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 مقدمة

 

تعترب مؤشرات األداء من األدوات املهمة لتقييم جودة الربامج األكادميية ومتابعة أداءها، وهي تسهم يف عمليات 

 التطوير املستمر ودعم اختاذ القرار. 

مؤشرًا رئيسًا ملتابعة األداء على املستوى برامج  19وقد حدد املركز الوطين للتقويم واالعتماد األكادميي 

تتفق مجيعها مع معايري اعتماد برامج الدراسات العليا. وتعد هذه املؤشرات احلد األدنى املطلوب  الدراسات العليا،

 قياسه بصورة دورية، كما ميكن استخدام مؤشرات أداء إضافية لضمان اجلودة.

اسبة، مثل: واملتوقع أن يقوم الربنامج بقياس مؤشرات األداء الرئيسة مع املقارنة املرجعية باستخدام األدوات املن

)استطالعات الرأي، البيانات اإلحصائية .... اخل( وفقا لطبيعة كل مؤشر وهدفه، وكذلك حتديد القيم التالية 

 لكل مؤشر:

 األداء الفعلي،مستوى  •

 األداء املستهدف،مستوى  •

  ،)املقارنة املرجعية الداخلية( مستوى األداء املرجعي الداخلي •

  ،ملقارنة املرجعية اخلارجية()ا مستوى األداء املرجعي اخلارجي •

 .اجلديد األداء املستهدفمستوى  •

للمواقع والفروع )متضمناً تغريات األداء واملقارنات وفقاً وحتليلها كل مؤشر من املتوقع إعداد تقرير يصف نتائج 

 ، مع حتديد دقيق وموضوعي لنقاط القوة واجلوانب اليت حتتاج إىل حتسني.وجنس الطالب(
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 مؤشرات األداء الرئيسة للبرامج األكاديمية

 الوصف مؤشرات األداء الرئيسة  الرمز املعيار
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 الرسالة واألهداف

 

KPI-PG-1 

نسبة املتحقق من مؤشرات 

أهداف الخطة التشغيلية 

 للبرنامج

النسببببببببببببببببة املءوأببببة ملؤشبببببببببببرات أداء أهببببداف الخطببببة 

السببب و  التشبببغيلية للبرنامج الحق تققمل املسبببتو  

املسبببببببببإجدف ي ع ي ما ش ادد املؤشبببببببببرات املسبببببببببإجد ة 

 .لهذه األهداف فش نفس الس ة
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 التعليم والتعلم

KPI-PG-2 
تقوأم الطالب لجودة خبرات 

 التعلم فش البرنامج

 النجببائيببةمتوسبببببببببببل التقببدير العببا  لطالب السببببببببببب ببة 

خبرات التعلم فش البرنبببامجل امع مقيبببا  من  لجودة

 .خمس مستوأات فش مسح س و  

KPI- PG-3 تقييم الطالب لجودة املقررات 
امع  متوسبببببل تقدير الطالب العا  لجودة املقررات

 .مقيا  من خمس نقاط فش مسح س و  

KPI-PG-4 
اإلشراف تقييم الطالب لجودة 

 العلمق

اإلشبببببببببببراف متوسبببببببببببل تقببببدير الطالب العببببا  لجودة 

امع مقيببببببا  من خمس نقبببببباط فش مسبببببببببببح  العلمق

 .س و  

KPI-PG-5 
متوسل املدة الحق يتخرج  يجا 

 الطالب

الحق )بالفصوووووووووية  ل    ووووووووو     متوسبببببببل املدة الزم ية

 .يقضيجا الطالب للتخرج من البرنامج

KPI-PG-6 
معدل تسرب الطالب من 

 البرنامج

البرنبامج لم يكملوا طالب البذين لالنسبببببببببببببة املءوأبة ل

 ها.نفس الد عةي ع ي ما ش ادد طالب 

KPI-PG-7 

 
 الخرأجينتوظيف 

 توظفوا النسببببببببببببببببة املءوأببببة لخرأ ش البرنببببامج الببببذين

اببدد  ي مبببا شخالل السببببببببببب بببة األو ع من تخر هم ي ع 

 .هاالخرأجين فش الس ة نفس

KPI-PG-8 
لكفاءة تقوأم  هات التوظيف 

 خرأ ش البرنامج

متوسبببببببببببل التقببدير العببا  لجهببات التوظيف لكفبباءة 

خرأ ش البرنامجل امع مقيا  من خمس مسببببببتوأات 

 .فش مسح س و  
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 الطالب

 

KPI-PG-9 
رضا الطالب ان الخدمات 

 املقدمة

متوسل تقدير رضا الطالب ان الخدمات املختلفة 

) ملطووووووواقل،  لراووووووو ،  مل      الحق يقببببببدمهببببببا البرنببببببامج

امع  ل يووووا وووووووووووووو وووو ،  ملطوووواقل،     ووووووووووووووووووا     ووووا          

