآلتية:

يقوم منسق القطاع بتعبئة النمو ج (املحاور والممارسات – المؤشرات) باتباع الخطوات اآلتية:

 1.2تعبئة املحاور والممارسات
 اختيار املحور وتعبئة الممارسات الخاصة فيه (ال يشترط الترتيب في تعبئة املحاور) تتطلب كل (ممارسة) ست فئات من اإلجابات:أ  -تطبيق الممارسة :تشير إلى مدى قيام القطاع بتطبيق (الممارسة) من عدمه ،وهناك ثالث إجابا ت
ممكنة:
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ال ينطبق
نعم
ال

الممارسة المشار إليها ليس لها عالقة بنشاطات القطاع (يلزم توضيح المبررات)
الممارسة تطب ق
الممارسة ال تطب ق رغم أهميتها أو عالقتها بنشاطات القطاع( .يلزم توضيح المبررات)

ب  -جودة األداء  :تعبأ جودة األداء في حالة اختيار اإلجابة "نعم" ويستخدم هنا مقياس تقدير متدرج من
خمس نقاط ترتيبية لتقويم مدى االلتزام بالممارسة الجيد ة وجودة تطبيقه ا في الواقع  ،كما ه و مو ح
ً
تلقائي ا جودة األداء بالقيمة (صفر ).
في الجدول أدناه  ،في حال اإلجابة بم(ال ) تعبأ

التطبيق القيمة
نعم

4
3
2

1

5

التفسير
إ ا كانت الممارسة تطب ق أحيانا ولكن جودة التطبيق ضعيفة
إ ا كانت الممارسة تطب ق في الغالب ولكن الجودة ليست مرضية .
إ ا كانت الممارسة تطب ق في أغلب األحيان  ،كما أن المؤشرات تدل بشكل عام على
فاعلية التطبيق ،وعلى تحقيق معايير مرضية لألداء مع وجود مجال أوسع للتحسين م ن
خالل خطط لتحسين الجودة ،ومتابعة عمليات تنفيذ هذه الخطط باستمرار.
إ ا كانت الممارسة تطب ق بشكل مستمر  ،كذلك توجد مؤشرات معروفة لقياس جودة
األداء ،وهذه المؤشرات تبين أن األداء يتسم بجودة عالية  ،وإن كان مازال هناك مجال
للتحسين من خالل خطط لتحسين الجودة ،ومتابعة عمليات تنفيذ هذه الخطط ورفع
تقارير عنها بانتظام.
إ ا كانت الممارسة تطب ق بشكل مستمر وعلى مستوى عال  ،كما تشير البراهين
والمؤشرات الوا حة ،أو التقويم المستقل إلى جودة عالية في األداء مقارنة
بالمؤسسات المماثلة مع وجود خطط إضافية لتحسين الجودة تتميز بواقعية
استراتيجياتها ووجود جداول زمنية محددة لتنفيذ تلك الخطط.

ج -المبررات :تو ح فيها أسباب عدم انطباق (الممارسة) أو عدم عالقتها بنشاطات القطاع – في حالة اختي ار
اإلجابة بـ ال أو ال ينطبق – ولن يحفظ اإلجراء إال بتعبئته.
د -الصعوبات :يكتب فيها ما لوحظ من الصعوبات الخارجية التي قد تسهم اإلدارة العليا في حلها ،وهي تسهم بشكل
فعلي في إعاقة تطبيق (الممارسة).
 توثيق الممارسة :يدعم تطبيق (الممارسة) باألدلة والبراهين من خالل رفع وثائق تشير إلى لك ،حيث يسمحالبرنامج برفع الوثائق بتنسيق ( ) Pdf.فقط  ،ولن تحفظ الممارسة إال بعد رفع الوثيقة ،وقد قام فريق عمل
البرنامج بإعداد دليل لتوثيق الممارسات.
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ر -الخطة التطويرية :ترفع الخطة التطويرية والتحسينية للقطاع فيما يخص الممارسة التي تكون جودة األداء فيها
(.)4,3,3
مالحظة:
 -يكون حفظ كل ممارسة على حدى بعد التعديل عليها بالضغط على حفظ.

 2.2تعبئة المؤشرات
نتقل إلى شاشة المؤشرات عن طريق الضغط على زر المؤشرات حيث تظهر الشاشة اآلتية ،يقوم المنسق بتعبئة
المؤشر ً
وفقا للخطوات اآلتية:

 هناك مؤشرات إجبارية تعبأ لتتم عملية الحفظ وهي (مؤشر األداء الفعلي ،ومؤشر األداء المستهدف).
 ضمن خانة عمود " مؤشر األداء الفعلي" أضيفت  2حقول (البسط  /المقام = الفعلي).
 يتطلب نوع المؤشر عدد منسوب الى واحد إدخال قيم البسط والمقام.
ً
لكترونيا).
 يتطلب نوع المؤشر نسبة مئوية إدخال قيم البسط والمقام فقط (تضرب  411xإ
 نوع المؤشر عدد ال يتطلب قسمه" .القيمة االفتراضية للمقام (.")4
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ً
إلكترونيا.
 المقارنة المرجعية الداخلية ستسحب قيمتها
 المقارنة المرجعية الخارجية غير إجبارية.
 ترفع وثيقة تبين مصدر القيم المستخدمة في حساب المؤشر.
 عمل دليل إرشادي من قبل فريق عمل البرنامج لكيفية احتساب المؤشرات ،ويمكن الوصول إليه من
خالل األيقونة

الموجودة أعلى الصفحة.

 بعد االنتهاء من تعبئة الممارسات ومؤشرات قياس األداء يعتمد النمو ج عن طريق الضغط على زر
سير االعتماد
 حيث تظهر الشاشة اآلتية:

 ومن ثم الضغط على زر (إرسال لالعتماد) ،وفي حال اإلرسال لتعتمد ال يمكن التعديل على اإلدخال ،وستظهر
رسالة تنبيه بذلك كما هو مو ح في الشكل التالي:
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 3متابعة النموذج
يتم لك من خالل الدخول إلى تقارير واحصائيات ← متابعة نمو ج ،حيث تظهر جميع بيانات النمو ج من
ممارسات ،مؤشرات األداء العام للنمو ج مع أداء محاوره ،والنسبة المئوية للممارسات التي عبئت (دون وجود
أي صالحية للتعبئة( كذلك سير االعتماد والمرئيات للنمو ج.
مالحظة
نما ج الكليات (تعطى صالحية المتابعة لكل من (وكيل الكلية للتطوير – مشرفة القسم – منسق الكلية).
العمادات من خالل وكيل العمادة للتطوير.

 4اعتماد النموذج
أوال :الكليات
أ -اعتماد النمو ج من قبل رئيس القسم
ب م م مع م م ممد إرس م م م م م م م ممال ال م م م ممم م م ممنس م م م م م م م ممق ال م م م من م م م ممم م م ممو ج لم م م ممالع م م م مت م م م ممم م م مماد ي م م م مقم م م مموم رئ م م م ميم م م ممس الم م م ممقس م م م م م م م ممم بم م م ممالم م م ممدخم م م ممول إلم م م ممى
إدارة النم مما ج ← اعتم مماد النمو ج حي ممث تظهر جميع بي ممان ممات النمو ج من مم ممارس م م م م ممات ،مؤشم م م م مرات ،األداء الع ممام
للنمو ج مع أداء محاوره .ويمكن اعتماد النمو ج من خالل الضغط على زر (سير االعتماد).
العتماد النمو ج اختيار (قبول) من القائمة المنس م م ممدلة ،ولرفض النمو ج اختيار (رفض) ويوجد مربع نص إلدخال
المالحظات الخاصة به كما هو مو ح بالشاشة أدناه:

في حال رفض النمو ج سيعاد للمنسق لتعديله ،وفي حال الموافقة سيرسل النمو ج لوكيل الكلية للتطوير
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ب -اعتماد النمو ج من قبل وكيل التطوير
و لك بالدخول إلى إدارة النما ج ← اعتماد النمو ج ،واتباع الخطوات السابقة.
في حال رفض النمو ج سيعاد لرئيس القسم ومن رئيس القسم لمنسق القطاع لتعديله ،وفي حال الموافقة سيرسل
النمو ج لوحدة القياس والتقويم.
ت -العمادات والمراكز
ي م م م مع م م م مت م م م مم م م ممد الم م م من م م م ممم م م ممو ج م م م م ممن قم م م مب م م م ممل وكم م م مي م م م ممل ال م م م مع م م م مم م م م ممادة ل م م م مل م م م متم م م مطم م م مموي م م ممر و ل م م م ممك ب م م م ممال م م م ممدخ م م م ممول إل م م م ممى
إدارة النما ج ← اعتماد النمو ج ،كما هو مو ح أعاله.
في حال رفض النمو ج سيعاد إلى منسق القطاع ،وفي حال الموافقة سيرسل النمو ج الى وحدة القياس والتقويم.

 5تسجيل المرئيات
تسجل من خالل عميد القطاع و لك بالدخول إلى إدارة النما ج ← تسجيل المرئيات حيث تظهر جميع بيانات
النمو ج من ممارسات ،مؤشرات ،األداء العام للنمو ج مع أداء محاوره وكذلك سير االعتماد والمرئيات للنمو ج،
ويستطيع إدخال مرئياته في خانة المالحظات من خالل الضغط على زر سير االعتماد كما هو مو ح:
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 6التقاريرواالحصائيات
عند الدخول إلى تقارير وإحصائيات ← إحصائيات لجميع القطاعات تظهر شاشة التقارير التي تحتوي على مجموعة
تقارير ،ولكل تقرير مجموعة محددات تتغير بتغيرها النتائج.
 -4متوسط األداء للنمو ج.
 -3متوسط األداء للمحاور.
 -2نسب تطبيق الممارسات.
 -1مقارنة المؤشرات لفصل معين.
 -5ملخصات النما ج.
كما تحتوي هذه الشاشة على رسم بياني ينتج عن كل تقرير مع جدول يو ح تفاصيل الرسم البياني

مالحظة مهمة:
 −يتاح لم (منسق الكلية /العمادة ،رئيس القسم ،وكيل الكلية /العمادة للتطوير ،وكيلة الكلية /العمادة)
االطالع على التقارير التفصيلية الخاصة بقطاعهم.
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3
دليل
توثيق ممارسات برنامج تقويم وضمان جودة األداء
الجامعي
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 توثيق ممارسات الكليات
الرمز
1
1-0-1

التوثيق

الممارسة
الرسالة واألهداف
 .4يوجد لدى البرنامج رسالة وا حة ومناسبة ومعتمدة
ومعلنة ،ومتسقة مع رسالة المؤسسة والكلية /القسم،
وتلبي احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية.

3-0-1

 .3توجه رسالة البرنامج وأهدافه جميع عملياته وأنشطته
مثل (:التخطيط ،اتخا القرارات ،تخصيص الموارد،
تطوير الخطة الدراسية(
 .2يتابع القائمون على البرنامج مدى تحقق أهدافه من خالل
مؤشرات أداء محددة ،وتتخذ اإلجراءات الالزمة للتحسين.

6-0-1

 .1تراجع رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة
المستفيدين ،ويتم تطويرها بناء على لك.

5-0-1

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 أخرى

نص الرسالة وربطها بطبيعة
تلبيته
وكيفية
البرنامج
الحتياجات الطلبة لتتوافق مع
متطلبات المملكة العربية
السعودية
امثلة التخا الرسالة لقرارات كل خمس سنوات
تحقق متطلبات البرنامج.
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
م مموائم مم م ممة أه م ممداف الم مب ممرن م ممام ممج م ممع  كل خمس سنوات
المشم م م مماريع ومؤش م م م مرات أداء قابلة  كل ثالث سنوات
ً 
للقياس
سنويا
 .4محاضر مراجعة الرسالة
 كل خمس سنوات
 .3محضر مجلس الكلية  كل ثالث سنوات
ً 
لالعتماد
سنويا
 .2استبيان مرحلي يتم توزيعه
على المستفيدين من
البرنامج للتأكد من مدى
فعالية الرسالة

املجالس واللجان العليا
1-2
 -4نما ج من قرارات لجان
 .5تشكل اللجان الدائمة والمؤقتة في المؤسسة وفق
2-1-2
مو ح بها تحديد المهام.
ضوابط محددة ومعلنة مع تحديد مهامها وصالحياتها
مع تمثيل مناسب لشطري الطالب والطالبات
والفروع.
إدارة البرنامج
1-2
 .6 8-1-2تتابع إدارة البرنامج التزامه بتنفيذ دوره في خطة الشراكة  .4ارفاق التقارير
 .3آليات توثيق ومتابعة
املجتمعية للمؤسسة في ضوء مؤشرات محددة.
أنشطة خدمة املجتمع
 .4يرفق محضر االجتماع
 .4 12-1-2يشكل البرنامج لجنة استشارية تضم أعضاء من المهنيين
لجان استشارية
والخبراء في تخصص البرنامج ،للمساهمة في تقييمه وتطوير
 .3صور من القرارات الناتجة
أدائه.
عن توصيات اللجان
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المدة الزمنية للتعبئة

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

الرمز

14-1-2
16-1-2

11-1-2

18-1-2

2-2
1-2-2

3-2-2

التوثيق
االستشارية وخطط
تطبيقها
صور من الموقع ونما ج من
الكتيبات التي يتم توزيعها على
الطلبة

الممارسة

المدة الزمنية للتعبئة

 .8تتيح إدارة البرنامج معلومات موثقة ومعلنة تتضمن وصف
 كل خمس سنوات
البرنامج وأدائه وإنجازاته بما يتناسب مع احتياجات
 كل ثالث سنوات
 سنوياً
المستفيدين
 .4يطبق البرنامج نظاما فعاال لتقويم أداء القيادات وهيئة  نمو ج ومثال من تقييم  كل خمس سنوات
التدريس والموظفين وفق معايير وآليات وا حة ومعلنه
 كل ثالث سنوات
عضو هيئة التدريس
 سنوياً
تضمن العدالة والشفافية والمساءلة ،ويستفاد من نتائج  محضر جلسة المناقشه
التقويم في تقديم التغذيةالراجعة والتحسين والتطوير.
 أخرى
 .41تلتزم إدارة البرنامج بتفعيل قيم األمانة العلمية وحقوق
 -4سياسات وإجراءات البحث  كل خمس سنوات
العلمي
الملكية الفكرية وقواعد الممارسات األخالقية والسلوك
 كل ثالث سنوات
 -3ميثاق عضو هيئة التدريس  سنوياً
القويم في جميع املجاالت واألنشطة األكاديمية والبحثية
 -2ميثاق الطالب
واإلدارية والخدمية.
 ( -1نما ج من محضر
ملخالفات تمت في القطاع)
 -5أمثلة من لجنة أخالقيات
البحث العلمي
 .44تطبق إدارة البرنامج األنظمة واللوائح واإلجراءات المعتمدة إرفاق ما يثبت تطبيق
 كل خمس سنوات
من قبل المؤسسة  /الكلية ،بما في لك :التظلم والشكاوى األنظمة) مثال لحالة)
 كل ثالث سنوات
ً 
والقضايا التأديبية.
سنويا
ضمان جودة البرنامج
 -4خطط التحسين الخاصة
 .43تطبق إدارة البرنامج نظاما فاعال لضمان الجودة وإدارتها
 كل خمس سنوات
بنظام الجودة.
يتسق مع نظام الجودة المؤسس ي.
 كل ثالث سنوات
 سنوياً
 -3تقارير متابعة خطط
 أخرى
التطوير والتحسين
 -2تقارير انجاز للمشاريع
التابعة لخطط التطوير
قائمة بمؤشرات قياس االداء
 .42تعتمد إدارة البرنامج مؤشرات أداء رئيسة تقيس األداء
 كل خمس سنوات
الرئيسة لعاميين متتاليين
البرامجي بدقة ،وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها.
 كل ثالث سنوات
الخاصة بالمركز الوطني للتقويم ً 
سنويا
 أخرى
واالعتماد األكاديمي
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الرمز
4-2-2

5-2-2

3-2
4-3-2

4-2
4-4-2

6-2
2-6-2

1-3
1-1-3

2-1-3

الممارسة
 .41يقوم البرنامج بتحليل بيانات التقويم دوريا )مثل :بيانات
مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية ،ومدى تقدم الطالب،
ومعدالت إتمام البرنامج ،وتقييمات الطالب للبرنامج
والمقررات والخدمات ،وآراء الخريجين وجهات التوظيف
( ،ويستفيد منها في عمليات التخطيط والتطوير واتخا
القرارات.

التوثيق
 −تقرير يشمل نتائج آراء
الطلبة والخريجين وجهات
التوظيف عن البرنامج
 −قائمة تبيين توزيع درجات
الطالب ومعدالت تقدمهم
واتماهم للدراسة من تقرير
البرنامج السنوي

المدة الزمنية للتعبئة
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 .45يجري البرنامج تقويما دوريا شامال ( كل ثالث /خمس )
يرفق تقرير تقويم شامل للبرنامج  كل خمس سنوات
كل خمس سنوات
سنوات ويعد تقارير حول المستوى العام للجودة مع
 كل ثالث سنوات
 سنوياً
تحديد نقاط القوة والضعف ويضع خططا للتحسين ويتابع
تنفيذها
األنظمة والسياسات واإلجراءات
 .46يوجد نظام وا ح لتفويض الصالحيات مع تحديد أمثلة على التفويض بقرارت  كل خمس سنوات
رسمية موقعة
للمسؤوليات والمهام المفوضة.
 كل ثالث سنوات
 سنوياً
الهيكل التنظيمي
 كل خمس سنوات
 .44تضع المؤسسة توصيفا وظيفيا شامال يضمن االتساق بين  شهادة  ( ISOإن وجدت)
الصالحيات والمهام وتتابع االلتزام به.
 نما ج أو مهام توصيفات  كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
لرئيس القسم )...
النزاهة واألخالقيات والشفافية
 .48تطبق المؤسسة سياسة وا حة ومعلنة لإلفصاح وتجنب
تعارض المصالح في تعامالتها األكاديمية واإلدارية
والمالية.تستبدل
خصائص الخريجين ومخرجات التعلم
 .44يحدد البرنامج خصائص خريجيه ومخرجات التعلم
المستهدفة بما يتسق مع رسالته ويتواءم مع خصائص
الخريجين على المستوى المؤسس ي ،ويتم اعتمادها
ً
وإعالنها وتراجع دوريا.
 .31تتوافق خصائص الخريجين ومخرجات التعلم مع متطلبات
اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف( ومع المعايير
األكاديمية والمهنية ومتطلبات سوق العمل.
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محضر قسم يوثق عدم وجود
تضارب مصالح

قائمة مخرجات تعلم /خصائص
خريجي البرنامج مع ربطها
بالمعايير التخصصية والمهنية
وحاجة سوق العمل
تقرير اتساق البرنامج مع اإلطار
السعودي للمؤهالت وتقرير
مقارنته ببرنامج شبيه

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

الرمز
4-1-3

الممارسة
 .34يطبق البرنامج آليات وأدوات مناسبة لقياس خصائص
الخريجين ومخرجات التعلم والتحقق من استيفائها وفق
مستويات أداء وخطط تقييم محددة.

