
 ثانيا مؤشرات األداء الفرعية:
مستوى جمع  المؤشر المعيار

 البيانات
 مالحظات

الرسالة -1
واألهداف 
 والغاٌات

لتقدٌم  أصحاب المصلحةمتوسط تقٌٌم  -1
الرسالة دلٌال ارشادٌا فعاال فً عملٌة 
 (5صنع القرار) على مقٌاس تقدٌري من 

 برنامج
 كلٌة
 جامعة

موجد ضمن 
 مكونات استبانة

السلطات -2
 واإلدارة

تقٌٌم أصحاب المصلحة لجودة االدارة  -2
مجلس الجامعة  .)عن كفاٌة وفاعلٌة

 –عملٌات التخطٌط  –القٌادة  –)المهام 
 –العالقة بً أقسام الطلبة والطالبات 

الشركات المرتبطة بالجامعة ( التقدٌر 
المتوسط على مقٌاس خماسً النقاط فً 

استطالع سنوي آلراء أعضاء هٌئة 
 التدرٌس والموظفٌن والطالب .

 برنامج
 كلٌة
 جامعة

 

تقوٌم أصحاب المصلحة لجودة المناخ  -3
التنظٌمً للجامعة .) على مقٌاس خماسً 
 النقاط فً استطالع سنوي آلراء أعضاء

 هٌئة التدرٌس والموظفٌن والطالب

 برنامج
 كلٌة
 جامعة

 

تقوٌم مدى وعً أصحاب المصلحة  -4
بالسلوكٌات األخالقٌة.) عل مقٌاس 

خماسً النقاط فً استطالع سنوي آلراء 
أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن 

 والطالب (

 برنامج
 كلٌة
 جامعة

 

إدارة ضمان -3
الجودة 

 وتحسٌنها

مدى تمثٌل الوحدات المختلفة للجامعة  -5
 اللجنةمن كلٌات وعمادات مساندة فً 

 بالتطوٌر والجودة

تشكٌل لجنة  جامعة
الجودة على 
غرار مجلس 
وكالة التطوٌر 

األكادٌمً 
وخدمة المجتمع 

 السابق

نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة -6
المشاركون فً لجان الجودة الرئٌسٌة 

 والفرعٌة

 برنامج
 كلٌة 
 جامعة

توجد استمارة 
 جمع بٌانات

مدى نمو عدد البرامج المعتمدة -7
 بالجامعة  

  جامعة

مدى نمو عدد البرامج التً عقدت -8
تواصلت مع هٌئات اعتماد محلٌة أو 

 دولٌة

 كلٌة
 جامعة

 

  جامعةمدى وجود زٌارات تفقدٌة لبٌان تقدم  -9



أنشطة الجودة بالكلٌات من خالل 
األساسٌٌن عن الجودة والتطوٌر  المسؤلٌن
 بالجامعة 

عدد البرامج التً أجرٌت لها -11
 مراجعة داخلٌة من لجان داخل المؤسسة

 كلٌة
 جامعة

 

التعلٌم -4
 والتعلم

رأي الطالب فً عدالة التقٌٌم -11
ومناسبته بالمقررات ) على مقٌاس 

 (5تقدٌري من 

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

مكون موجود 
 باستبانة

رأي الطالب فً تواجد اعضاء هٌئة -12
التدرٌس بالساعات المكتبٌة ) على مقٌاس 

 (5تقدٌري من 

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 موجود مكون
 باستبانة

مدى رضا الطالب عن اجراءات -13
التسجٌل وتنسٌق العبء الدراسً ) على 

 (5مقٌاس تقدٌري من 

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 موجود مكون
 باستبانة

رأي الطالب فً متابعة أعضاء  -14
هٌئة التدرٌس لهم بشكل فردي ومعاونتهم 

 (5)على مقٌاس تقدٌري من 

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 موجود مكون
 باستبانة

متوسط رأي الطالب فً معرفتهم  -15
ألهداف ونواتج التعلم المستهدفة عند بداٌة 
تدرٌس المقرر)على مقٌاس تقدٌري من 

5) 

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 موجود مكون
 باستبانة

متوسط رأي الطالب لمعرفتهم  -16
لمحكات التقٌٌم فً بداٌة تدرٌس كل مقرر 

 (5) على مقٌاس تقدٌري من 

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 موجود مكون
 باستبانة

أعضاء  مدى تقٌٌم الطالب إللتزام -17
هٌئة التدرٌس بمحتوٌات المقرر المخطط 

 (5لها ) على مقٌاس تقدٌري من 

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 موجود مكون
 باستبانة

متوسط تقٌٌم البرنامج االكادٌمً من -18
خالل اعضاء هٌئة التدرٌس ) مقٌاس 

 خماسً (

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 توجد استبانة

من متوسط تقٌٌم البرنامج االكادٌمً -19
خالل طالب السنة النهائٌة ) مقٌاس 

 خماسً (

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 توجد استبانة

إدارة شئون -5
الطالب 

والخدمات 
 المساندة

اإلنتهاء من الوقت الذي ٌستغرقه  -21
غ الطالب بنتائج تقٌٌم الطالب ، وإبال

 التقٌٌم

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 

متوسط تقٌٌم الطالب لجودة  -21
واالنشطة الطالبٌة ) مقٌاس الخدمات 
 خماسً (

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 توجد استبانة



مصادر -6
 التعلم

رأي الطالب فً مالءمة وقت  -22
 (5المكتبة ) على مقٌاس تقدٌري من 

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 موجود مكون
 باستبانة

متوسط رأي الطالب فً حداثة  -23
المراجع ، وما ٌقدم لهم) على مقٌاس 

 (5 تقدٌري من

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 وإجمالً والمجالت الكتب أعداد -24 
 نسبة) متفرغ طالب لكل المنشورات عدد