 .مقيا  من خمس مستوأات فش مسح س و  
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أاضاء هيءة 

 التدريس

 

KPI-PG-10 
هيءة أاضاء نسبة الطالب ي ع 

 التدريس

أاضببباء نسببببة ي ما ش ادد الطالب ي ع ي ما ش ادد 

البرنامج بدوا  املشبببببببببببارمين فش تقديم هيءة التدريس 

 .كامل أو ما يعادله

KPI-PG-11 

أاضاء النسبة املءوأة لتوزيع 

بحسب الرتبة  هيءة التدريس

 العلمية

هيءبببة التبببدريس أاضبببببببببببببباء النسبببببببببببببببة املءوأبببة لتوزيع 

الرتببببببة املشببببببببببببببببارمين فش تقببببببديم البرنببببببامج بحسببببببببببببببببب 

 .العلمية

KPI-PG-12 
هيءة أاضاء نسبة تسرب 

 التدريس من البرنامج

ة هيءببببة التببببدريس الببببذين يغببببادرون البرنببببامج بببببنسببببببببببب

 ألسببببببببببباب إير بلود سببببببببببن التقااد ي ع العدد 
ر
سبببببببببب وأا

 .هيءة التدريسأاضاء اإل ما ش 

-6- 

مصادر التعلم 

ا ق  واملر

 والتجهيزات

KPI-PG-13 
رضا املستفيدين ان مصادر 

 التعلم

متوسبببببببببببل تقدير رضبببببببببببا املسبببببببببببتفيدين ان مصبببببببببببادر 

التعلمل امع مقيا  من خمس مسبببببتوأات فش مسببببح 

 س و ل من تيث:

كفوووووووا وعوووووووا ع،ريقدوووووووا ) مل    ،  لووووووو ع يوووووووا ،  ي قووووووو   أ.

  ملعليما       لخ 

 خ ما   ل قل  ملا م  لال تفا ة منعا  ب.

KPI-PG-14 
ا ق  رضا املستفيدين ان املر

 والتجهيزات البحثية

ا ق رضببببببببببببا املسبببببببببببتفيببدين ان متوسبببببببببببل تقببدير  املر

 لطب عووو   ل ( وووام    والتجهيزات البحثيببة
ط
امع  ) طباوووا

 .مقيا  من خمس مستوأات فش مسح س و  

-7- 

البحوث العلمية 

 واملشاريع

KPI-PG-15 
النسبة املءوأة للنشر العلمق 

 ألاضاء هيءة التدريس

املشارمين فش النسبة املءوأة ألاضاء هيءة التدريس 

 امع األقل  تقديم البرنامج
ر
 واتدا

ر
الذين نشروا بحثا

 خالل الس ة ي ع ي ما ش أاضاء هيءة التدريس فش

 .البرنامج

KPI-PG-16 
لكل  املنشورة البحوثمعدل 

 اضو هيءة تدريس

متوسببل ادد البحوث املمكمة ووأو املنشببورة لكل 

 املشبببببببارمين فش تقديم البرنامجتدريس الاضبببببببو هيءة 

)إ مووا ع قوو    لبايح  ة وموو  ع   ع  السببببببببببب ببة خالل

 ملنشووووووووووووووي ة إ ع إ موووا ع قووو    ق ووووووووووووووووا     ووو   لتووو     

 خالة  لسر   
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KPI-PG-17 

معدل االقتباسات فش املجالت 

املمكمة لكل اضو هيءة 

 تدريس

 املمكمة منمتوسبببل ادد االقتباسبببات فش املجالت 

)إ ما ع ق    ال تبا ا   البحوث العلمية املنشورة

فع  ةجال   ة ومووو  مل  لبايح  لعلم ووو   ملنشووووووووووووووي ة 

  ملشووووووووا كدي فع ،ا  ل  ل ( ام  ق ووووووووا        لت     

 إ ع إ ما ع  لبايح  ملنشي ة  

KPI-PG-18 نسبة النشر العلمق للطالب 

 النسبة املءوأة للطالب الذين:

     نش ع  بايثعل فع مجال  قلم   ماوم 

 قلم   فع  ملؤ،م       مي ب   
ط
  ع   ا

 ي ع ي ما ش ادد الطالب فش البرنامج خالل الس ة.

KPI-PG-19 
 ادد براءات االختراع واالبتكار 

 و وائز التميز

 :ادد

 ع ملرتجا   البتكا ي     ب       الخت( ع 

  ليطر   ع لعامل   ب   ي ئز  لتمدز

. البرنامجمنسوبو طالب و الماصل اليجا 
ر
 س وأا

 