2-3
1-2-3

المنهج الدراس ي
 .33ترتبط مخرجات التعلم في المقررات مع مخرجات التعلم في
البرنامج ( مصفوفة توزيع مخرجات تعلم البرنامج على
المقررات )
 .32تتوافق مخرجات التعلم ألنشطة الخبرة الميدانية مع
مخرجات تعلم البرنامج  ،ويتم تحديد استراتيجيات
التدريب والتقييم وأماكن التدريب المناسبة لتحقيق هذه
املخرجات.

11-2-3

 .31 12-2-3يعرف كل من المشرف على الخبرة الميدانية من البرنامج
والمشرف الميداني بمخرجات التعلم المستهدفة ،وطبيعة
العمل الموكلة إلى كل منهما ( اإلشراف ،المتابعة ،وتقييم
الطالب ،وتقويم وتطوير الخبرة الميدانية) ،ويتم متابعة
التزامهما بها وفق آليات محددة.
 .35 13-2-3يتأكد البرنامج من تطبيق موحد للخطة الدراسية وتوصيف
البرنامج والمقررات التي تقدم في أكثر من موقع (أقسام
الطالب والطالبات وفي الفروع املختلفة)
جودة التدريس وتقييم الطالب
3-3
 .36 4-3-3تقوم المقررات بشكل دوري للتحقق من فاعلية
استراتيجات التعليم والتعلم وطرق التقييم  ،وتقدم تقارير
حولها.
 .34يطبق البرنامج آليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس
5-3-3
وتشجيع اإلبداع واالبتكار.
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التوثيق
آلية موثقة من العميد أو الوكيل
يرفق تقرير عن استبانة آراء
جهات التوظيف في آداء
الخريجين
تقرير يو ح كيفية مراقبة
املجاالت االكاديمية والمهنية
واالستفادة منها فى تطوير
المقررات والبرنامج
مثال لمصفوفة توزيع مخرجات
تعلم البرنامج على المقررات
 توصيف مقرر الخبرة
الميدانية حسب نما ج
NCAAA

المدة الزمنية للتعبئة
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 ترفق آلية اختيار أماكن
الخبرة الميدانية المتبعة
في الكلية
تقرير يو ح زيارة أعضاء هيئة  كل خمس سنوات
التدريس للخبرة الميدانية
 كل ثالث سنوات
 سنوياً
يرفق تقرير استبانة تقويم
مشرفي التدريب للخبرة الميدانية
 .4محاضر لجان المناهج
 كل خمس سنوات
 .3ولجان االختبارات ومحاضر  كل ثالث سنوات
ً 
مجالس األقسام
سنويا
نما ج من تقرير المقررات
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
جوائز خاصة بالعملية التعليمية  كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

الرمز
6-3-3

8-3-3

3-3
2-3-3

4-3

1-4-3

4
1-0-4

4-0-4

التوثيق
توصيف المقرر
نما ج من مصفوفة االختبارات
Exam Blueprintإن وجدت

الممارسة
 .38يطبق البرنامج إجراءات وا حة ومعلنة للتحقق من جودة
طرق التقييم (مثل المواصفات ،والتنوع والشمولية
ملخرجات التعلم ،وتوزيع الدرجات ودقة التصحيح) والتأكد
من مستوى تحصيل الطالب.
 .4ترفق اآللية موثقة من
 .34تقدم تغذية راجعة للطالب عن أدائهم ونتائج تقويمهم في
العميد او الوكيل
وقت يمكنهم فيه من تحسين أدائهم.
 .3نما ج من جداول الساعات
المكتبية أو مقابالت
التغذية الراجعة.
 .2مدى رضا الطلبة عن
استقبال تغذية راجعة
حول أدائهم ( استبيان
تقويم مقرر)
ضمان جودة البرامج األكاديمية وتحسينها
 .21تطبق المؤسسة إجراءات دورية لضمان جودة العملية
محاضر وتوصيات لجان
التعليمية ومراجعة التقارير السنوية لجميع البرامج من
المراجعة
ِقبل لجان متخصصة على مستوى البرامج والكليات
والمؤسسة ،وتتخذ اإلجراءات المناسبة للتحسين
والتطوير.
الشراكات التعليمية ( إن وجدت)
مثال لالتفاقية
 .24تحدد االتفاقيات الرسمية لبرامج الشراكات (التوأمة) مع
مؤسسات أخرى الترتيبات والمسؤوليات بوضوح وتكون
قابلة للتنفيذ وفق أنظمة المملكة ,وتتضمن استيفاء
معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ،ومعايير
ومتطلبات االطار السعودي للمؤهالت سقف ،ويتم االلتزام
الكامل بها.
الطالب
إرفاق المعايير والشروط
 .23يوجد لدى البرنامج معايير وشروط معتمدة ومعلنة
لقبول وتسجيل الطالب ،تتناسب مع طبيعة البرنامج المعتمدة لدى البرنامج مع إرفاق
مايثبت إعالنها
وتطبق بعدالة.
محضر مجلس قسم يتضمن
 .22يطبق البرنامج سياسات وإجراءات عادلة ومعتمدة
ً
آلية التحويل مع حالة تحويل ان
لالنتقال إليه ومعادلة ماتعلمه الطالب سابقا.
وجدت
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المدة الزمنية للتعبئة
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 أخرى

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

الرمز
5-0-4

الممارسة
 .21يقدم البرنامج تهيئة شاملة للطالب الجدد بما يضمن
فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات المتاحة
لهم.

1-0-4

 .25يتوفر لطالب البرنامج خدمات فعالة لإلرشاد والتوجيه
األكاديمي والمنهي والنفس ي واالجتماعي من خالل كوادر
مؤهلة وكافية.

8-0-4

 .26تطبق آليات للتعرف على الطالب الموهوبين
والمبدعين والمتفوقين والمتعثرين في البرنامج وتتوفر
برامج مناسبة لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة منهم

12-0-4

.24

13-0-4

.28

15-0-4

.24

16-0-4

.11

5
2-0-5

التوثيق
تقرير عن تطبيق لك

 .4نما ج من تكليف أعضاء
هيئة التدريس باإلرشاد
األكاديمي.
 .3إرفاق ما يثبت تقديم
خدمات اإلرشاد النفس ي
واالجتماعي (خطاب ،حالة)
تقرير موثق يو ح الية تحديد
الطلبة من كل فئة (الموهوبين
،المتفوقين ،المتعثرين )
والبرامج المقدمة لكل فئة
التقرير السنوي لوحدة
الخريجين.

يطبق البرنامج آلية فعال للتواصل مع الخريجين
وإشراكهم في مناسباته ،وأنشطته ،واستطالع آرائهم
واالستفادة من خبراتهم ،ودعمهم ،ويوفر قاعدة بيانات
محدثة وشاكلة عنهم.
التقرير السنوي لوحدة الدعم
تطبق آليات فعالة لتقويم كفاية وجودة الخدمات
الطالبي ( حسب المسمى)
المقدمة للطالب وقياس رضاهم عنها واالستفادة من
النتائج في التحسين.
ترفق اآللية المتبعة في
يطبق البرنامج آليات فعالة لضمان انتظام طالبه في
الكلية موثقة ومعتمدة
الحضور والمشاركة الفعالة في أنشطة المقررات
والخبرة الميدانية
يوجد تمثيل مناسب للطالب في املجالس واللجان ات
 قرار تشكيل اللجنة
الصلة
 محضر لجنة

هيئة التدريس
 .14يتوافر في البرنامج العدد الكافي من أعضاء هيئة
التدريس ،في جميع المواقع التي يقدم فيها ( مثل:
شطري الطالب  ،والطالبات ،والفروع)
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 −إحصائية بأعداد أعضاء
هيئة التدريس
 −نسب الطالب إلى هيئة
التدريس

المدة الزمنية للتعبئة
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

الرمز
3-0-5

.13

4-0-5

.12

6-0-5

.11

9-0-5

.15

6

التوثيق
الممارسة
يتوفر في أعضاء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة (مثل .4 :إحصائية بالمؤهالت
العلمية ألعضاء هيئة
المؤهالت والشهادات والرخص المهنية والخبرة
التدريس
الالزمة) وفاعلية التدريس وتطبق آليات مناسبة
 .3توزيع أعضاء هيئة
للتحقق منها
التدريس على األقسام
العلمية بمؤهالتهم
يوفر البرنامج التهيئة المناسبة لهيئة التدريس الجدد  .4ارفاق البرامج التدريبية
ونسبة الحضور من أعضاء
والمتعاونين لضمان فهمهم لطبيعة البرنامج وحقوقهم
هيئة التدريس الجدد،
ومهامهم ومسؤولياتهم وحجم العمل.
 .3ترشيحات الدبلومات و من
تخرج منها
إحصائية بمشاركات أعضاء
تشارك هيئة التدريس بانتظام في أنشطة أكاديمية
هيئة التدريس في كل من
(مثل :المشاركة في المؤتمرات وحلق النقاش
(المؤتمرات وحلق النقاش
والمشروعات البحثية ،وتحكيم الرسائل والبحوث)
والمشروعات البحثية ،وتحكيم
بما يضمن درايتهم بأحدث التطورات في مجال
الرسائل والبحوث)
تخصصاتهم وتعد مشاركتهم في هذه األنشطة
وإنتاجهم العلمي من محكات تقييمهم وترقياتهم
يتلقى أعضاء هيئة التدريس برامج في التطوير المنهي ارفاق البرامج التدريبية ونسبة
واألكاديمي وفق خطة تلبي احتياجاتهم وتسهم في تطوير الحضور من إجمالي عدد أعضاء
هيئة التدريس في البرنامج
أدائهم.

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

مصادرالتعلم والمرافق والتجهيزات

1-0-6

 .16يطبق البرنامج سياسات وإجراءات وا حة تضمن
كفاية ومناسبة مصادر التعلم والخدمات المقدمة
لدعم تعلم الطالب.

10-0-6

 .14يتوفر للبرنامج العدد الكافي والمؤهل من الفنيين
واملختصين في تشغيل وتهيئة المعامل واملختبرات.

2-1

المدة الزمنية للتعبئة
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

دعم البحث العلمي واالبتكار
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 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 .4يرفق تقرير عن رأي أعضاء
هيئة التدريس وكيفية
االستجابة للمتطلبات
 .3خطابات طلب األقسام
العلمية للمواد التعليمية أو
أي مصادر أخرى.
احصائية بأعداد الفنيين
 كل خمس سنوات
واملختصين بمؤهالتهم ،و
 كل ثالث سنوات
 سنوياً
المعامل واملختبرات.

الرمز
9-2-1

12

الممارسة
 .18تشجيع الطالب على المشاركة في المشروعات
واألنشطة البحثية المناسبة ،مع االعتراف بجهودهم.

المدة الزمنية للتعبئة
التوثيق
نسبة مشاركة الطلبة في  كل خمس سنوات
المشروعات البحثية  كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

الجداول والنصاب والعبء التدريس ي

1-12

 .14اكتمال توصيف البرنامج

2-12

 .51اكتمال توصيف المقررات لكل برنامج.

نمو ج معبأ لتوصيف البرنامج
الخاص بم  NCAAAموحد بين
الشطرين
نما ج معبأه من توصيف
المقررات الخاصة ب NCAAA
موحدة بين الشطرين
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 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا
 كل خمس سنوات
 كل ثالث سنوات
ً 
سنويا

 توثيق ممارسات العمادات
 -1عمادة تقنية المعلومات
الممارسة
الرمز
 -4السياسات العامة والتخطيط إلدارة المرفق (عمادة تقنية المعلومات)

التوثيق

4-4

وضع خطط استراتيجية تقنية تنبثق وتتكامل وتخدم خطة جامعة الملك عبد العزيز:
أ .طويلة المدى ب .متوسطة المدى ج .قصيرة المدى

3-4

وضع سياسات عامة لخدمات عمادة تقنية المعلومات وآليات تنفيذها.

وضع الخطط
االستراتيجية.
السياسيات
واآلليات.
مثال حدث بالفعل.

وضع المواصفات واعتمادها فيما يختص ب األجهزة والعتاد ( )H/Wونظم التشغيل
وبرامج الحماية والخدمات مثل اإلنترنت والشبكات)
تنصيب األنظمة التقنية مثل (برامج الحماية وغيرها).
تقوم العمادة باإلشراف على تركيب وتنصيب الجهات الخارجية لألنظمة واألجهزة في
جميع نواحي الجامعة.
وضع إعدادات األنظمة واألجهزة في جميع نواحي الجامعة.

-

وضع سياسات أمن المعلومات لجامعة الملك عبد العزيز وآليات تنفيذها.
2-4
التأكد من االلتزام بسياسات أمن المعلومات والتعامل بطريقة مناسبة مع الحاالت
1-4
التي يثبت فيها االستخدام غير الالئق.
 -3البنية التحتية والتقنية
4-3
3-3
2-3
1-3
 -2الدعم الفني
4-2

توفير الدعم الفني الالزم ألعضاء هيئة التدريس المستخدمين لتقنية المعلومات
واالتصاالت.

3-2

توفير الدعم الفني الالزم للموظفين المستخدمين لتقنية المعلومات واالتصاالت.

متوسط رضا أعضاء
هيئة التدريس ومثال
لالستفادة منها.
متوسط رضا
الموظفين ومثال
لالستفادة منها.

 -4التطبيقات واألنظمة
4-1
3-1

تطوير أنظمة داخل القطاع ( )In-houseليخدم (أعضاء هيئة التدريس ،موظفين /
موظفات ،طالب  /طالبات).
توفير برمجيات مناسبة مطورة خارج القطاع ( )Outsourceليخدم (أعضاء هيئة
التدريس ،موظفين  /موظفات ،طالب  /طالبات).

 -5التدريب
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-

الرمز
4-5
3-5

الممارسة
تدريب داخلي (لموظفي القطاع) عن طريق دورات أو ورش عمل أو مؤتمرات أو
ندوات أو ملتقيات ً
سواء داخل العمل أو خارجه .
تدريب خارجي لم (أعضاء هيئة التدريس ،موظفين  /موظفات ،طالب  /طالبات) عن
طريق دورات أو ورش عمل أو أدلة استخدام أو العروض المرئية.

التوثيق
قائمة بورش العمل
ومتوسط رضا
المتدربين
قائمة بورش العمل
ومتوسط رضا
المتدربين

 -6التوعية واإلرشاد
توعية موجهة لم (أعضاء هيئة التدريس ،موظفين  /موظفات ،طالب  /طالبات) عن
4-6
طريق بطاقات توعوية (حمالت التوعية البريدية) أو أدلة منشورات التوعية األمنية أو
السياسات األمنية أو فعاليات أو استضافة ملتقيات أو محاضرات تعريفية بخدمات
العمادة.
 -1فاعلية الخدمات

-

مراقبة األنظمة اإلدارية والتقارير واالتصاالت ،واألجهزة لتوفير االستخدام اآلمن قدر
اإلمكان.

-

4-4
3-4

تقويم مدى كفاية تجهيزات الحاسب (المادية والبرمجية) بانتظام من خالل استطالع
آراء المستخدمين ،أو غيرها من الوسائل اإلضافية.
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االلية المنظمة
للتقويم والنتائج
وكيفية االستفادة منها.

الرمز

 -2عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد
الممارسة

التوثيق

 -1نواتج التعلم
تحديد وصياغة نواتج التعلم المستهدفة في البرنامج والمقررات الدراسية في نظام
4-4
إلكتروني يتولى إدارتها ومتابعتها.
 -2تقييم الطلبة
توفر أساليب تقييم متعددة ومناسبة لطبيعة المقررات ونواتج التعلم ،وكفاية هذه
4-3
األساليب لتحديد مدى إتقان الطالب لنواتج التعلم وقياس تحصيلهم ،وأن يكون تصميمها
حسب مواصفات ومعايير التقييم وجودة برامج التعليم عن بعد ،وبحيث تكون مستويات
العمل المطلوبة واملحكات متسقة مع ما يقدم في البرنامج االعتيادي المناظر في المدينة
الجامعية.
يحتوي نظام إدارة التعلم على أدوات وطرق متنوعة لتقييم الطالب وبنوك أسئلة في ضوء
3-3
نواتج التعلم تتسم بالجودة والموثوقية والتوافق مع احتياجات البرنامج.
توفير األدوات التي تقدم تغذية راجعة وفورية ومستمرة للطالب حول أدائهم ونتائج
2-3
تقييمهم ،مع توفير آليات للمساعدة عند الضرورة.
 -3المساعدات التعليمية للطلبة
توفير آليات لمتابعة التقدم الدراس ي والعبء الدراس ي للطالب وتنسيقه عبر المقررات بما
4-2
يضمن سير العملية التعليمية دون صعوبات أو عقبات.
وجود برامج تهيئة إرشادية وتدريب للطالب وغيرهم من المستخدمين الجدد لتهيئتهم
3-2
الستخدام المعامل االفتراضية ومرافق المكتبة الرقمية وخدماتها.
إطالع هيئة التدريس والطالب في البرنامج على ما يستجد من تطورات وإضافات في مصادر
2-2
التعلم ،ومنها المكتبة الرقمية والمعامل االفتراضية.
 -4جودة التدريس
4-1
3-1
2-1

-

التحقق المستقل من الممارسة.