 (فقط مؤسسً( )للطالب الكتب

  جامعة

المرافق -7
 والتجهٌزات

نسبة رضا أعضاء هٌئة التدرٌس  -25
عن المرافق التجهٌزات ) مقٌاس خماسً 

  ) 

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 توجد استبانة

مدى رضا االدارة العلٌا عن  -26
 المرافق والتجهٌزات ) مقٌاس خماسً (

 استبانة توجد جامعة

نسبة رضا الطالب عن المرافق  -27
 التجهٌزات ) مقٌاس خماسً (

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 توجد استبانة

على وجود  للمنسوبٌن نسبة الموافقة -28
اماكن لممارسة الشعائر الدٌنٌة ومالءمتها 

 ) مقٌاس خماسً ( للغرض

 كلٌة
 جامعة

مكون فً 
االستبانات 

 الثالثة  السابقة 

التخطٌط -8
المالً واإلدارة 

 المالٌة

مالحظات تقارٌر المراجعة المالٌة  -29
 الخارجٌة

  جامعة

مدى مشاركة الجهات المعنٌة فً  -31
 التخطٌط المالً للجامعة

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 

بإجمالً حجم الرواتب مقارنة  -31
 المٌزانٌة

  جامعة

عملٌات -9
توظٌف أعضاء 
هٌئة التدرٌس 

 والعاملٌن

تنوع خلفٌة أعضاء هٌئة التدرٌس  -32
من حٌث البلد التً تم الحصول منها على 
أعلى شهادة ومن حٌث اإلثنٌة ) الجنس ، 

 أو العرق(

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 

مدى وجود آلٌات واضحة ومتنوعة  -33
 والتعاقدللتعٌٌن 

  جامعة

مدى وجود آلٌات لحصر العجز  -34
طبقا لألنشطة وساعات التدرٌس 

 المطلوبة بالبرامج التعلٌمٌة المختلفة

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 

مدى وجود برامج اجتماعٌة  -35
 وترفٌهٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس

 كلٌة
 جامعة

 

مدى الرضا الوظٌفً للعاملٌن )  -36
ادارٌٌن ( )  –أعضاء هٌئة تدرٌس 

 برنامج
 كلٌة

توجد استبانة 
 لالدارٌٌن



  جامعة مقٌاس خماسً (

البحث -11
 العلمً

  جامعة عدد المعاهد العلمٌةنمو -37

عدد طلبات تسجٌل براءات معدالت  -38
 االختراع

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

عدد ما تم تسجٌله من براءات  -39
 اختراع

 برنامج
 كلٌة

 جامعة

 دعم البحوث والدراسات االستشارٌة  -41
 

 جامعة

مخصصات أبحاث الخطة الوطنٌة  -41
 للعلوم والتقنٌة 

 جامعة

 جامعة عدد الكراسً العلمٌة -42

 جامعة  عدد منح مراكز البحوث -43

 جامعة عدد مراكز البحوث -44

 جامعة انشاء صنادٌق دعم برامج وابحاث -45

 جامعة انشاء شركات تقنٌة  -46

على تركٌز االنتاج البحثً مدى  -47
 أولوٌات البحث العلمً

 فٌها ٌتم التً المجاالت عالقة -
 باستراتٌجٌات العلمً البحث
 الجامعة

 فٌها ٌتم التً المجاالت عالقة -
 الساعة بقضاٌا العلمً البحث

 (الوطنٌة االحتٌاجات)
  ٌتم التً المجاالت عالقة -      -

 العلمً البحث فٌها       
البحثٌة المراكز باستراتٌجٌات              

 

  

معدل النجاح فً الحصول على  -48
 رائد ( –واعدة  –المنح البحثٌة )باحث 

  

 برامج فً المسجلٌن الطلبة نسبة -49
 –) الداخلٌة البحثٌة العلٌا الدراسات

 الخارجٌة (

  

 التً  الفصلٌة التدرٌبٌة البرامج عدد -51
 فً التدرٌس هٌئة أعضاء مهارات تنمى
 العلمً البحث مجال

  

 التً الفصلٌة التدرٌبٌة البرامج عدد -51
 فً العلٌا الدراسات طالب مهارات تنمً

  



 العلمً البحث مجال

عدد الكتب الممولة ألعضاء هٌئة  -52
 وترجمة( –التدرٌس) تألٌفا 

  

 إلكترونٌا   الخدمات مدى كفاءة -53
 خالل من ُبعد عن العمل وتشجٌع
 وتقنٌة لالتصاالت األمثل التوظٌف

 المعلومات
نسبة نمو الصفحات االلكترونٌة فً  -  

 موقع عمادة البحث العلمً
نسبة زوار موقع عمادة البحث العلمً  -  

 االلكترونً
مستوى تسوٌة قواعد البٌانات -      
مستوى نضح العملٌات -      
مستوى التدقٌق وتتبع اإلجراءات  -  

  الهامة.
 

 

  

خدمة -11
 المجتمع

 كلٌة عدد بٌوت الخبرة -54
 جامعة

 

 

 