متوسط رضا الطالب ومثال
لالستفادة منها.
شرح اآلليات المتوفرة.
-

قيام أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقررات اإللكترونية بجودة عالية من خالل تطبيق متوسط رضا الطالب ومثال
لالستفادة منها.
مهارات التدريس اإللكتروني الفعال فيها.
توفير الدعم والتدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس على مستجدات نظم وتقنيات
التعليم عن بعد ،والتدريس الفعال في البيئة اإللكترونية.
استخدام نظام فعال لتقييم التدريس واستراتيجياته وجوانبه املختلفة ومراجعتها بصورة شرح النظام ومثال لالستفادة منه
في التحسين.
مستمرة بغرض تحسين ممارساته وطرق التفاعل.
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الرمز

الممارسة

التوثيق

 -5إدارة شؤون الطلبة
إعداد المعلومات الخاصة بالمهارات الالزمة للدراسة بطريقة التعليم عن بعد.
4-5
تأسيس وحدة استعالمات أو خط ساخن للتواصل مع مرشدين لديهم إلمام بمتطلبات
3-5
البرنامج واألنظمة واللوائح لتقديم المساعدات التعليمية واإلدارية التي يحتاجها الطالب.
أن تكون المعلومات عن المهارات الخاصة أو المصادر الالزمة للدراسة بطريقة التعليم
2-5
عن بعد معلنة ومتاحة للجميع قبل التسجيل.
 -6القيم الفردية والمؤسسية
توفر قاعات ومرافق مساندة للعملية التعليمية بجودة عالية (قاعات االختبار ،المرافق
4-6
لذوي االحتياجات الخاصة ،الخدمات المرافقة (دورة المياه ،االنتظار) ،معامل االختبارات
اإللكترونية.
توفر التجهيزات الالزمة لالختبارات (التحقق من الهوية ،التصحيح اآللي).
2-6
 -1تصميم وبناء البرامج
ً
تصميم املحتويات التعليمية الرقمية في مقررات التعليم عن بعد وفقا لنما ج التصميم
4-4
وبما يتوافق مع المعايير التعليمية والفنية واحتياجات الطالب.
تصميم وبناء املحتويات التعليمية في صورة وحدات تعليمية صغيرة وتخزينها في مستودع
3-4
مركزي للوحدات التعليمية.
تصميم العملية التعليمية في المقررات اإللكترونية للتعليم عن بعد وفق المعايير
والمواصفات التعليمية لهذا النوع من المقررات والتكامل مع نواتج التعلم بما يجعلها
2-4
جذابة ومساعدة على التعلم وقادرة على تحقيق نواتج التعلم.
ً
ً
يوفر نظام إدارة التعلم تعليما تفاعليا في جميع مكوناته التعليمية ،بما يتيح مشاركة
1-4
الطالب مع المعلم في عملية التعلم والتعليم.
 -8تقويم ومراجعة البرنامج
توفير نظام وآليات تقييم مدى مناسبة وقدرة األنشطة التعليمية واالختبارات واألعمال
4-8
على قياس المهارات المطلوبة وقياس تحقق نواتج التعلم.
إمكانية تتبع العمليات التعليمية في نظام إدارة التعلم على مستوى المقررات ومستوى
3-8
البرنامج وتسجيلها وتحليل البيانات بما يساعد على تقويم البرنامج والمقررات.
 -9تقنية المعلومات

-

-

-

-

وثيقة تو ح االليات والنظام.
-

-

توفير منظومة إلدارة التعلم شاملة نظام إدارة التعلم ( )LMSاألدوات التعليمية اإللكترونية
4-4
المتزامنة والتفاعلية إلدارة العملية التعليمية داخل الجهة عبر اإلنترنت.
التحقيق المستقل لذلك.
يتناسب تصميم المقررات واألنشطة الدراسية مع نمط التعليم عن بعد.
4-1
 -10إدارة البرنامج
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الرمز

الممارسة

التوثيق

لدى المشرف على البرنامج المؤهالت والخبرات الالزمة في مجال التعلم اإللكتروني والتعليم
4-41
عن بعد.
 3-41التحقق من تطبيق إجراءات تقديم االختبارات.
 2-41التقيد بإجراءات التحقق من هوية الطالب املحددة من المؤسسة.
 -11التعليم والتعلم
 4-44إعداد محتويات المقررات من قبل فريق مختص لديه الخبرة في مجال التعليم عن بعد.
 3-44يتناسب تصميم المقررات واألنشطة الدراسية مع نمط التعليم عن بعد.
وضع خطة لتوجيه الطالب عند بداية دراسة كل مقرر حول كيفية استخدام المواد
2-44
اإللكترونية والمصادر األخرى ات العالقة.
 1-44وضع ضوابط الختيار أعضاء هيئة التدريس العاملين في برنامج التعليم عن بعد.
لدى أعضاء هيئة التدريس المؤهالت األكاديمية الالزمة للتدريس وفق ما هو متبع في
5-44
التعليم الحضوري.
تقديم خطة لتوجيه وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطالب ،في الجوانب التعليمية
6-44
والتقنية ومستجداتها لضمان التفاعل مع النظام اإللكتروني في الجامعة.
 4-44تفعيل سياسات وضوابط اختيار وإنتاج مواد التعليم عن بعد.
االلتزام بتوجيه الطالب عند بداية دراسة كل مقرر حول كيفية استخدام المواد
8-44
اإللكترونية والمصادر األخرى ات العالقة.
االلتزام بتطبيق برامج التوجيه والتدريب ألعضاء هيئة التدريس والطالب ،في الجوانب
4-44
التعليمية والتقنية ومستجداتها لضمان التفاعل مع النظام اإللكتروني في الجامعة.
إيجاد قواعد وآلية وا حة لتقديم تغذية راجعة للطالب عن االختبارات واألعمال التي
41-44
يقومون بها في الوقت المناسب.
 -12مصادرالتعلم

التحقيق المستقل لذلك.
توضيح الخطة والطريقة.
الضوابط المنظمة لذلك.
الخطة المنظمة لذلك.
القواعد وااللية المنظمة.

متوسط رضا أعضاء هيئة
تقويم مصادر التعلم من خالل توزيع استبانات الستقصاء آراء المستخدمين من أعضاء
 4-43هيئة التدريس والطالب للتعرف على مدى رضاهم واستخدامهم وتوافق الخدمات المقدمة التدريس والطالب ومثال
لالستفادة منها.
مع متطلبات التعليم عن بعد.
تقديم برامج تدريب للطالب ومنسوبي الجامعة عن كيفية استخدام مصادر التعلم
3-43
املختلفة.
 -13المرافق والتجهيزات
4-42
3-42

توفر المرافق والتجهيزات بطريقة متكافئة للطالب والطالبات.
تطوير نظم التعلم اإللكتروني بشكل منتظم لتلبية احتياجات البرنامج ،واالستفادة من
التطورات التقنية.
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-

 -3عمادة شؤون طالب
الرمز

التوثيق

الممارسة

– 1إدارة شؤون الطلبة
4-4

تقوم السلطة العليا بوضع "قواعد للسلوك" تحدد حقوق الطلبة ومسئولياتهم وتكون
مدونة في دليل يتوفر داخل الجامعة على نطاق واسع.

الئحة الطالب الجامعي (الحقوق
والواجبات).

3-4

تحمدد اللوائح اإلجمراءات التي يتوجمب اتخا ها عند الخمروج عن نظمام االنضباط
الطالبي بما في لك مسئوليات الموظفين المعنيين واللجان ،وكذلك العقوبات التي
يمكن فرضها.

الئحة ضبط سلوك الطالب والطالبات.

2-4

اتخما اإلجراءات التأديبية دون إبطاء ،وتوثيق كل ما يتعلق بالموضوع بما في لك
تفاصيل األدلة المرتبطة بالموضوع و لك في سجالت رسمية يحتفظ بها في مكان آمن.

مثال للتوثيق.

1-4

تحدد اللوائح إجراءات االستئناف والتظلم التي يحق للطالب اللجوء إليها ،كما تعمل
اإلدارة على نشر تلك اللوائح بحيث تكون معروفة في الجامعة كافة.

ميثاق حقوق الطالب الجامعي.

5-4

تو ح اللوائح الحاالت أو األسباب التي يمكمن أن يستند عليها التظلم األكاديمي،
ومعايير اتخا القرارات في هذه األحوال والحلول المتوافرة.

الئحة ضبط سلوك الطالب والطالبات.

تضمن إجمراءات االستئناف والتظلم عمدم إضاعة الوقت في قضايا ال أهمية لها ،كما
أنها تفسح املجمال للنظر بعين العمدل إلى األمور التي تهم الطلبة وتقدم خدمات اإلرشاد
لهم في مثل تلك الحاالت.

ترفق حالة استئناف.

تضمن إجراءات االستئناف والتظلم أن ينظر في الموضوع الجهة املختصة التي ال
عالقة لها بالقضية أو باللجنة التي سبق لها أن أصدرت الحكم في القضية موضع
التظلم بما يضمن حماية الطلبة من التعرض للعقاب أو التمييز ضدهم.

ترفق حالة تظلم.

6-4

4-4

8-4

توجد إجراءات وسياسات عامة للتعامل مع سوء السلوك من الناحية العلمية بما في
لك سرقة األفكار ،وأشكال الغش األخرى.

 -2تخطيط خدمات الطلبة وتقويمها
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االجراءات والسياسات مع مثال يو ح
لك.

الرمز

التوثيق

الممارسة

4-3

تعكس الخدمات المقدمة والموارد املخصصة لهذه الخدمات رسالة الجامعة
والمتطلبات الخاصة بمجتمع الطلبة فيها.

إرفاق ربط رؤية العمادة ورسالتها
برسالة الجامعة.

3-3

تعمل الجامعة على وضع خطط رسمية لتقديم الخدمات الطالبية وتحسينها.

وضع خطط التحسين.

2-3

تعمل الجامعة على متابعة تنفيذ هذه الخطط وفعاليتها ً
دوريا.

وضع آلية للمتابعة الدورية /تقرير .

1-3

مراقبة فاعلية الخدمات ومناسبتها مراقبة دورية من خالل عمليات متنوعة تشمل
استطالعات آراء الطلبة حول حجم استفادتهم من هذه الخدمات ،ومدى رضاهم
عنها ،وتعدل الخدمات الطالبية ً
بناء على نتائج التقويم والتغذية الراجعة

متوسط رضا الطالب ومثال عن كيفية
االستفادة من آراء الطالب.

5-3

توفر الجامعة اإلشراف الكافي على اإلدارة المالية والتقارير المرتبطة بها.

إحصائيات صندوق الطالب  /نمو ج
معبأ.

6-3

في حال وجود صحف أو أية منشورات طالبية أخرى توضع إجراءات أو قواعد وا حة
اإلجراءات والقواعد المنظمة.
تحدد معايير النشر وسياسة التحرير ،ومدى اإلشراف الذي تمارسه المؤسسة
وطبيعته.

 -3الخدمات اإلرشادية
أن يقوم بالعمل في خدمات إرشاد الطلبة متخصصون لديهم المؤهالت المهنية
4-2
الالزمة.
أن توفر الجامعة الحماية المناسبة التي تعزز باألنظمة أو القواعد السلوكية لحماية
 3-2سرية األمور الشخصية واألكاديمية التي تناقش مع أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم
من الموظفين أو الطلبة.
أن توجد آليات متابعة فعالة لضمان الرعاية الطالبية ولتقويم جودة الخدمات
2-2
المقدمة لهم.

قائمة بمؤهالت القائمين على خدمات
إرشاد الطلبة.
إرفاق ما يثبت االلتزام بالسرية (تعميم
 /خطاب).
توضيح آلية المتابعة.

1-2

تتاح خدمات اإلرشاد النفس ي للطالب ويسهل وصولهم إليها من خالل المؤسسة.

متوسط رضا الطالب.

5-2

تتاح خدمات اإلرشاد االجتماعي للطالب ويسهل وصولهم إليها من خالل المؤسسة.

متوسط رضا الطالب.

6-2

تتاح خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب ويسهل الوصول إليها من خالل المؤسسة.

متوسط رضا الطالب.
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الرمز

 -4وكالة عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذية
الممارسة

التوثيق

 -1التنظيم
4-4

اإلشراف على إسكان الطلبة من قبل مجموعة من الموظفين من وي الخبرة
والكفاءة ممن لديهم السلطة الالزمة إلدارة المكان لتوفير بيئة تعليمية آمنة.

قائمة بمؤهالت الموظفين.

3-4

يتوافر نظام خاص لدخول وخروج الطلبة.

نمو ج معبأ.

وجود مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك داخل إسكان الطلبة ،وتكون
2-4
معلومة لدى الطلبة المستخدمين.
 -2المرافق والتجهيزات
4-3

توفير الغرف المالئمة للطلبة من حيث (المساحة ،التهوية ،اإلضاءة ،وأماكن
االستذكار والقراءة وتوفر الشروط الصحية وغيرها طبقا للمعايير المعتمدة).

3-3

تتوفر المرافق الصحية والحمامات المالئمة لالستخدام.

2-3

توفير أعداد كافية من األماكن التي تمنح الخصوصية والدراسة المستقلة
(مكتبة).

1-3

يتوفر نظام إلكتروني لطلب خدمة الغرف (صيانة  /أثاث  /أعطال الشبكة).

5-3

تتوفر المرافق المالئمة لتقديم الرعاية الطبية (عيادة طبية ،صيدلية طوارئ
ملحقة بالعيادة لإلسعافات األولية).

6-3

توفير أعداد كافية من األماكن المناسبة للنشاطات االجتماعية والثقافية.

4-3

توفير المالعب الرياضية المتنوعة.

8-3

تتوفر خدمة نقل من السكن وإليه لتسهيل وصول الطلبة إلى الجامعة.

4-3

وجود أعداد كافية من األماكن المالئمة والكافية ألداء الصلوات.
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القواعد التي تنظم لك.

المعايير المعتمدة لذلك.
متوسط رضا الطالب ومثال لالستفادة من
لك.
متوسط رضا الطالب ومثال لالستفادة من
لك.
متوسط رضا الطالب ومثال لالستفادة من
لك.
متوسط رضا الطالب ومثال لالستفادة من
لك.
متوسط رضا الطالب ومثال لالستفادة من
لك.
متوسط رضا الطالب ومثال لالستفادة من
لك.
متوسط رضا الطالب ومثال لالستفادة من
لك.
متوسط رضا الطالب ومثال لالستفادة من
لك.

41-3

تتوفر مرافق مجهزة لتقديم الوجبات الغذائية والمواد االستهالكية وفق
الشروط الصحية والمعايير المعتمدة.

متوسط رضا الطالب ومثال لالستفادة من
لك.

 -5وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة
الرمز
 -1أنشطة الطلبة غيرالصفية

التوثيق

الممارسة

1-1

تشجيع مشاركة الطلبة وتوفير الفرص لهم من خالل تجهيز المرافق
وتنظيم المناسبات المالئمة وتسهيل التفاعل االجتماعي وغير الرسمي
(دينيا ،ثقافيا ،اجتماعيا ،فنيا)

تقرير قياس رضا الطالب.

1-2

تسهيل مشاركة الطالب في خدمة املجتمع والقيام بالمسؤولية
االجتماعية للجامعة من خالل الفرق التطوعية.

تقرير عن مشاركات الطالب املجتمعية

1-3

تشجيع مشاركة الطلبة في النشاطات الرياضية لكل من الماهرين في
الرياضة وغيرهم وتقوم بتنظيم نشاطات رياضية تنافسية وأخرى غير
تنافسية يمكنهم المشاركة فيها..

تقرير إحصائي يو ح مشاركات الطلبة في
النشاطات الرياضية

4.1

تطوير استراتيجيات لتحسين مستويات المشاركة عند الضرورة..

تقرير قياس رضا الطالب  /خطط التحسين

1-5

تنظيم الرحالت الطالبية للجامعات والجهات التي تتيح فرصة التعارف
والصداقات الطالبية..

إرفاق ما يثبت لك ( خطاب  /تقرير سنوي )

1-6

تنظيم الزيارات للمؤسسات والشركات والمصانع التي تسهم في توسيع
دائرة استيعاب الطالب لما يدور حوله..

تقرير قياس رضا الطالب.
تقرير عن الزيارات

7-1

تشجع المؤسسة إبداعات الطالب وابتكاراتهم ،وتتيح إقامة المناشط
الداعمة لريادة األعمال.

توضيح اإلجراءات.
تقرير عن المناشط الداعمة
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الرمز

 -6وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجين

التوثيق

الممارسة

 -1العالقة مع املجتمع
4-4

تعرف وكالة العمادة لشؤون الخريجين أسواق العمل بكفاءات خريجيها
لتوفير فرص العمل المالئمة لهم.

تشارك األطراف املجتمعية في عقد شراكات استراتيجية (اتفاقيات تعاون)
3-4
تدريبية وتأهيلية وتوظيفية للخريج.
يتوفر لدى وكالة العمادة لشؤون الخريجين إحصائيات بأعداد الخريجين
2-4
الملتحقين بالعمل عن طريق الوكالة.
 -2خدمات الخريج وما بعد التخرج
4-3
3-3

مثال يو ح لك.
إرفاق عقد شراكة.
إحصائيات بأعداد الخريجين الملتحقين
بالعمل عن طريق الوكالة.

تصمم وكالة العمادة لشؤون الخريجين برامج تدريبية للخريجين لتحسين
مهاراتهم ومساعدتهم عند انخراطهم في سوق العمل.

قائمة بالدورات التدريبية.

تتواصل وكالة العمادة لشؤون الخريجين مع الخريجين بصورة دورية
وتشجعهم على المشاركة في األنشطة والفعاليات.

تقرير.

يتوفر لدى وكالة العمادة لشؤون الخريجين إحصائيات بأعداد الخريجين في
2-3
كل عام دراس ي وتقديراتهم.
 -3رضا المستفيد

قائمة باإلحصائيات.

4-2

يتزايد إقبال سوق العمل على خريجي الجامعة.

تقرير .

3-2

يقاس ويقيم مستوى رضا االطراف املجتمعية وسوق العمل عن مستوى أداء
الخريجين

مستوى رضا االطراف املجتمعية.

2-2

استطالع آراء الخريجين عن األنشطة والفعاليات المقامة.

متوسط رضا الخريجين.

1-2

استطالع آراء الخريجين عن البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة.

متوسط رضا الخريجين.
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 -1وكالة عمادة شؤون الطالب لذوي االحتياجات الخاصة
الرمز

التوثيق

الممارسة

 -1السياسة العامة
4-4
تصنيف الطالب من وي االحتياجات الخاصة للحصول على االعانة

 .4محضر التصنيف المعتمد من قبل
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.
 .3خطابات أو قائمة معتمدة بالطالب
الذين تم تصنيفهم بناء على محضر
التصنيف

 3-6المرافق والتجهيزات
2-2-6

توفير المرافق والتجهيزات المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.

خطاب االنتهاء من تقديم الخدمة (وحدة
سهولة الوصول)

 -2تقييم الخدمات
4-3

يتم تقييم جودة الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة ،ويستفاد من
النتائج في التحسين والتطوير.

تقرير عن تقييم جودة الخدمات المقدمة،
والتحسينات المتخذة.

 -3الخدمات واألنشطة الرياضية
4-2

يتم اتخا اإلجراءات الالزمة للتنظيم ومشاركة الطلبة من وي االحتياجات
الخاصة في األنشطة الرياضية

3-2

 .4دليل األنشطة الداخلية
 .3قائمة معتمدة أو خطابات أو تشكيل
لجان لتنظيم مشاركات الطلبة.

المشاركة وتمثيل الجامعة في بطوالت االتحاد الرياض ي للجامعات السعودية
إرفاق تقرير االتحاد الرياض ي للجامعات
ً
والتي تقام سنويا على مستوى الجامعات السعودية بإشراف مباشر من وزارة
السعودية للعام الحالي.
التعليم.

 3-4حقوق الطالب وواجباتهم
1-2-1

يوجد آليات فاعلة لمراعاة حقوق وي االحتياجات الخاصة.
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يوجد آليات فاعلة لمراعاة حقوق وي
االحتياجات الخاصة.

الرمز

 -8وكالة عمادة شؤون الطالب للشؤون الرياضية
الممارسة

 -4السياسة العامة
اتخا اإلجراءات الالزمة للتنظيم ومشاركة الطلبة في األنشطة الرياضية
4-4

التوثيق
.4دليل األنشطة الداخلية.
.3الالئحة التنفيذية المعتمدة إلقامة
المسابقات الرياضية.

 -2تقييم الخدمات
4-3

تقييم الخدمات المقدمة في املجال الرياض ي للطلبة واالستفادة من النتائج في
التطوير والتحسين.

 .4قرار تشكيل اللجنة.
 .3محاضر اجتماعات اللجنة المعتمدة.
 .2تقرير تقييم الخدمات المقدمة في املجال
الرياض ي للعام الحالي.

 -3الخدمات واألنشطة الرياضية
4 -2

دمج الطالب المستجدين في األنشطة الرياضية املختلفة وتعريفهم بالمنشآت
الرياضية داخل الجامعة واكتشاف المواهب الجديدة وصقلها.

3-2

تنظيم وإقامة مسابقات رياضية بين الكليات على مستوى الجامعة لتعزيز انتماء
الطالب لكليته والمشاركة باسم الكلية في التنافس على مستوى الجامعة
تقديم فرص متساوية للطالب غير الرياضيين لالنخراط في األنشطة الرياضية

2-2

بالجامعة وتشجيعهم على المشاركة فيها لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
1-2

5 -2

بينهم وبين الطالب الرياضيين.
ً
دعم وتشجيع الطالب الموهوبين والمتميزين رياضيا وتوجيههم من خالل إقامة
الفعاليات والمسابقات الرياضية لتمكينهم من المشاركة في المسابقات الداخلية
والخارجية.
المشاركة وتمثيل الجامعة في بطوالت االتحاد الرياض ي للجامعات السعودية والتي
ً
تقام سنويا على مستوى الجامعات السعودية بإشراف مباشر من وزارة التعليم.
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 .4دليل ملتقى اإلرشاد الجامعي للعام
الحالي.
.3تقرير بطولة السنة التحضيرية للعام
الحالي.
 .2قائمة معتمدة بأسماء الطالب المستجدين
اللذين تم دمجهم في األنشطة الرياضية.
تقرير البطوالت الداخلية للعام الحالي.
 .4رخص الغوص الصادرة من المركز
خالل العام الحالي.
 .3شهادات المتدربين للعام الحالي.
 .4الئحة قبول الرياضيين المعتمدة،
 .3إفادات مشاركات الطالب الرياضيين
ً
خارجيا.
 .4تقرير موسم االتحاد الرياض ي للجامعات
السعودية للعام الحالي.

 -9عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
الرمز
 -1عالقة الجامعة باملجتمع

التوثيق

الممارسة

4-4

تقع الخدمات التي تلتزم الجامعة بتقديمها ضمن رسالة الجامعة وترتبط
باملجتمع أو املجتمعات التي تعمل فيها الجامعة التعليمية.

3-4

تقر القيادة العليا في الجامعة السياسات الخاصية بالدور الخدمي للمؤسسة
التعليمية في خدمة املجتمع ،وتعمل القرارات التي يتخذها كبار المسؤولين
باإلدارة العليا في الجامعة على تعزيز هذه السياسات.

2-4

تقوم الجامعة بإعداد تقارير سنوية حول الخدمات التي تقدمها للمجتمع

تشمل معايير ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقويم أدائهم الخدمات التي يقدمونها
1-4
للمجتمع.
يوجد لدى الجامعة موقع على الشبكة العالمية) اإلنترنت( يحدث باستمرار،
ويحتوي على معلومات تفصيلية عن هيكلة الجامعة وأنشطتها ،ومن لك
1-5
المقتطفات اإلخبارية حول االهتمامات املحتملة للطلبة المتوقع انضمامهم
للمؤسسة وغيرهم من أفراد املجتمع بشكل عام.
 -2تفاعل الجامعة مع املجتمع
4-3

3-3
2-3

1-3

السياسة واالجراءات التي تو ح
لك.
نمو ج من تقريين لعاميين سابقين
مؤشرات قياس اداء خدمة املجتمع
من اعضاء هيئة التدريس
-

-

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين على المشاركة في
الندوات التي تناقش فيها القضايا المهمة في املجتمع وتستعرض فيها خطط
تنميته
تتعاون الجامعة التعليمية وكلياتها وأقسامها على تأسيس جهات دعم للمجتمع،
أو هيئات خدمة مهنية على اطالع باحتياجات املجتمع ،مستعينة بخبرات أعضاء السياسة واإلجراءات لذلك.
هيئة التدريس.
ً
تقد م الجامعة أنواع ا كثيرة من البرامج والدورات التي تخدم اهتمامات أفراد
املجتمع واحتياجاتهم.
تقيم الجامعة عالقات مع القطاع الصناعي املحلي وأرباب العمل؛ لتساعدها
هذه العالقات في تقديم البرامج( .يمكن أن يشمل لك أشياء مثل :إلحاق الطلبة السياسة واإلجراءات التي تو ح
تنفيذ كل لك.
ببرامج توفر خبرات العمل ،وفرص التوظيف الجزئي ،وتحديد القضايا التي
تحتاج إلى تحليل في أنشطة مشاريع الطلبة).
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الممارسة

الرمز

التوثيق
-

5-3

تقوم الجامعة بدعوة أرباب العمل وأصحاب المهن ات العالقة لالنضمام إلى
اللجان االستشارية المناسبة التي تنظر في برامج الجامعة وأنشطتها األخرى

6-3

ترتبط الجامعة بصالت مستمرة مع المدارس الموجودة في املجتمع ،وتقدم لها
العون والدعم في مجاالت التخصص ،وتقدم معلومات عن برامج الجامعة
وأنشطتها وفرص التوظيف المستقبلية ،وأن تنظم أنشطة إثرائيه للمدارس

السياسة واالجراءات الملزمة وتقرير
يو ح لك.

4-3

تحافظ الجامعة على التواصل مع الخريجين بانتظام ،وعلى اطالعهم على
تطورات المؤسسة ،ودعوتهم للمشاركة في أنشطتها ،وتشجيعهم على تقديم
الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لعمليات التطوير الجديدة.

السياسة واالجراءات الملزمة وتقرير
يو ح لك.

8-3

4-3

تستفيد الجامعة من الفرص المتاحة لطلب الدعم المالي من األفراد أو من
منظمات املجتمع ألغراض البحث العلمي وغير لك من عمليات التطوير
يتم االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية تشمل سجالت لخدمات املجتمع التي يقوم
بها األفراد والمنظمات التابعة للمؤسسة.

-

عرض قاعدة البيانات.

 -3سمعة الجامعة
4-2
3-2

2-2

1-2

5-2

توجد لدى الجامعة استراتيجية شاملة تم تطويرها للمتابعة وتحسين سمعتها في
املجتمع املحلي وفي املجتمعات ات العالقة
تتوفر لدى الجامعة إرشادات توجيهية وا حة حول إعطاء تصريحات للجمهور
باسم المؤسسة ،وتقتصر –عادة-تلك التصريحات على مدير الجامعة ،أو عميد إرفاق التعليمات.
الكلية ،أو مكتب إعالمي تابع لمدير الجامعة أو للعميد.
تتوافر سياسات توجيهية حول التصريحات العامة ألعضاء هيئة التدريس حول
قضايا املجتمع ،وفي تلك الحاالت التي يمكن الربط فيها بين هذه التصريحات
وبين الجامعة التعليمية خاصة.
ٌ
مكتب إعالمي يتولى مسؤولية تنسيق االتصال بوسائل اإلعالم،
يوجد بالجامعة
السياسة الخاصة بذلك.
ويعمل على جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات الجامعة التي تتعلق
باالهتمامات املحتملة للمجتمع ،وترتيب اإلعالن عنها.
تسعى الجامعة لمعرفة نظرة املجتمع إليها وإلى أنشطتها ،وتضع استراتيجيات

االستراتيجية الخاصة بذلك.

لتحسين تلك النظرة.
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الرمز

 -10عمادة القبول والتسجيل

التوثيق

الممارسة

 -1قبول الطلبة
4-4

تقديم خدمات القبول للطالب بشكل يعكس رؤية العمادة ورسالتها.

3-4

تحديد متطلبات القبول في الجامعة وبرامجها بشكل وا ح وعادل وشفاف ومعلن
عبر موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت ويتم الترشح واإلعالن عنها ً
آليا

-

2-4

التأكد من دقة نقل بيانات الطالب وصحتها من نظام القبول إلى نظام التسجيل.

-

 1-4تسهيل إجراءات عمليات القبول للطالب واختصارها.
تستخدم العمادة الوسائل التقنية الحديثة للتواصل مع الطالب وإعالن النتائج
5-4
عبر الهواتف الذكية والبريد الشبكي وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي.
التحويل من الجامعة وإليها من خالل الئحة التحويل التي تو ح بشكل جلي نظام
6-4
معادلة المقررات املجتازة من دراسات سابقة وكيفية احتسابها.
تسهيل إجراءات وآليات قبول الطالب من الدول الشقيقة والصديقة للمنح
4-4
الداخلية والخارجية.
 -2سجالت الطلبة

قائمة باإلجراءات.
-

4-3
3-3
2-3

1-3
5-3
6-3
4-3

تقرير يوثق لك.

-

-

تحديد تعليمات وسياسات وقواعد وا حة تنظم سجالت الطالب ،وتحكم سرية
المعلومات وتداولها ،وتضبط عملية الوصول إليها.
التأكد من أن إعدادات األنظمة اآللية مطابقة لإلجراءات ولوائح الدراسة
واالختبارات.
تزويد األقسام والكليات ومركز الجودة وكبار المسؤولين باإلدارة العليا بالجامعة
قائمة بالمؤشرات التي توفرها
وبشكل منتظم بالبيانات اإلحصائية عند طلبها ،ومنها نسب القبول والنجاح والتعثر
العمادة.
للطالب الالزمة لعمليات التخطيط ،وإعداد التقارير وضمان الجودة.
توفير أجهزة خدمة اتية تمكن الطالب من إجراء العمليات الخاصة بالتسجيل
وإعداد الجدول الدراس ي والتواصل مع الموظفين املختصين عبر القنوات
االلكترونية.
توفير آلية لرصد النتائج وتحديث السجالت في مواعيد محددة بالتقويم الجامعي
تحديد الجداول الزمنية لتقديم التقارير وتسجيل النتائج وتحديث السجالت ويتم
التقيد بها
ً
االنتهاء من النتائج والموافقة عليها رسميا وإخطار الطلبة بها حسب المواعيد
املحددة في أنظمة المؤسسة التعليمية والوزارة.
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-

الرمز
8-3

التوثيق

الممارسة
التمأكد من أحقية الطالب في التخرج حسب متطلبات البرنامج والخطة الدراسية.

-

 -3اإلرشاد األكاديمي والسنة التحضيرية
4-2

إصدار األدلة الخاصة بالقبول في الجامعة والكليات المتاحة وشروط االلتحاق
بالجامعة وإرسالها للمدارس الثانوية في وقت مبكر ليطلع عليها الطالب

قائمة باألدلة المتوفرة

3-2

التأكد من وجود مرشدين أكاديميين في الكليات ،لمساعدة الطالب قبل بدء
عمليات التسجيل واثناءها.

-

2-2

تسجيل الجداول الدراسية للطالب المقبولين بالسنة األولى بشكل آلي وحسب
الخطط الدراسية المعتمدة

-

1-2

تنظيم زيارات دورية لموظفي العمادة للمدارس الثانوية للتعرف بالبرامج
والتخصصات الجامعية واستضافة طالب تلك المدارس واطالعهم على خدمات
العمادة المقدمة للطالب

-
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الرمز

 -11عمادة البحث العلمي

التوثيق

الممارسة

 1-1التخطيط للبحث العلمي وإدارته
تضع المؤسسة خطة محددة ومعلنة ألنشطة البحث العلمي تتناسب مع
4-4-4
رسالتها وأهدافها ،وتسهم في تحقيق التوجهات الوطنية واألوليات التنموية.
يوجد لدى المؤسسة آليات لتحديد أولويات البحث العلمي ،وتتابع
3-4-4
تطبيقها..

إرفاق خطة أنشطة البحث العلمي
إرفاق السياسة الملزمة للتنفيذ وآليات
المتابعة

2-4-4

تطبق المؤسسة سياسات وآليات تضمن توفير فرص متناسبة للبحث
العلمي في جميع وحداتها وفروعها وشطري الطالب والطالبات..

إرفاق السياسة الملزمة للتنفيذ/
اآلليات المتخذة

1-4-4

تتوفر لدى المؤسسة سياسات وإجراءات مطبقة لحماية حقوق الملكية
الفكرية ،والتزام الباحثين بضوابط وأخالقيات البحث العلمي..

إرفاق السياسة الملزمة للتنفيذ.

8-4-4

تطبق المؤسسة آليات مناسبة لقياس إنتاجها البحثي وفق مؤشرات أداء
محددة ،وتعد التقارير السنوية عن لك ،ويستفاد من النتائج في التحسين
والتطوير .

التقرير السنوي متضمنا نتائج
مؤشرات أداء قياس االنتاج البحثي

 2-1دعم البحث العلمي واالبتكار
1.2.7

تطبق المؤسسة آليات متنوعة لتنمية المهارات البحثية لهيئة التدريس
والطالب وتحفيزهم.

إرفاق آلية التنفيذ والمتابعة.

5.2.7

تيهئ المؤسسة المناخ الداعم لالبتكار واإلبداع.

إرفاق ما يثبت لك ( تقرير  /خطابات)

6.2.7

تطبق المؤسسة آليات لدعم المشاركة والتعاون في مجال البحث العلمي
واالبتكار مع القطاعات الصناعية والمهنية الحكومية والخاصة والجامعات
والهيئات والمراكز البحثية على المستويين املحلي والدولي..

مثال التفاقية أبحاث مشتركة.

8.2.7

يوجد لدى المؤسسة آليات لتشجيع اإلنجازات والمبادرات البحثية
المتميزة.

االجراءات المتخذة  /آلية التنفيذ

9.2.7

تشجيع الطالب على المشاركة في المشروعات واألنشطة البحثية
المناسبة ،مع االعتراف بجهودهم.

مثال على لك.
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 -12عمادة الدراسات العليا

الرمز

التوثيق

الممارسة

 -1الدرجات الممنوحة
4-4

3-4

تتبع العمادة أساليب متنوعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها.

عرض األساليب المتنوعة
للتعريف.

يتوفر لدى العمادة قواعد بيانات تتعلق بأعداد خريجي الدرجات العلمية عبر سلسلة
ً
زمنية ماضية ومقسمة وفقا للدارسين من الداخل والخارج.

عرض أعداد الخريجين
ودرجاتهم العلمية لمدة 5
سنوات.

 -2برامج الدراسات العليا

-3

-

4-3

تقوم العمادة بتصميم ،وتحديث ،نما ج استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا
ً
وفقا للمعايير األكاديمية.

3-3

تتأكد العمادة من توافق برامج الدراسات العليا مع احتياجات املجتمع.

2-3

تشرف العمادة على تحكيم برامج الدراسات العليا بواسطة مراجعين خارجيين.

1-3

تتأكد العمادة من توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعليم المستهدفة
لكل برنامج.

5-3

تتأكد العمادة من توافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع المعايير
المرجعية األكاديمية لكل برنامج.

-

6-3

تحدد العمادة متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدرجة العلمية.

-

آلية التأكد.
آلية التأكد.

نظام القبول والتسجيل
4-2
3-2
2-2
1-2

تقوم العمادة بالمراجعة الدورية ،والتحديث إلجراءات القبول والتسجيل بغرض
تطويرها.
تحتفظ العمادة بقواعد بيانات طالب الدراسات العليا المسجلين بها مع ضرورة
التحديث المستمر لهذه القواعد.
تتوفر لدى العمادة اإلجراءات الموثقة الكافية لمتابعة وتقييم أداء طالب الدراسات
العليا قبل التسجيل للدرجات العلمية وأثنائها.
تقوم العمادة بتحليل معدالت تزايد أعداد الطالب الملتحقين ببرامج الدراسات .أو
تناقصها.
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السياسة واالجراءات
المنظمة لذلك
بيان بأعداد المسجلين.
االجراءات الخاصة بذلك.
إرفاق التحليل الخاص
بذلك.

الرمز
5-2
6-2

التوثيق

الممارسة
تعلن العمادة عن إجراءات القبول والتسجيل من خالل وسائل متنوعة مثل :أدلة
الطالب ،والموقع االلكتروني الخاص بها ،وغير لك.
تتبع العمادة إجراءات التسجيل االلكترونية.

تقوم العمادة بتحليل تطور نسبة التحاق الطالب الدوليين إلى إجمالي عدد الطالب في
4-2
الدراسات العليا (خالل السنوات الخمس األخيرة).
 -4تقويم طالب الدراسات العليا
4-1

تستخدم العمادة أساليب متنوعة لتقويم طالب الدراسات العليا.

3-1

تتأكد العمادة من توافق طرق التقويم المستخدمة مع املخرجات المستهدفة للتعليم.

2-1

تشرف العمادة على تطبيق نظام الممتحنين عند الحاجة لذلك.

تشجع العمادة طالب الدراسات العليا على نشر األبحاث المستلة من الرسائل
1-1
العلمية.
 -5الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الراسات العليا
تشترط العمادة اإلمكانات البشرية والتسهيالت المادية (مختبرات ،معامل ،مصادر
4-5
تعلم) الالزمة للعملية البحثية عند استحداث أو تطوير البرامج.
تتأكد العمادة من توفر عدد كافي من األساتذة واألساتذة المشاركين لمن لهم حق
3-5
اإلشراف على الرسائل العلمية.
تحرص العمادة على تحقيق التناسب بين أعضاء هيئة التدريس وأعباء اإلشراف على
2-5
الرسائل العلمية.
-6رضا طالب الدراسات العليا

-

إرفاق أمثلة وأدلة على
لك.
إرفاق أمثلة وأدلة على
لك.
اآللية الخاصة بذلك.

-

4-6

تتبع العمادة وسائل متنوعة لقياس رضا طالب الدراسات العليا.

قائمة بالوسائل المتنوعة.

3-6

تقوم العمادة بتحليل بيانات تقييم رضا الطالب واالستفادة منها في تطوير برامج
الدراسات العليا.

اآللية المنظمة ونتائج
االستبيانات وكيفية
االستفادة منها.

2-6

تستخدم العمادة قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب.

آلية التظلم ومثال لذلك.
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 -13عمادة شؤون المكتبات

الرمز
 -1التخطيط والتقويم
4-4

3-4

التوثيق

الممارسة

ً
ً
تمولى السياسات الخاصة بتطوير خدمات المكتبة ومراكز التعلم اهتماما خاصا
لدعم البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة التعليمية ولدعم متطلبات
البحث العلمي للجامعة.
ً
ً
تقديم استراتيجية وا حة لمصادر التعلم ترتبط ارتباطا مباشرا باألولويات
االستراتيجية الخماصة بتطموير البرامج ،كما تعدل هذه االستراتيجية كلما دعت
الحاجة.

السياسات الخاصة بتطوير
خدمات المكتبة مراكز التعلم.
تقرير يبين اإلنجازات في األهداف
والبرامج الخاصة بالعمادة.

2-4

تقويم خدمات المكتبة من خالل استطالعات آراء هيئة التدريس والطلبة حول
فاعلية تلبية احتياجاتهم.

تقرير يو ح نتائج االستبانات
وكيفية االستفادة منها.

1-4

استشارة أعضاء هيئة التدريس المسؤولين عن الممقررات والبرامج حول
المتطلبات الالزمة لمساندة عمليتي التعليم والتعلم ،و لك في وقت مبكر يسمح
بتوفير اإلمدادات الالزمة في الوقت المناسب.

إرفاق تقرير يو ح آراء أعضاء
هيئة التدريس من مختلف
الكليات.

5-4

مراجعة أقسام الكتب والمراجع المحجوزة والمواد المرجعية األخرى بشكل
دوري مع الرجوع لهيئة التدريس الستشارتهم بشأنها،

نمو ج معبأ لطلب الكتب
والمراجع.

 -2التنظيم
4-3
3-3
2-3
1-3
5-3

إتاحة المكتبة لساعات طويلة وكافية تمتد لما بعد الزمن املخصص
للمحاضرات ،لضمان توفر الخدمات عندما يحتاج المستخدمون لها.

ارفاق مواعيد المكتبة.
-

حفظ الكتب والمراجع وفق ترتيب مناسب ،و يتم تصنيفها وفق أحد األنظمة
ً
المتعارف عليها عالميا في نظم المكتبات.
إرفاق نسخة من اتفاقات تعاون
تتوافر اتفماقات تعاون مع مكتبات ومراكز مصادر التعلم األخرى تتم بموجبها
المكتبة مع مكتبات أخرى.
االستعارات المكتبية المتبادلة ،والمشاركة في المصادر والخدمات.
تستخدم أنظمة معتمدة لتسجيل استعارة واسترداد الكتب ،ويتوفر نظام متابعة
فعال السترداد المواد التي انتهت فترة استعارتها.
االحتفاظ بالمواد والمراجع المطلوبة بكثرة والمطلوبة للقراءة (الخاصة
بالمقررات) في قسم الكتب المحجوزة.
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الممارسة

الرمز
6-3

سهولة الوصول –بفعالية وبشكل يعتمد عليه-إلى قواعد البيانات اإللكترونية
والمواد البحثية واملجالت العلمية المتعلقة بالبرامج التي تقدمها الجامعة.

4-3

توفير قواعد تنظم السلوك داخل المكمتبة ،كما يتم الحرص على تنفيذها
للحفاظ على بيئة تساعد على الدراسة الفعالة وعلى دعم نشاط البحث العلمي
من قبل هيئة التدريس والطلبة.

8-3

تستخدم أنظممة أمن فعالة لمنع ضياع محتويات المكمتبة ولمنع االستخمدام
السيئ للشبكمة العالمية (اإلنترنت).

التوثيق
-

-

-

 -3الموارد والمرافق
4-2
3-2
2-2
1-2

يتوفر الدعم المالي بشكل كاف ومستمر لتغطية احتياجات التزويد ،والتصنيف
والتجهيزات ،وكذلك من أجل تقديم الخدمات ،وتطوير النظام.
توفر الجامعة خمدمات الشبكة العالمية واالستعارة من المكتبات األخرى ،دون
أن تقلل من التزامها بتوفير مصمادر المعملومات المادية داخمل المكتبة اتها.
تتوافمر بالمكمتبة أماكمن مناسبة الستيعاب مجموعات الكمتب واملجالت العلمية
بطريقة تجعلها في متناول األيدي.
تتوافر أجهزة حاسوبية وبرمجيات حديثة لدعم عملية الوصول إلكترونيا
للمصادر والمواد المرجعية.

-

5-2

تتوافر لمستخدمي المكتبة تجهيزات تصوير مدعومة بنظام دفع مالي فعال.

6-2

تتوافر مرافق كافية الستخدام أجهزة الحواسيب الشخصية املحمولة.

4-2

تتوافر الكتب ،واملجالت العلمية ،وغيرها من المواد المرجعية باللغتين العربية
واإلنجليزية (أو بغيرهما من اللغات) ،على النحو الذي تتطلبه البرامج المنفذة في
الجامعة.

8-3

تتوافر مرافق وتجهيزات كافية للدراسة والبحث العلمي سواء لالستخدام الفردي تقرير يو ح الطاقة االستيعابية
الستخدام الطالب لمرافق المكتبة.
أو للمجموعات الصغيرة.

 9-3استخدام الجامعة للنقاط (معايير) المرجعية لمقارنة مستوى توفير المرافق
والتجهيزات والمصادر لديها (مثل عدد الكتب ،والمقاعد ،ومرافق الدراسة
الجماعية ،وما شابهها) بمستواه في مؤسسات تعليمية ات جودة عالية وتكون
مشابهة من حيث الحجم والبرامج التي تقدم.
 -4دعم المستخدمين
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-

تقرير يو ح األعداد الخاصة
بالمراجع العربية واالنجليزية.

ارفاق تقرير لنقاط (معايير)
المقارنة المرجعية للمكتبة مع
غيرها من المكتبات.

الرمز
4-1

التوثيق
الممارسة
تقديم برامج تهيئة إرشادية وتدريبية للطلبة وغيرهم من المستخدمين الجدد؛ إرفاق قائمة بالبرامج التدريبية
المقدمة للطلبة.
لتهيئتهم الستخدام مرافق المكتبة وخدماتها.

3-1

تقدم المساعدة لمستخدمي المكتبة في عمليات البحث عن المعلومات والوصول نسخة من نقاط اإلرشاد.
إليها وطرق استخدامها.

2-1

توفير "خدمة اسأل مكتبتي" التي تتم من خاللها اإلجابة عن األسئلة التخصصية إرفاق نمو ج للسؤال واإلجابة معبأ.
بواسطة أمناء المكتبة المتخصصين.

1-1
5-1

6-1

4-1

8-1

توجد أنظمة إلكترونية أو أوتوماتيكية ات إمكانات بحثية تساعد في الوصول إلى
مصادر المعلومات داخل الجامعة أو خارجها.
توجد إجراءات مناسبة الطالع رواد المكتبة على التطوير الجاري فيها ،ويشمل تقرير يو ح اإلجراءات الفعالة
رضا
ومدى
لك اقتناء مواد جديدة ،وإقامة برامج تدريب ،وتغيير الخدمات وساعات العمل .المستخدمة
المستفيدين.
توفير أدلة مطبوعة أو إلكترونية؛ لمساعدة رواد المكتبة في الحصول على ترفق نسخة من دليل المساعدة.
المصادر المتعلقة باملجاالت العلمية العامة وفي تجميع قوائم المراجع،
واستخدام قواعد المعلومات.
-

يوجد في المكتبة أعداد كافية من األشخاص المتخصصين و وي المهارة في إرفاق إحصائية بأعداد الموظفين/
الموظفات المتخصصين في مجال
املجاالت المتصلة بعلوم المكتبات وتقنية المعلومات.
علوم المكتبات منسوبة إلى غير
المتخصصين.
توجد أنظمة إلكترونية أو أوتوماتيكية ،ات إمكانات بحثية ،تساعد في الوصول
إلى مصادر المعلومات داخل الجامعة أو خارجها.
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 دليل توثيق ممارسات المراكز
الرمز

 -14مركز تطوير التعليم الجامعي

التوثيق

الممارسة

 -1خطة التدريب
4-4
3-4
2-4
1-4
5-4
6-4
4-4

يحدد المركز االحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة (أعضاء هيئة
التدريس وطالب الدراسات العليا).
يتعرف المركز على احتياجات أعضاء هيئة التدريس بالكليات من خالل
مخاطبة الكليات وجمع اقتراحات المتدربات من استبانة تقييم البرامج
التدريبية.
يقدم المركز برامج فعاله للتهيئة والتدريب ألعضاء هيئة التدريس حديثي
التعيين أو حديثي الخبرة.
يقدم المركز برامج فعالة للتهيئة والتدريب ألعضاء هيئة التدريس
المتعاقدين.
يضع المركز خطة التدريب ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا
لالحتياجات التي تحدد وتتضمن الخطة عدد البرامج التدريبية ونوعيتها
وآليات تنفيذها.
يعقد المركز اتفاقيات (داخلية على مستوى الجامعة) لعقد ورش عمل
ألعضاء هيئة التدريس.
يعقد المركز اتفاقيات خارجية (جهات خارج الجامعة) لعقد ورش عمل
ألعضاء هيئة التدريس.

تقرير يو ح كيفية دراسة االحتياجات.
تقرير يوثق لك.
متوسط رضا أعضاء هيئة التدريس عن
البرامج.
عرض خطة البرنامج.
مثال لالتفاقيات.
مثال لالتفاقيات.

8-4

توفير المدربين من وي الكفاءات العالية من داخل الجامعة.

آلية اختيار المتدربين.

4-4

توفير المدربين من وي الكفاءات العالية من خارج الجامعة.

آلية اختيار المتدربين.

 -2آلية التدريب
4-3

جدولة الدورات وورش العمل بالمركز.
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الرمز

التوثيق

الممارسة

-

3-3

التنسيق اإلداري الكامل لكل دورة أو ورشة عمل (التسجيل والحضور
واالنصراف وتوزيع االستبانات على الحاضرين واستالمها قبل انتهاء مدة
الدورة أو ورشة العمل وتسليم الشهادات) عن طريق منسوبي المركز.

2-3

إلزام المتدربين بآلية وقواعد التسجيل والحضور واالنصراف والمشاركة
واستحقاق شهادات الدورات وورش العمل المعتمدة والمعمول بها من قبل
مركز تطوير التعليم الجامعي.

1-3

إلزام المتدربين بعدد أيام ومدة الدورة أو ورشة العمل.

-

5-3

إلزام المتدربين بعدد أيام ومدة الدورة أو ورشة العمل.

-

5-3

منح المسجلين الحاضرين بنسبة  %411من مدة الدورة أو ورشة العمل
شهادة معتمدة بحضور ورشة العمل.

-

6-3

منح المدرب شهادة تقديم الدورة أو ورشة العمل موقعة ومعتمدة.

-

-

 -3تقييم وتقويم وتطوير
4-2

يعد المركز إحصائيات تتضمن نسب المتدربين سنويا من كل فئة (عضو
هيئة تدريس ،طالب دراسات عليا).

جدول يبين اإلحصائيات.

3-2

يعد المركز إحصائيات تتضمن نسب المتدربين ً
سنويا من كل كلية وقسم
(عضو هيئة تدريس وطالب دراسات عليا).

جدول يبين اإلحصائيات.

2-2

يصمم المركز مؤشرات لتقييم مردود برامج التدريب التي تنفذ ً
سنويا.

المؤشرات.

1-2

يقوم المركز بإخبار الكليات عن نسب المشاركين من أعضاء هيئة التدريس
في البرامج والدورات التدريبية التي يعقدها المركز.

تقرير يو ح لك.

يعد المركز قائمة تظهر عدد المتدربين من كل كلية إلى إجمالي عدد أعضاء
5-2
هيئة التدريس من كل كلية في الجامعة.
 -4البحوث والدراسات
4-1

تعيين مستشارين للمركز لتقديم البحوث والدراسات.

إرفاق قرارات التعيين.

وضع خطة لتحديد البحوث والدراسات لتطوير الخدمات التي يقدمها
3-1
المركز واالرتقاء بالمستوى األكاديمي لعضو هيئة التدريس.
 -5التعاون مع المراكزوالهيئات
4-5

تقرير يو ح لك.

فتح باب التعاون والمشاركة مع مراكز التطوير املختلفة من داخل الجامعة
وخارجها.
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خطة البحوث والدراسات التطويرية.

السياسة واآللية الخاصة بذلك.

2
47

دليل
حساب مؤشرات قياس األداء لبرنامج
تقويم وضمان جودة األداء الجامعي

السادة منسقي البرنامج
نود تذكيركم باآلتي:
 البرنامج يقبل المدخالت الرقمية فقط (عدد صحيح ،عدد عشري) وال يقبل الرموز مثل ( )%والنسبة إلى ():المعيدين ،مدرس ي اللغات واملحاضرين ،واألستا المساعد ،واألستا
 مصطلح المستفيدين :يشمل أعضاء هيئة التدريس48
المشارك واألستا  .كما يتضمن أعضاء هيئة التدريس الذين يشرفون على تخطيط برامج التدريس وتنفيذها (على سبيل المثال،

مالحظة:
عند تعبئة المؤشرات على نظام  EQAUP-KAUنأمل االلتزام باآلتي:
 لتعبئة المؤشر من نوع عدد منسوب إلى واحد تدخل قيم البسط والمقام.

ً
لكترونيا .
 لتعبئة المؤشر من نوع نسبة مئوية تدخل قيم البسط والمقام وسيتم الضرب  411xإ
 لتعبئة المؤشر من نوع عدد تدخل قيمة البسط فقط .حيث إن "القيمة االفتراضية للمقام (.")4
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م4.4

المعيارالثاني :إدارة السلطات

م4.3

المعيارالرابع :التعليم والتعلم

المعيارالثالث :إدارة ضمان الجودة
والتحسين

المعيار

رمز
المؤشر

المعياراألول :الرسالة واألهداف

 مؤشرات قياس أداء الكليات

م4.2

م3.2

نص مؤشرقياس األداء
 -4تقييم وعي المستفيدين بالرسالة
واألهداف (متوسط تقييم مدى
معرفة أعضاء هيئة التدريس
بالرسالة والطالب والخريجين على
التوالي على مقياس من خمس
نقاط) (استبانة سنوية).

 -3تقييم المستفيدين للسياسات
ً
متضمنا الهيكل اإلداري
والمسؤوليات الوظيفية (متوسط
تقييم أعضاء هيئة التدريس
والطالب والخريجين لكفاءة
السياسات على مقياس من خمس
نقاط) (استبانة سنوية).
 -2التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات
التعلم في الكلية (متوسط تقديرات
الطلبة على مقياس سنوي تقديري
من خمس نقاط لطلبة السنة
النهائية).
 -1نسبة المقررات التي يجرى فيها
استبانة ألخذ آراء الطالب خالل
السنة.

م 4.1

 -5نسبة الطلبة ألعضاء هيئة
التدريس (بدوام كامل).

م3.1

 -6تقدير الطلبة العام لجودة
المقررات (متوسط تقديرات
الطلبة على مقياس تقديري من
خمس نقاط للتقييم الكلي
للمقررات).

طريقة الحساب

الوحدة

عدد

لإلجابة على المؤشر فضال مراجعة كل من:
 .4استبانة تقويم الخدمة الجامعية الطالب
من سؤال رقم ( )64إلى سؤال رقم (.)65
 .3استبانة تقويم الخدمة الجامعية ألعضاء هيئة
التدريس
من سؤال رقم ( )68إلى سؤال رقم ()43
بحيث يحسب المتوسط من نتائج االستبانتين للفصل
الدراس ي األول والثاني.
لإلجابة على المؤشر فضال مراجعة كل من:
 .4ا استبانة تقويم الخدمة الجامعية الطالب سؤال
رقم .)66

عدد

 .3استبانة تقويم الخدمة الجامعية ألعضاء هيئة
التدريس سؤال رقم )42( :و ()41
بحيث يحسب المتوسط من نتائج االستبانتين للفصل
الدراس ي األول والثاني.

عدد

لإلجابة على المؤشر فضال مراجعة استبانة تقويم برنامج
سؤال رقم (.)32

نسبة مئوية

عدد مقررات برنامج معين قام الطالب بتعبئة
استبانة فيها
العدد الكلي للمقررات في البرنامج نفسه

عدد منسوب إلى
واحد

العدد الكلي للطلبة في برنامج معين
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل
في البرنامج نفسه

عدد
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لإلجابة على المؤشر فضال مراجعة استبانة
تقويم مقرر سؤال رقم (.)31

×411

المعيار

رمز
المؤشر
م2.1

نص مؤشرقياس األداء
 -4نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين
يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق
عليها.

الوحدة

نسبة مئوية

 -8معدل البقاء
م1.1

م5.1

م6.1

م4.1

المعيارالخامس:
إدارة الخدمات
والدعم

م4.1

م2.5

 -4نسبة الطلبة الداخلين بالبرامج
الذين أكملوا بنجاح السنة األولى
من البرنامج.
معدل التخرج لطالب مرحلة
البكالوريوس
 -41نسبة الطلبة الداخلين في برامج
البكالوريوس الذين أكملوا دراستهم
للبرنامج في الحد األدنى من المدة.
معدل التخرج لطالب الدراسات العليا
 -44نسبة الطلبة الداخلين في برامج
الدراسات العليا الذين أكملوا
دراستهم للبرنامج في الحد األدنى من
المدة.
 -42نسبة الخريجين من برامج
البكالوريوس الذين:

نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

طريقة الحساب
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون
مؤهالت دكتوراه مصادق عليها في برنامج معين
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس في نفس
البرنامج
عدد الطلبة الداخلين بالبرنامج الذين أكملوا
بنجاح السنة األولى من البرنامج
عدد الطالب الذين سجلوا أو تقدموا للبرنامج في
السنة السابقة
عدد الطلبة الداخلين في برنامج بكالوريوس
معين الذين أكملوا دراستهم للبرنامج في الحد
األدنى من المدة
العدد الكلي لطلبة البكالوريوس الذين سجلوا
في بداية السنة األولى من البرنامج نفسه
عدد الطلبة الداخلين في برنامج دراسات عليا
معين الذين أكملوا دراستهم للبرنامج في الحد
األدنى من المدة
العدد الكلي لطلبة الدراسات العليا الذين
سجلوا في بداية السنة األولى من البرنامج نفسه
عدد الخريجين من برنامج بكالوريوس معين
الذين توظفوا في مدة  6أشهر من التخرج.

 )aتوظفوا في مدة  6أشهر من التخرج.

العدد الكلي للخريجين في البرنامج نفسه

 )bنسبة الخريجين من برامج
البكالوريوس الذين سجلوا في
دراسات عليا في مدة  6أشهر من
التخرج.
 4-45تقويم الطلبة لإلرشاد المنهي
(متوسط التقديرات عن مدى
مناسبة اإلرشاد المنهي على مقياس
تقديري سنوي من خمس نقاط
لطلبة السنة النهائية).

عدد الخريجين من برنامج بكالوريوس معين
الذين سجلوا في دراسات عليا في مدة  6أشهر
من التخرج
العدد الكلي للخريجين في البرنامج نفسه

نسبة مئوية

عدد
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لإلجابة على المؤشر فضال مراجعة استبانة
تقويم برنامج سؤال رقم (.)3

×411

×411

×411

×411

×411

المعيار

نص مؤشرقياس األداء

رمز
المؤشر
3-45

الوحدة

تقويم الطلبة لإلرشاد

األكاديمي (متوسط التقديرات عن
مدى مناسبة اإلرشاد األكاديمي على

م2.5

طريقة الحساب

عدد

لإلجابة على المؤشر فضال مراجعة استبانة
تقويم برنامج سؤال رقم (.)4

مقياس تقديري سنوي من خمس
نقاط لطلبة السنة النهائية).
 -44تقييم المستفيدين للمكتبة
(متوسط التقييم العام لكفاءة
المكتبة والمركز اإلعالمي على
مقياس سنوي من خمس نقاط)
ويتضمن اآلتي:

المعيارالسادس :مصادرالتعلم

م 4.6

 )aخدمة الموظفين
 )bااللمام بالمتغيرات
والمستحدثات
 )cخدمات الطباعة والنسخ
 )dكفاءة معدات المكتبة
 )eمناخ الدراسة
 )fتوفر أماكن للدراسة
 -44تقييم المستفيدين للمكتبة

عدد

لإلجابة على المؤشر فضال مراجعة كل من:
 .4استبانة تقويم الخدمة الجامعية للطالب من

الرقمية (متوسط تقييم عام
لكفاءة المكتبة على مقياس سنوي

سؤال رقم ( )35إلى سؤال رقم (.)34

من خمس نقاط) يتضمن:
م 2.6

)a

المعيار
السابع:
المرافق
والتجهيزات

)b
)c
)d

م4.4

المواقع اإللكترونية سهلة
االستخدام
توافر قاعدة بيانات رقمية
إمكانية دخول المستفيدين
التدريب على مهارات استخدام
المكتبة.

 -31اإلنفاق السنوي على ميزانية تقنية
المعلومات يتضمن:

لإلجابة على المؤشر فضال مراجعة كال من:
 .4استبيان تقويم الخدمة الجامعية الطالب من
سؤال رقم ( )44إلى سؤال رقم (.)31
 .3استبانة تقويم الخدمة الجامعية ألعضاء هيئة
التدريس من سؤال رقم ( )48إلى سؤال رقم ()31
بحيث يحسب المتوسط من نتائج االستبانتين للفصل
الدراس ي األول والثاني.

عدد

 .3استبانة تقويم الخدمة الجامعية ألعضاء هيئة
التدريس من سؤال رقم )35( :إلى سؤال رقم
()34
بحيث يحسب المتوسط من نتائج االستبانتين للفصل
الدراس ي األول والثاني.

عدد
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 .a.aالميزانية املخصصة لتقنية المعلومات
للبرنامج
إجمالي ميزانية البرنامج

المعيار

نص مؤشرقياس األداء

رمز
المؤشر
)a

)b

)c

)d

طريقة الحساب

الوحدة

 .bالميزانية املخصصة لتقنية المعلومات
للكلية
إجمالي ميزانية الكلية

نسبة الميزانية املخصصة
لتقنية المعلومات للبرنامج من
إجمالي ميزانية البرنامج.
نسبة الميزانية املخصصة
لتقنية المعلومات للكلية من
إجمالي ميزانية الكلية.
نسبة ميزانية تقنية
المعلومات املخصصة لكل
طالب.
نسبة ميزانية تقنية

 .cbميزانية تقنية المعلومات املخصصة لكل
طالب
إجمالي ميزانية تقنية المعلومات
 .dميزانية تقنية المعلومات املخصصة
لشراء برامج مرخصة
إجمالي ميزانية تقنية المعلومات
 .eaميزانية تقنية المعلومات املخصصة ألمن
وحماية تقنية المعلومات
إجمالي ميزانية تقنية المعلومات

المعلومات املخصصة لشراء
برامج مرخصة.
 )eنسبة ميزانية تقنية

.f.d

المعلومات املخصصة ألمن

 .ميزانية تقنية المعلومات املخصصة
لصيانة تقنية المعلومات

وحماية تقنية المعلومات.

إجمالي ميزانية تقنية المعلومات

 )fنسبة ميزانية تقنية
المعلومات املخصصة لصيانة
تقنية المعلومات.
 -34تقييم المستفيدين لخدمات تقنية

يحسب المتوسط لكل بند من بنود المؤشر على حدة.
ومن ثم يحسب إجمالي المتوسطات.

المعلومات متوسط التقييم العام
لكفاءة
 )aتوافر تقنية المعلومات
 )bالخصوصية واألمن الخاص
م3.4

بالمعلومات
 )cالصيانة

عدد

 )dإمكانية الدخول أو الوصول
 )eأنظمة الدعم التقني
 )fالبرمجة والتحديثات
 )gعمر المعدات
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المعيار

رمز
المؤشر

نص مؤشرقياس األداء

الوحدة

 -33تقييم المستفيدين على مقياس من

طريقة الحساب
يحسب المتوسط لكل بند من بنود المؤشر على حدة.
ومن ثم يحسب إجمالي المتوسطات.

خمس نقاط (استبانة سنوية) لم:
 )aالمواقع
 )bخدمات التعليم االلكتروني
م2.4

 )cالبرمجة والمعدات

عدد

 )dإمكانية الوصول
 )eالتعليم والتعلم
 )fالخدمات والقياس

المعيارالعاشر :البحث العلمي

المعيارالتاسع :عمليات التوظيف

 )gإدارة محتوى التعلم.
 -31نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين
م4.4

غادروا الكلية في السنة السابقة

نسبة مئوية

ألسباب عدا التقاعد بسبب السن.
 -35نسبة أعضاء هيئة التدريس
م3.4

المشتركين في أنشطة التطوير

نسبة مئوية

المنهي (التخصص) السنة الماضية.

م4.41

 -36عدد ما نشر في مجالت علمية
محكمة في السنة السابقة لكل
عضو هيئة تدريس بدوام كامل
(المنشورات القائمة على صيغة
الئحة املجلس األعلى باستثناء
عرض المؤتمر).

عدد

م3.41

 -34عدد االستشهادات ( )citationsفي
مجالت علمية محكمة لمنشورات
أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل
نسبة إلجمالي أعضاء هيئة
التدريس.

عدد

م2.41

نسبة مئوية
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عدد أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا الكلية
ألسباب عدا التقاعد بسبب السن في سنة
معينة
×411
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس في الكلية في
السنة نفسها
عدد أعضاء هيئة التدريس في برنامج معين
المشتركين في يوم كامل ألنشطة التطوير المنهي
×411
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس في البرنامج
نفسه
العدد الكلي لما نشر في مجالت علمية محكمة
في السنة السابقة
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس في البرنامج
نفسه
عدد االستشهادات ( )citationsفي مجالت علمية
محكمة لمنشورات أعضاء هيئة التدريس
(بدوام كامل) في برنامج معين
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس في البرنامج
نفسه
عدد أعضاء هيئة التدريس في برنامج معين
(بدوام كامل) الذين لديهم بحث واحد على األقل ×411

المعيار

نص مؤشرقياس األداء

رمز
المؤشر

الوحدة

العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس في البرنامج
نفسه

المعيارالحادي عشر :خدمة املجتمع

 -38نسبة أعضاء هيئة التدريس (بدوام
كامل) الذين لديهم على األقل بحث
واحد محكم في السنة السابقة.

م1.41

 -34عدد أوراق العمل أو التقارير
المقدمة للمؤتمرات خالل السنة
الماضية إلى إجمالي عدد أعضاء
هيئة التدريس بدوام كامل.

عدد

م 5.41

 -21دخل البحوث من مصادر خارجية
في العام الماض ي نسبة إلى عدد من
أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل.

عدد

4-23
م4.44

عدد أعضاء هيئة التدريس

الذين قدموا أنشطة لخدمة
املجتمع إلى إجمالي عدد أعضاء

نسبة مئوية

هيئة التدريس.
3-23
م4.44

عدد الموظفين الذين قدموا

أنشطة لخدمة املجتمع إلى إجمالي

طريقة الحساب

نسبة مئوية

عدد الموظفين.
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عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة
للمؤتمرات خالل السنة الماضية في برنامج
معين
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس (بدوام
كامل) في البرنامج نفسه
دخل البحث من مصادر خارجية في السنة
السابقة لبرنامج معين
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل
في برنامج معين
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا أنشطة
لخدمة املجتمع في برنامج معين
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس (بدوام
×411
كامل) في البرنامج نفسه
عدد الموظفين الذين قدموا أنشطة لخدمة
املجتمع
العدد الكلي للموظفين في البرنامج نفسه

×411

 مؤشرات قياس أداء العمادات
 -15عمادة الدراسات العليا

مؤشرات قياس األداء
 -4نسبة الطلبة الداخلين في برامج الدراسات
العليا الذين أكملوا دراستهم في الوقت
املحدد.

كيفية االحتساب
عدد الطلبة الداخلين في برنامج الدراسات العليا الذين
أكملوا دراستهم في الوقت املحدد
العدد الكلي لطلبة الدراسات العليا الذين سجلوا في
السنة األولى في البرنامج نفسه

النوع

نسبة مئوية

 -3عدد خريجي الدراسات العليا خالل العام
الحالي.
 -2عدد خريجي الدبلوم العالي الممنوح إلى
إجمالي خريجي الدرجات الممنوحة.

عدد

إجمالي عدد الخريجين.

عدد

عدد خريجي الدبلوم العالي الممنوح
الدرجات الممنوحة (دبلوم – ماجستير –دكتوراه)

 -1عدد خريجي الماجستير الممنوح إلى إجمالي
الدرجات الممنوحة.

عدد

 -5عدد خريجي الدكتوراه الممنوح إلى إجمالي
الدرجات الممنوحة.

عدد

 -6عدد خريجي الدراسات العليا من المعيدين
واملحاضرين التابعين للجامعة مقارنة بعدد
الخريجين خالل العام الحالي.

عدد

 -4متوسط الفترة الزمنية للحصول على درجة
الدبلوم العالي للعام الحالي.

×411

عدد خريجي الماجستير الممنوح
الدرجات الممنوحة (دبلوم – ماجستير-دكتوراه)
عدد خريجي الدكتوراه الممنوح
الدرجات الممنوحة (دبلوم – ماجستير  ,دكتوراه)
عدد خريجي الدراسات العليا من المعيدين واملحاضرين
التابعين للجامعة للعام الحالي
إجمالي عدد خريجي الدراسات العليا للعام الحالي
مجموع الفترات الزمنية للحصول على درجة الدبلوم العالي للعام الحالي

عدد
عدد الطالب الحاصلين على الدرجة للعام الحالي
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مؤشرات قياس األداء
 -8متوسط الفترة الزمنية للحصول على درجة
الماجستير للعام الحالي.
 -4متوسط الفترة الزمنية للحصول على درجة
الدكتوراه للعام الحالي.

النوع
عدد

عدد

 -44أعداد الطالب المقيدين في برامج الدراسات
العليا إلى إجمالي عدد الطالب بالجامعة.

نسبة مئوية

 -43نسبة الطالب الدوليين إلى إجمالي عدد
طالب الدراسات العليا.

نسبة مئوية

 -41نسبة الطالب المسجلين في برامج
الدراسات بالرسالة إلى العدد الكلي.
 -45عدد األوراق العلمية التي نشرت خالل
العام الدراس ي في مجالت علمية محكمة من
رسائل الدكتوراه إلى عدد رسائل الدكتوراه
الكلي.
 -46عدد األوراق العلمية التي نشرت خالل
العام الدراس ي في مجالت علمية محكمة من
رسائل الماجستير إلى عدد رسائل
الماجستير الكلي.
 -44معدل اإلشراف على رسائل الماجستير
والدكتوراه لكل عضو هيئة تدريس.

مجموع الفترة الزمنية للحصول على درجة الدكتوراه للعام
الحالي
عدد الطالب الحاصلين على الدرجة للعام الحالي

عدد

 -41أعداد الطالب المقيدين في برامج الدراسات
العليا للعام الحالي.

 -42التقييم الكلي لرضا طالب الدراسات العليا
لبرامج الدراسات العليا (متوسط تقديرات
الطالب على مقياس سنوي تقديري من
خمس نقاط لطلبة السنة النهائية).

كيفية االحتساب
مجموع الفترة الزمنية للحصول على درجة الماجستير للعام
الحالي
عدد الطالب الحاصلين على الدرجة للعام الحالي

إجمالي عدد الطالب المقيدين في برامج الدراسات العليا للعام
الحالي
عدد الطالب المقيدين في برامج الدراسات العليا
اجمالي عدد الطالب في الجامعة
عدد الطالب الدوليين في برامج الدراسات العليا
إجمالي عدد طالب الدراسات العليا

×100
×100

مجموع استجابة طالب الدراسات العليا الخريجين على
مقياس من ( )5-4في سنة معينة
عدد

إجمالي عدد طالب الدراسات العليا الخريجين الذين مألوا
االستبانة في السنة نفسها
عدد الطالب المسجلين في برامج الدراسات العليا بالرسالة

نسبة مئوية

إجمالي عدد طالب الدراسات العليا
عدد األوراق العلمية التي نشرت خالل العام الدراس ي في
مجالت علمية محكمة من رسائل الدكتوراه
العدد الكلي لرسائل الدكتوراه

نسبة مئوية

عدد األوراق العلمية التي نشرت خالل العام الدراس ي
في مجالت علمية محكمة من رسائل الماجستير
العدد الكلي لرسائل الماجستير

نسبة مئوية

عدد رسائل الماجستير والدكتوراه
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس

عدد منسوب
إلى واحد
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×100

×100

×100

مؤشرات قياس األداء
 -48عدد برامج الدراسات العليا التي اعتمدت
من قبل العمادة خالل العام الدراس ي
الحالي.
 -44عدد المتقدمين من الطالب بالنسبة لعدد
المقبولين خالل القبول في العام الدراس ي.

كيفية االحتساب
عدد برامج الدراسات العليا التي اعتمدت خالل العام الحالي.

النوع
عدد

عدد المقبولين من الطالب خالل العام الدراس ي الحالي

نسبة مئوية

×100

عدد المتقدمين في العام الدراس ي الحالي

 -2عمادة شؤون المكتبات
مؤشرات قياس األداء
 -4نسبة الطلبة الذين ينجحون في الحصول على
المادة العلمية التي يحتاجونها في مقرراتهم
الدراسية.
 -3عدد الساعات التي تفتح فيها المكتبة في اليوم
الواحد.

كيفية االحتساب
عدد الطلبة الذين نجحوا في الحصول على المادة العلمية
خالل العام الدراس ي
عدد الطلبة الذين ارتادوا المكتبة خالل العام الدراس ي

النوع
نسبة مئوية

يكتب عدد الساعات التي تفتح فيها المكتبة في اليوم
الواحد.

عدد

عدد الكتب في المكتبة

 -2عدد الكتب لكل طالب (نسبة الكتب للطالب).

عدد منسوب إلى
واحد

 -1عدد املجالت العلمية المشترك فيها بالنسبة إلى

عدد منسوب إلى
واحد

عدد أعضاء هيئة التدريس

عدد

يكتب عدد قواعد المعلومات الشبكية المتاحة من خالل
المكتبة

عدد أعضاء هيئة التدريس.
 -5عدد قواعد المعلومات الشبكية المتاحة للطالب
وأعضاء هيئة التدريس من خالل المكتبة.
 -6متوسط عدد النسخ المتوفرة لكل كتاب من كتب
المكتبة.

×100

العدد الكلي للطالب
عدد املجالت العلمية

عدد الكتب الفعلي في المكتبة من كل كتاب

عدد

 -4معدل اإلنفاق على الكتب والدوريات لكل طالب

عدد منسوب إلى
واحد

 -8نسبة الموظفين المتخصصين في المكتبة إلى غير

نسبة مئوية

إجمالي عدد الكتب في المكتبة
ميزانية شراء الكتب واالشتراك في الدوريات
العدد الكلي للطالب
عدد الموظفين الموجودين في المكتبة ( تخصص
مكتبات)

المتخصصين.
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×100

مؤشرات قياس األداء

كيفية االحتساب

النوع

عدد الموظفين غير المتخصصين الموجودين من
تخصصات أخرى

 -4عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من
المكتبة إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس.
 -41عدد الكتب المعارة في اليوم الواحد إلى عدد
الطلبة.

عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين ( أخذ كتاب
استعاره)
العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس

نسبة مئوية

عدد الكتب المعارة في اليوم الواحد

عدد

 -44عدد آالت التصوير في المكتبة إلى عدد الطلبة.

عدد منسوب إلى
واحد

 -43عدد أجهزة الحاسوب في المكتبة إلى عدد الطلبة.

عدد منسوب إلى
واحد

العدد الكلي للطلبة
عدد اآلت التصوير
العدد الكلي للطلبة
عدد أجهزة الحاسوب
إجمالي عدد الطلبة

 -42متوسط الوقت الذي يستغرقه الحصول على
عدد

إجمالي الوقت المستغرق للحصول على الطلبات
العدد الكلي للطلبات

 -41عدد االشتراكات في المصادر على شبكة اإلنترنت

عدد منسوب إلى
واحد

عدد االشتراكات في المصادر ( قواعد البيانات على شبكة
اإلنترنت)

 -45عدد املجالت العلمية المشترك فيها نسبة لعدد

عدد منسوب إلى
واحد

عدد البرامج الدراسية الموجودة في الجامعة

المواد المطلوبة من المكتبات األخرى المشاركة
في خدمة المكتبة.
نسبة لعدد البرامج الموجودة.
البرامج المطروحة.
 -46تقييم المستفيدين للمكتبة (متوسط التقييم

عدد املجالت العلمية التي تشترك فيها المكتبة
-

العام لكفاءة المكتبة على مقياس سنوي من
خمس نقاط ويتضمن اآلتي:
 )aخدمة الموظفين،
 )bاإللمام بالمتغيرات والمستحدثات،

يحسب المتوسط لكل بند من بنود المؤشر على حدة
ومن ثم يحسب إجمالي المتوسطات.

عدد

 )cخدمات الطباعة والنسخ،
 )dكفاءة المعدات الموجودة في المكتبة
 )eمناخ الدراسة،
 )fتوفر أماكن للدراسة
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×100

مؤشرات قياس األداء
 -44تقييم المستفيدين للمكتبة الرقمية (متوسط

كيفية االحتساب

النوع
-

تقييم عام لكفاءة المكتبة على مقياس سنوي من
خمس نقاط) يتضمن:
)a
)b
)c
)d

المواقع اإللكترونية الموجودة سهلة
االستخدام
توفر قاعدة بيانات رقمية
إمكانية دخول المستفيدين
التدريب على مهارات استخدام المكتبة

 -3عمادة القبول والتسجيل

مؤشرات قياس األداء

 -4نسبة الطلبة الخريجين من برامج الجامعة.

يحسب المتوسط لكل بند من بنود المؤشر على حدة
ومن ثم يحسب إجمالي المتوسطات.

عدد

كيفية االحتساب
عدد الطلبة الخريجين من برامج الجامعة لسنة معينة

النوع
نسبة مئوية

العدد الكلي لطلبة برامج الجامعة في السنة نفسها
عدد الطلبة الذين أكملوا السنة التحضيرية األولى
في المسار األدبي
العدد الكلي لطلبة السنة التحضيرية في المسار األدبي

 -3نسبة الطلبة الذين أكملوا السنة األولى
التحضيرية بنجاح في المسار األدبي.

نسبة مئوية

عدد الطلبة الذين أكملوا السنة التحضيرية األولى
في المسار العلمي
العدد الكلي لطلبة السنة التحضيرية في المسار العلمي

 -2نسبة الطلبة الذين أكملوا السنة األولى
التحضيرية بنجاح في المسار العلمي.

نسبة مئوية

عدد الطلبة الذين أكملوا السنة التحضيرية
والتحقوا ببرنامج دراس ي
العدد الكلي لطلبة السنة التحضيرية

 -1نسبة الطلبة الذين أكملوا السنة التحضيرية
والتحقوا ببرامج دراسية في الجامعة.

نسبة مئوية
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×100

×100

×100

×100

مؤشرات قياس األداء

النوع

 -5نسبة الطلبة الذين نجحوا في السنة التحضيرية.

نسبة مئوية

كيفية االحتساب
عدد الطلبة الذين نجحوا في السنة التحضيرية
لسنة معينة
العدد الكلي لطلبة السنة التحضيرية للسنة نفسها

 -6نسبة الطلبة المتعثرين في التخصصات
اإلنسانية.
 -4نسبة الطلبة المتعثرين في التخصصات العلمية.
 -8نسبة الطلبة املحولين إلى الجامعة.
 -4نسبة الطلبة املحولين من الجامعة.

عدد الطلبة المتعثرين في التخصصات اإلنسانية
نسبة مئوية

العدد الكلي لطلبة التخصصات اإلنسانية
عدد الطلبة المتعثرين في التخصصات العلمية

نسبة مئوية

العدد الكلي لطلبة التخصصات العلمية
عدد الطلبة املحولين إلى الجامعة

نسبة مئوية

العدد الكلي للطلبة
عدد الطلبة املحولين من الجامعة

نسبة مئوية

العدد الكلي للطلبة
عدد الطلبة المنتظمين في الدراسة ( مرحلة ما قبل
الدراسات العليا)
عدد الطلبة المقبولين (مرحلة ما قبل الدراسات العليا)
عدد الطلبة المقبولين ( لبرامج الجامعة )

 -41نسبة الطلبة المنتظمين في الدراسة إلى
المقبولين (مرحلة ما قبل الدراسات العليا).

نسبة مئوية

-44نسبة المقبولين من الطلبة إلى املخطط لقبولهم
لبرامج الجامعة.

نسبة مئوية

-43نسبة طلبة برامج الجامعة في مرحلة ما قبل
الدراسات العليا إلى طلبة برامج الدراسات العليا.

×100

العدد الطلبة املخطط لقبولهم (لبرامج الجامعة)

نسبة مئوية

-41نسبة الطلبة المؤجلين إلى مجموع طلبة برامج
الجامعة في مرحلة ما قبل الدراسات العليا.

نسبة مئوية

-45نسبة الطلبة المتسربين من الدراسة إلى مجموع
طلبة مرحلة ما قبل الدراسات العليا.

نسبة مئوية

-46نسبة الطلبة المتفوقين لمرحلة ما قبل الدراسات
العليا.

نسبة مئوية

×100
×100
×100

×100

عدد طلبة برامج الجامعة

عدد
منسوب إلى
واحد

-42نسبة الطلبة المفصولين إلى مجموع الطلبة في
مرحلة ما قبل الدراسات العليا.

×100

عدد طلبة برامج الدراسات العليا
عدد الطلبة المفصولين في مرحلة ما قبل الدراسات العليا
العدد الكلي للطلبة في مرحلة ما قبل الدراسات العليا

×100

×100

عدد الطلبة المؤجلين ( مرحلة ما قبل الدراسات العليا)
العدد الكلي لطلبة( مرحلة ما قبل الدراسات العليا)

×100

عدد الطلبة المتسربين في الدراسة ( مرحلة ماقبل الدراسات
العليا
×100
لعدد الكلي لطلبة مرحلة ما قبل الدراسات العليا
عدد الطلبة المتفوقين في مرحلة ما قبل الدراسات العليا
العدد الكلي لطلبة مرحلة ما قبل الدراسات العليا
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×100

 -4عمادة شؤون الطالب

مؤشرات قياس األداء
 -4عدد الحاالت املخالفة للنظام التي تحول إلى عمادة شؤون
الطلبة للتحقيق.
 -3عدد الحاالت التي تم فيها فرض إجراءات تأديبية.
 -2نسبة الحاالت التي فرض فيها إجراءات تأديبية بالنسبة
للحاالت املحولة.
 -1نسبة الحاالت التي قام فيها الطلبة باستئناف الحكم ضد
قرارات تأديبية.

 -5عدد الطلبة لكل عضو منسوب مخصص لدعم الطلبة.
 -6نسبة الميزانية التشغيلية (دون مبالغ المكافآت والسكن)
املخصصة لتقديم الخدمات الطالبية( .إجمالي الميزانية

النوع
عدد
عدد

كيفية االحتساب
تحسب إجمالي عدد الحاالت املخالفة للنظام على
مدار العام الدراس ي
تحسب إجمالي عدد الحاالت التي فرض فيها
إجراءات تدريبية على مدار العام الدراس ي.
عدد الحاالت التي فرض فيها إجراءات تأديبية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

عدد منسوب
إلى واحد
نسبة مئوية
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عدد الحاالت التي تحول الى عمادة شؤون الطلبة
للتحقيق
عدد الحاالت التي قام فيها الطلبة باستئناف
الحكم
ضد قرارات تأديبية عدد الحاالت التي فرض فيها
قرارات تأديبية
العدد الكلي للطلبة
عدد األعضاء املخصصين لدعم الطلبة
الميزانية التشغيلية املخصصة لتقديم الخدمات
الطالبية

×100

×100

×100

مؤشرات قياس األداء
التشغيلية املخصصة لتقديم الخدمات الطالبية إلى
إجمالي ميزانية الجامعة).
 -4عدد الشكاوى المقدمة من الطلبة إلى مجموع الطلبة.

النوع

كيفية االحتساب
إجمالي ميزانية الجامعة

عدد منسوب
إلى واحد

عدد الشكاوي المقدمة من الطلبة
العدد الكلي للطلبة

 -8عدد الشكاوى التي عولجت بالنسبة إلى إجمالي الشكاوى
المقدمة.

نسبة مئوية

 -4نسبة استخدام خدمات اإلرشاد النفس ي( .عدد الطلبة
المستخدمين للخدمة إلى إجمالي عدد الطلبة).

نسبة مئوية

 -41نسبة استخدام خدمات اإلرشاد االجتماعي( .عدد الطلبة
المستخدمين للخدمة إلى إجمالي عدد الطلبة).

نسبة مئوية

 -44نسبة استخدام خدمات اإلرشاد األكاديمي( .عدد الطلبة
المستخدمين للخدمة إلى إجمالي عدد الطلبة).

نسبة مئوية

 -43المصروفات الكلية التشغيلية لكل طالب (دون مبالغ
المكافآت والسكن) نسبة الميزانية التشغيلية (دون
المبالغ لمكافآت الطلبة والسكن) املخصصة لتقديم
الخدمات الطالبية.

عدد منسوب
إلى واحد

عدد الشكاوى التي تم معالجتها
إجمالي الشكاوى المقدمة
عدد الطلبة المستخدمين لخدمات اإلرشاد
النفس ي
العدد الكلي للطلبة
عدد الطلبة المستخدمين خدمات اإلرشاد
االجتماعي
العدد الكلي للطلبة
عدد الطلبة المستخدمين خدمات اإلرشاد
األكاديمي
العدد الكلي للطلبة

×100
×100

×100

×100

الميزانية التشغيلية املخصصة لتقديم الخدمات
الطالبية
العدد الكلي للطلبة

 -5وكالة عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذية
مؤشرات قياس األداء

كيفية االحتساب

النوع

 -4مجموع الطلبة من خارج محافظة (جدة).

عدد

إجمالي عدد الطلبة من خارج محافظة جدة.

 -3مجموع الطلبة الذين تأويهم الجامعة في
السكن.

عدد

إجمالي عدد الطلبة الذين تأويهم الجامعة في السكن.

 -2عدد غرف السكن الجامعي.

عدد

إجمالي عدد غرف السكن الجامعي.

 -1نسبة الطاقة االستيعابية للسكن( .عدد
الطلبة الموجودين في السكن إلى إجمالي
عدد غرف السكن).
 -5نسبة الطلبة في السكن إلى مجموع الطلبة
من خارج محافظة (جدة).

عدد الطلبة الموجودين في السكن

عدد منسوب
إلى واحد

العدد الكلي لغرف السكن

نسبة مئوية

عدد الطلبة الموجودين في السكن
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×100

مجموع الطلبة من خارج محافظة (جدة)
 -6متوسط الطلبة في كل غرفة.

مجموع الطالب  /مجموع الغرف

عدد

العدد الكلي للطلبة من خارج محافظة جدة

 -4عدد الموظفين في السكن الجامعي إلى عدد
الطلبة.

عدد منسوب
إلى واحد

 -8عدد عمال الخدمة في السكن الجامعي إلى
عدد الطلبة.

عدد منسوب
إلى واحد

 -4نسبة الطلبة المستفيدين من النقل.

نسبة مئوية

عدد الموظفين في السكن الجامعي
العدد الكلي للطلبة في السكن
عدد عمال الخدمة في السكن الجامعي
العدد الكلي للطلبة في السكن
عدد الطلبة المستفيدين من النقل في السكن الجامعي
العدد الكلي للطلبة في السكن

 -6وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة

مؤشرات قياس األداء

 -4النسبة المئوية للطلبة المشاركين في األنشطة
الالصفية (ثقافيا  -اجتماعيا  -دينيا  -فنيا ).

كيفية االحتساب
العدد الكلي للطلبة المشاركين في األنشطة الالصفية
األخرى

النوع
نسبة مئوية

العدد الكلي للطلبة المشاركين في األنشطة الالصفية
األخرى
يكتب إجمالي عدد األنشطة الالصفية
(ثقافيا  -اجتماعيا  -دينيا  -فنيا )

 -3عدد األنشطة الالصفية المشارك بها الطلبة
(ثقافيا  -اجتماعيا  -دينيا  -فنيا )

عدد

 -2عدد األنشطة الالصفية المشارك بها الطلبة
(التطوعية  -االبتكار االجتماعي -ريادة األعمال(

عدد

يكتب إجمالي عدد األنشطة الالصفية
(التطوعية  -االبتكار االجتماعي -ريادة األعمال(

 -1عدد األنشطة الالصفية (الرياضية) المشارك بها
الطلبة.

عدد

يكتب إجمالي عدد األنشطة الرياضية.

 -5النسبة المئوية للطلبة المشاركين في األنشطة
الالصفية (التطوعية  -االبتكار االجتماعي -ريادة
األعمال)

نسبة مئوية
عدد الطلبة المشاركين في األنشطة الالصفية
(التطوعية  -االبتكار االجتماعي -ريادة األعمال(
العدد الكلي للطلبة المشاركين في األنشطة الالصفية
األخرى
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×100

×100

×100

 -6النسبة المئوية للطلبة المشاركين في األنشطة
غير الصفية (الرياضية).

نسبة مئوية

عدد الطلبة المشاركين في األنشطة الرياضية
عدد الطلبة المشاركين في األنشطة غير الصفية األخرى

 -4عدد أعضاء هيئة التدريس المشرفين على
األنشطة الطالبية المركزية إلى إجمالي عدد
أعضاء هيئة التدريس.
 -8عدد المشرفين على األنشطة إلى إجمالي عدد
الطالب

نسبة مئوية

عدد أعضاء هيئة التدريس المشرفين على األنشطة
الطالبية المركزية
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد المشرفين على االنشطة

 -4النسبة المئوية للطلبة المشاركين في األنشطة
الالصفية.

عدد منسوب
إلى واحد

اجمالي عدد الطلبة
عدد الطلبة المشاركين في األنشطة الالصفية
العدد الكلي للطلبة

نسبة مئوية

 -1وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجين

مؤشرات قياس األداء

 -4تقييم الخريج للبرامج التدريبية والتأهيلية
المقدمة.

كيفية االحتساب
مجموع استجابات الخريجين على المقياس من ( )5-4في
سنة معينة

النوع
عدد

عدد الخريجين الذين مألوا االستبانة للسنة نفسها
مجموع استجابات الخريجين على المقياس من (  )5-4في
سنة معينة

عدد
 -3تقييم الخريج للبرامج واألنشطة والفعاليات
المقامة.

 -2تقييم الخريجين للخدمات التي تقدمها عمادة
شؤون الطلبة للخريجين.

عدد الخريجين الذين مألوا االستبانة للسنة نفسها
مجموع استجابات الخريجين على المقياس من (  )5-4في
سنة معينة
عدد

عدد الخريجين الذين مألوا االستبانة للسنة نفسها

عدد

مجموع استجابات المؤسسات على المقياس من
(  )5-4في سنة معينة

 -1تقييم المؤسسات لمستوى الخريج.

إجمالي عدد الخريجين
 -5عدد األنشطة والفعاليات المقدمة من وكالة
العمادة لشؤون الخريجين للخريجين.

عدد
يكتب إجمالي عدد األنشطة والفعاليات المقدمة من
الوكالة
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×100

×100

×100

مؤشرات قياس األداء
 -6عدد البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة من
الوكالة للخريجين.

النوع
عدد

 -4عدد الخريجين المتقدمين للبرامج التدريبية
والتأهيلية المقدمة من الوكالة إلى إجمالي
الخريجين

عدد

 -8نسبة حضور الخريجين لألنشطة والفعاليات.

نسبة مئوية

 -4عدد اتفاقيات التعاون المنفذة في مجال
التوظيف.
 -41عدد اتفاقيات التعاون المنفذة في مجال
التدريب.
 -44نسبة التزايد في القطاعات الخارجية المتعاونة في
توظيف الخريجين.
 -43نسبة الطلبة الملتحقين بالعمل بعد تخرجهم
مباشرة 6( .أشهر من التخرج)
 -42نسبة الطلبة الملتحقين بالعمل عن طريق
الوكالة.

كيفية االحتساب
يكتب إجمالي عدد األنشطة للبرامج التدريبية والتأهيلية
المقدمة من الوكالة
يكتب إجمالي عدد الخريجين المتقدمين
للبرامج التدريبية المقدمة من الوكالة إلى إجمالي
الخريجين
عدد الخريجين الذين حضروا أنشطة الوكالة وفعالياتها في
سنة معينة
×100
إجمالي عدد الخريجين لنفس السنة
يكتب إجمالي عدد اتفاقيات التعاون المنفذة في مجال
التوظيف.

عدد
عدد

يكتب إجمالي عدد اتفاقيات التعاون المنفذة في مجال
التدريب.
عدد القطاعات الخارجية المتعاونة للسنة الحالية –
عدد القطاعات الخارجية المتعاونة للسنة السابقة

نسبة مئوية

×100

عدد القطاعات الخارجية المتعاونة للسنة الحالية
نسبة مئوية

عدد الخريجين الملتحقين بالعمل بعد تخرجهم مباشرة.
إجمالي عدد الخريجين

نسبة مئوية

عدد الطلبة الملتحقين بالعمل عن طريق الوكالة
عدد الطالب الملتحقين بأنشطة الوكالة وبرامجها
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×100

×100

 -8وكالة عمادة شؤون الطالب لذوي االحتياجات الخاصة
مؤشرات قياس األداء
 .4نسبة الطالب من وي االحتياجات الخاصة
اللذين حصلوا على إعانة

 .3عدد الخدمات التي تم تقديمها للطالب من وي
االحتياجات الخاصة للعام الحالي
 .2متوسط رضا الطالب ( من وي االحتياجات
الخاصة ) عن خدمات سهولة الوصول
المقدمة لهم.

النوع

كيفية االحتساب
عدد الطالب من وي االحتياجات الخاصة الذين حصلوا على
إعانة
إجمال عدد الطالب من وي االحتياجات الخاصة الذين
تقدموا بطلب

نسبة مئوية

عدد

×411

يكتب العدد
مجموع استجابات الطالب على المقياس من (  )5-4في سنة
معينة

عدد

 .1عدد مشاركات الجامعة في بطوالت االتحاد
الرياض ي (لذوي االحتياجات الخاصة) محليا
خالل العام الحالي.

عدد

 .5نسبة تزايد مشاركات الجامعة في بطوالت
االتحاد الرياض ي (لذوي االحتياجات الخاصة)
محليا

نسبة مئوية

عدد الطالب الذين مألوا االستبانة للسنة نفسها

يكتب العدد
عدد المشاركات للعام الحالي – عدد المشاركات للعام الماض ي
عدد مشاركات العام الماض ي
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×411

 -9وكالة عمادة شؤون الطالب للشؤون الرياضية
مؤشرات قياس األداء
 .4نسبة طالب السنة التحضيرية المشاركين في
األنشطة الرياضية
 .3عدد مشاركات الطلبة في البطوالت الخارجية
لألنشطة الرياضية
 .2عدد مشاركات الطلبة في بطوالت االتحاد الرياض ي
بين الجامعات السعودية
 .1نسبة الطلبة المشاركين في األنشطة الرياضية

النوع

كيفية االحتساب

نسبة مئوية

عدد طالب السنة التحضيرية المشاركين في أنشطة رياضية
العدد الكلي لطالب السنة التحضيرية

عدد

×411

يكتب العدد

عدد

يكتب العدد

نسبة مئوية

عدد الطالب المشاركين في األنشطة الرياضية
×411
العدد لكلي للطالب

 .5نسبة تزايد مشاركات الطلبة في البطوالت الخارجية
لألنشطة الرياضية

نسبة مئوية

 .6نسبة تزايد مشاركات الجامعة في بطوالت االتحاد
الرياض ي بين الجامعات السعودية

نسبة مئوية

عدد المشاركات للعام الحالي – عدد المشاركات للعام
الماض ي

×411

عدد مشاركات العام الماض ي
عدد المشاركات للعام الحالي – عدد المشاركات للعام
الماض ي
عدد مشاركات العام الماض ي
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×411

مؤشرات قياس األداء
 .4معدل رضا الطالب عن جودة خدمات األنشطة
الرياضية

النوع

كيفية االحتساب
مجموع استجابات الطالب على المقياس من (  )5-4في سنة
معينة

عدد

عدد الطالب الذين مألوا االستبانة للسنة نفسها

 -10عمادة تقنية المعلومات

مؤشرات قياس األداء
َ
 -4نسبة اإلنجاز العام وفقا لخطة عمادة تقنية
المعلومات االستراتيجية.

كيفية االحتساب

النوع

نسبة اإلنجاز الفعلية

نسبة مئوية

 -3نسبة السياسات العامة المطبقة على خدمات
عمادة تقنية المعلومات.

نسبة مئوية

 -2نسبة تطبيق سياسات أمن المعلومات في
جامعة الملك عبد العزيز.

نسبة مئوية

 -1نسبة األجهزة المؤمنة ببرامج الحماية.

نسبة مئوية

 -5نسبة األجهزة المعدة للعمل (وضع إعدادات
وتركيب وتنصيب).

نسبة مئوية

نسبة اإلنجاز المتوقعة
عدد السياسات العامة المطبقة لخدمات عمادة تقنية
المعلومات

×100

×100

إجمالي السياسات الموجودة.
عدد سياسات أمن المعلومات المنفذة في جامعة الملك
عبد العزيز

×100

إجمالي سياسات أمن المعلومات
عدد األجهزة التي أمنت ببرامج الحماية
إجمالي عدد األجهزة
عدد األجهزة التي أشرف على تركيبها
وتنصيب أنظمتها ووضع اإلعدادات لها
إجمالي عدد األجهزة
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×100

×100

مؤشرات قياس األداء

النوع

نصبت (وضع إعدادات
 -6نسبة األنظمة التي ِ
وتنصيب).

نسبة مئوية

 -4نسبة صيانة األجهزة.

نسبة مئوية

 -8نسبة األجهزة المضافة على نطاق الشبكة.

نسبة مئوية

 -4نسبة األنظمة الخارجية ()Outsource
المستخدمة في الجامعة.

نسبة مئوية

كيفية االحتساب
نصبت ووضع اعدادات لها
عدد األنظمة التي ِ
إجمالي عدد األنظمة
عدد األجهزة والعتاد التي تمت صيانتها

×100

×100

إجمالي عدد األجهزة والعتاد

 -41متوسط رضا الموظفين
 -44نسبة إنجاز موظفي العمادة.
 -43متوسط رضا العمالء عن خدمات العمادة.

عدد األجهزة والعتاد التي تمت صيانتها
إجمالي عدد األجهزة والعتاد
عدد األنظمة الخارجية المستخدمة في الجامعة
عدد األنظمة الكلي

عدد

استبانة قياس الرضا الداخلي

عدد منسوب الى
واحد

تقييم أداء الموظفين باألهداف (متوسط انجاز الموظفين
لألهداف).

عدد

استبانة قياس الرضا  +نسبة الرضا من خالل النجوم.

 -42نسبة إغالق الثغرات األمنية.

نسبة مئوية

 -41نسبة حل الوقائع التقنية.

نسبة مئوية

 -45نسبة نشر الوعي األمني المعلوماتي في الجامعة.

نسبة مئوية

طورت إلى مجموع البرامج
 -46نسبة البرامج التي ِ
الكلي.

نسبة مئوية

 -44نسبة البرامج التي تمت صيانتها إلى مجموع
البرامج الكلي.

نسبة مئوية

عدد الثغرات الموجودة في شبكة الجامعة التي أغلقت
إجمالي عدد الثغرات التي اكتشفت
عدد الوقائع التقنية التي حلت
إجمالي عدد الوقائع التي أثبتت
عدد المستفيدين من خدمات التوعية األمنية
عبر الوسائل املختلفة
عدد المستفيدين الكلي
طورت
عدد البرامج التي ِ

 -48نسبة وثائق اإلحصائيات والتقارير المطلوبة من
قبل الطلبة.

عدد منسوب الى
واحد

 -44نسبة وثائق اإلحصائيات والتقارير المطلوبة من
قبل الموظفين الى عددهم الكلي.

عدد منسوب الى
واحد

70

مجموع البرامج الكلي
عدد البرامج التي تمت صيانتها
إجمالي عدد البرامج
عدد وثائق اإلحصائيات والتقارير المطلوبة من قبل
الطلبة
إجمالي عدد الطلبة
عدد وثائق اإلحصائيات والتقارير المطلوبة من قبل
الموظفين
إجمالي عدد الموظفين

×100
×100

×100
×100

×100

×100
×100

مؤشرات قياس األداء

النوع

 -31نسبة طلبات صيانة البيانات الخاصة بم(أعضاء
هيئة التدريس ،موظفين/موظفات،
طالب/طالبات) في األنظمة إلى عددهم الكلي.

نسبة مئوية

 -34نسبة وثائق اإلحصائيات والتقارير المطلوبة من
قبل أعضاء هيئة التدريس إلى عددهم الكلي.

عدد منسوب الى
واحد

 -33نسبة موظفي عمادة تقنية المعلومات
الحاصلين على دورات تدريبية بالنسبة إلى
إجمالي عدد الموظفين في العمادة.

نسبة مئوية

قدم لهم
 -32نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين ِ
الدعم الفني بالنسبة إلى إجمالي عدد أعضاء
هيئة التدريس.

نسبة مئوية

 -31نسبة الموظفين الذين قدم لهم الدعم الفني
لهم بالنسبة إلى إجمالي عدد الموظفين.

كيفية االحتساب
عدد طلبات صيانة البيانات الخاصة بم(أعضاء هيئة
التدريس ،موظفين/موظفات ،طالب/طالبات) في األنظمة
إجمالي عدد (أعضاء هيئة التدريس ،موظفين/موظفات،
طالب/طالبات)
عدد وثائق اإلحصائيات والتقارير المطلوبة من قبل
أعضاء هيئة التدريس
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد موظفي عمادة تقنية المعلومات الحاصلين على
دورات تدريبية

×100

×100

إجمالي عدد موظفي عمادة تقنية المعلومات
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين قدم لهم الدعم الفني
×100
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد الموظفين الذين قدم لهم الدعم الفني

نسبة مئوية

×100

إجمالي عدد الموظفين

 -11عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
مؤشرات قياس األداء
 -4نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون
مؤهالت دكتوراه مصادق عليها.
 -3نسبة القرارات التعليمية التي صنعت
باستخدام نظام إدارة نواتج التعلم.
 -2تقييم مجاالت مواصفات الجودة التعليمية
والفنية من قبل أعضاء هيئة التدريس بعد
استخدام املحتويات الرقمية في الدراسة.
 -1تقييم مجاالت مواصفات الجودة التعليمية
والفنية من قبل الطلبة بعد استخدام
املحتويات الرقمية في الدراسة.

كيفية االحتساب
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت
دكتوراه مصادق عليها
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد القرارات التعليمية التي صنعت باستخدام
نظام إدارة نواتج التعلم
إجمالي القرارات التعليمية
مجموع استجابة أعضاء هيئة التدريس في برنامج
معين على المقياس من (  ) 5-4في سنة معينة

النوع
نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين مألوا االستبانة في
السنة نفسها
مجموع استجابة الطلبة في برنامج معين على
المقياس من (  ) 5-4في سنة معينة

نسبة مئوية

عدد الطلبة الذين مألوا االستبانة في السنة نفسها
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×100

×100

×100

×100

مؤشرات قياس األداء
 -5تقييم مجاالت مواصفات الجودة التعليمية
والفنية من قبل محكمين أو خبراء مختصين
 -6عدد ساعات التعليم التفاعلي نسبة إلى عدد
ساعات العملية التعليمية للفصل الدراس ي.
 -4عدد ساعات التعليم المتزامن نسبة إلى عدد
ساعات تعليم الطلبة لكل فصل دراس ي.

النوع
عدد

كيفية االحتساب
مجموع استجابة املحكمين أو الخبراء في برنامج معين
على المقياس من (  ) 5-4في سنة معينة
عدد املحكمين أو الخبراء الذين مألوا االستبانة

نسبة مئوية

عدد ساعات التعليم التفاعلي

نسبة مئوية

إجمالي عدد ساعات العملية التعليمية في الفصل
الدراس ي
عدد ساعات التعليم المتزامن
إجمالي عدد ساعات العملية المتزامن في الفصل
الدراس ي
عدد ساعات التعليم التفاعلي

 -8نسبة التعليم التفاعلي لكل طالب.

عدد منسوب إلى
واحد

 -4نسبة التعليم التفاعلي لكل عضو هيئة
تدريس.

عدد منسوب إلى
واحد

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس

 -41عدد الساعات املخصصة من أعضاء هيئة
التدريس لتقديم المساندة التعليمية
ً
إلكترونيا.
للطالب
 -44معدل رضا الفئات المستهدفة عن اإلعالنات
والرسائل الخاصة بمستجدات مصادر
التعلم.

عدد منسوب إلى
واحد

عدد ساعات املخصصة من أعضاء هيئة التدريس
ً
لتقديم المساندة التعليمية للطالب إلكترونيا

×100

×100

إجمالي عدد الطلبة
عدد ساعات التعليم التفاعلي

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس

مجموع استجابات الفئات المستهدفة عن االعالنات
والرسائل الخاصة بمستجدات مصادر التعلم من
مقياس ()5-4

عدد

إجمالي الذين مألوا االستبانة

-43

نسبة موظفي الدعم الفني إلى أعضاء هيئة
التدريس.

عدد موظفي الدعم الفني

عدد منسوب إلى
واحد

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس

-42

نسبة الطلبة الذين قام النظام بالتنبيه
عن مستواهم الدراس ي.

نسبة مئوية

عدد الطلبة الذين قام النظام بالتنبية عن مستواهم

-41

نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على
شهادة مهارات التعليم االلكتروني.

نسبة مئوية

 -45نسبة الطلبة المقبولين الحاصلين على دورات
تدريبية لنظم التعليم وبرامجه وأدواته.

نسبة مئوية

×100

إجمالي عدد الطلبة

عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادة
مهارات التعليم اإللكتروني

×100

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس

عدد الطلبة المقبولين الحاصلين على دورات تدريبية
لنظم التعليم وبرامجه وأدواته
×100
إجمالي الطلبة المقبولين
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-46

كيفية االحتساب
عدد االختبارات اإللكترونية المطبقة على طالب
التعليم عن بعد

مؤشرات قياس األداء
نسبة تطبيق االختبارات اإللكترونية على
طالب التعليم عن بعد.

النوع
نسبة مئوية

نسبة طالب التعليم عن بعد بالنسبة لعدد
أعضاء هيئة التدريس.

عدد منسوب ال
واحد

إجمالي عدد االختبارات

-44

 -48تقييم المستفيدين لم:

عدد

عدد طالب التعليم عن بعد
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس

-

 المواقع
 خدمات التعليم االلكتروني

×100

يحسب المتوسط لكل بند من بنود
المؤشر على حدة ثم يحسب إجمالي
المتوسطات

 البرمجة والمعدات
 إمكانية الوصول
 التعليم والتعلم
 الخدمات والقياس
 قاعدة شبكية لنظام إدارة البيانات
اإللكترونية أو المصادر اإللكترونية

 -12عمادة البحث العلمي
مؤشرات قياس األداء
 -4عدد األبحاث العلمية المنشورة في مجالت
عالمية ( )ISIو ات معامل تأثير بالنسبة إلى
عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كيفية االحتساب
عدد األبحاث العلمية المنشورة في مجالت عالمية ()ISI
و ات معامل تأثير

النوع
عدد منسوب
إلى واحد

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 -3معدل االستشهادات ( )citationsالبحثية
الواردة لكل عضو هيئة التدريس من العاملين
بدوام كامل.

عدد منسوب
إلى واحد

إجمالي االستشهادات البحثية الواردة لكل عضو هيئة
تدريس بدوام كامل

 -2نسبة التمويل التشغيلي الكلي المصروفة على
األبحاث.
 -1نسبة أعضاء هيئة التدريس (بدوام كامل)
الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في
السنة السابقة.

نسبة مئوية

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
إجمالي ميزانية البحث
إجمالي ميزانية الجامعة

نسبة مئوية
نسبة أعضاء هيئة التدريس (بدوام كامل) الذين لديهم على
األقل بحث واحد محكم في السنة السابقة.
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
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×100

مؤشرات قياس األداء
 -5نسبة أعضاء هيئة التدريس (بدوام كامل)
الذين لديهم على األقل بحث واحد منشور في
مجلة ( )ISIو ات معامل تأثير في السنة
السابقة.

كيفية االحتساب
نسبة أعضاء هيئة التدريس (بدوام كامل) الذين لديهم على
األقل بحث واحد منشور في مجلة ( )ISIو ات معامل تأثير في
السنة السابقة.
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس

النوع
نسبة مئوية

 -13عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

مؤشرات قياس األداء

النوع

 -4تقويم آراء فئات املجتمع حول جودة الخدمات
المقدمة من الجامعة.

عدد

 -3نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا
أنشطة لخدمة املجتمع.

نسبة مئوية

 -2نسبة الموظفين الذين قدموا أنشطة لخدمة
املجتمع.

نسبة مئوية

 -1نسبة الطلبة الذين قدموا أنشطة لخدمة
املجتمع

نسبة مئوية

 -5عدد برامج التثقيف املجتمعي المقدمة ً
سنويا
من الجامعة (ينبغي حفظها في نظام مركزي
للمعلومات).

×100

كيفية االحتساب
مجموع االستجابات على المقياس من ( )5-4في سنة معينة
عدد الذين مألوا االستبانة
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا أنشطة لخدمة املجتمع
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد الموظفين الذين قدموا أنشطة لخدمة املجتمع
إجمالي عدد الموظفين
عدد الطلبة الذين قدموا أنشطة لخدمة املجتمع
إجمالي عدد الطلبة

×100
×100

عدد

-

نسبة مئوية

عدد أعضاء هيئة التدريس المشتركين في لجان تخدم املجتمع

74

×100

 -6نسبة أعضاء هيئة التدريس المشتركين في
لجان تخدم املجتمع من خالل (مجالس إدارات
أو مدارس أو أي شراكة مجتمعية).
 -4نسبة الطالب الحاصلين على منح دراسية.

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد الطلبة الحاصلين على منح دراسية

نسبة مئوية

إجمالي عدد الطلبة

 -8عدد الدورات المقدمة للمجتمع.

عدد

-

-

 -4عدد الدبلومات المقدمة للمجتمع.

عدد

-

-

×100

 مؤشرات قياس أداء المراكز
 -14مركز تطوير التعليم الجامعي

مؤشرات قياس األداء

 -4نسبة البرامج والدورات التدريبية المنفذة التي
نفذت من املخطط ألعضاء هيئة التدريس
خالل العام الماض ي.
 -3نسبة البرامج والدورات التدريبية التي نفذت
من املخطط لطلبة الدراسات العليا خالل
العام الماض ي.

كيفية االحتساب
عدد البرامج والدورات التدريبية التي تم تنفيذها ألعضاء
هيئة التدريس خالل العام الماض ي
إجمالي البرامج والدورات التدريبية املخطط لها
ألعضاء هيئة التدريس خالل العام الماض ي
عدد البرامج والدورات التدريبية التي نفذت
لطلبة الدراسات العليا خالل العام الماض ي

النوع
نسبة مئوية

نسبة مئوية

إجمالي البرامج والدورات التدريبية املخطط لها
لطلبة الدراسات العليا خالل العام الماض ي

75

×100

×100

مؤشرات قياس األداء

النوع

 -2نسبة المتدربين الذين حضروا دورة تدريبية
واحدة (يراعى عدم تكرار األسماء في الحساب).

نسبة مئوية

ً
 -1نسبة المتدربين سنويا من أعضاء هيئة
التدريس إلى العدد اإلجمالي.

نسبة مئوية

ً
 -5نسبة المتدربين سنويا من طلبة الدراسات
العليا إلى العدد اإلجمالي.

نسبة مئوية

 -6متوسط الرضا العام ألعضاء هيئة التدريس
عن البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها
المركز.
 -4متوسط الرضا العام لطالب الدراسات العليا
عن البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها
المركز.

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس
في السنة نفسها
عدد أعضاء هيئة التدريس المتدربين
في سنة معينة

×100

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس للسنة نفسها
عدد طلبة الدراسات العليا المتدربين
لسنة معينة

×100

مجموع استجابة أعضاء هيئة التدريس
على المقياس من ( )5-4لسنة معينة

عدد

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس الذين مألوا
االستبانة في السنة نفسها
مجموع استجابة طلبة الدراسات العليا
على المقياس من ( )5-4لسنة معينة
إجمالي عدد طلبة الدراسات العليا الذين مألوا االستبانة
للسنة نفسها
مجموع استجابة المدربين على المقياس من ()5-4
لسنة معينة

عدد

 -8متوسط رضا المدربين عن تجهيزات البرامج
وورش العمل التي يعقدها المركز.

 -4نسبة المسجلين من أعضاء هيئة التدريس في
الدورات التدريبية.

نسبة مئوية

 -44نسبة المتغيبين من أعضاء هيئة التدريس عن
الدورات التدريبية.

×100

إجمالي عدد طلبة الدراسات العليا في السنة نفسها

عدد

 -41نسبة المسجلين من طلبة الدراسات العليا في
الدورات التدريبية.

كيفية االحتساب
عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس الذين
حضروا دورة تدريبية واحدة لسنة معينة

إجمالي عدد المدربين الذين مألوا االستبانة
للسنة نفسها
عدد المسجلين من أعضاء هيئة التدريس في الدورات
التدريبية لسنة معينة
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس للسنة نفسها
عدد المسجلين من طلبة الدراسات العليا في
الدورات التدريبية لسنة معينة

نسبة مئوية

×100

×100

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس للسنة نفسها
عدد المتغيبين من أعضاء هيئة التدريس
عن الدورات التدريبية لسنة معينة
إجمالي عدد المسجلين من أعضاء هيئة التدريس
للسنة نفسها

نسبة مئوية

76

×100

مؤشرات قياس األداء

النوع

 -43نسبة المتغيبين من طلبة الدراسات العليا عن
الدورات التدريبية.

نسبة مئوية

 -42عدد البحوث والدراسات خالل العام الدراس ي.
 -41نسبة البحوث التي طبقت من إجمالي البحوث
التي درست.

كيفية االحتساب
عدد المتغيبين من طلبة الدراسات العليا
عن الدورات التدريبية لسنة معينة
إجمالي عدد المسجلين من طلبة الدراسات العليا
للسنة نفسها
يكتب إجمالي عدد البحوث خالل العام الدراس ي
عدد البحوث التي طبقت خالل سنة معينة
إجمالي البحوث التي تم دراستها في السنة نفسها
ً
داخليا
يكتب إجمالي عدد الجهات التي تم التعاون معها
لسنة معينة
يكتب إجمالي عدد الجهات التي تم التعاون معها خارجيا
لسنة معينة

عدد
نسبة مئوية

 -45عدد الجهات التي تم التعاون معها داخليا.

عدد

 -46عدد الجهات التي تم التعاون معها خارجيا.

عدد

تم بحمد الله وتوفيقه ،،،

77

×100

×100

http://eqaup.kau.edu.sa
Vpg.dev.epfp@kau.edu.sa

