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0B العامالملخص 
من جزأين )KSU - QMS( جامعة الملك سعود -يتكون دليل نظام ادارة الجودة 

لإلطار العام لنهج نظام إدارة الجودة  ا مفصالً يقدم الجزء األول من الدليل وصفً  رئيسين:
الجزء الثاني من  يصفه، في حين وآليات)، KSU - QMS(في جامعة الملك سعود 

: نظام الوثائق و المعلومات و امعة الملك سعودج - ۲ نظام إدارة الجودةالدليل (دليل 
األدلة المستخدم على ) النهج المستند ۲۰۱۲ بريلأ، للممارسين ۳(الطبعة حصاءات اإل

، و المعلومات، و الوثائقنظام امعة الملك سعود (ج -فينظام إدارة الجودة
يات التي و اآلل ،الدليلمستند إلى كجزء من النهج ال - يأنشئالذي   (SID))اإلحصاءات

، و المعلومات، و و حساب ونشر و استخدام الوثائقتنظيم ستخدم لجمع وت
 أو البرامج ،مؤسسةالأو  ،دعم عملية المراجعة و التقييم للكليةل - (SID)اإلحصاءات

 :فصول على النحو التاليثالثة من الدليل كون توي
 يناقش هذا الفصل النهج المستند إلى األدلة في مجال إدارة الجودة، - ۱الفصل  •

ة تدفق العمليات الرئيس نفسها، و(SID)اإلحصاءات، و المعلومات، و الوثائقو
قائمة مرجعية باعتبارها ستندة إلى مال(SID)اإلحصاءات، و المعلومات، و وثائقلل

 من األدنىتمثل الحد 
 . (SID)اإلحصاءات، و المعلومات، و الوثائقمتطلبات 

، و المعلومات، و وثائقمكونات الهذا الفصل تفاصيل و سيناقش  - ۲الفصل  •
 Key Performanceة (، و يحدد مؤشرات األداء الرئيس(SID)اإلحصاءات

Indicators)  (KPI( نظام إدارة الجودةالمستخدمة في الكمية و النوعية - 
ة عمليات مؤشرات األداء الرئيسا لبيئة تفسيرً . كما يقدم أيضا  جامعة الملك سعود

)KPI ة مؤشرات األداء الرئيسالمطلوبة ل)، و متطلبات أو معايير المعلومات
)KPIة لمؤشرات األداء الرئيسالصيغ  و حساب، ة و الكميةوعين) ال
)KPI(و) تحديد مستوى األداءLevel(. 
 )KPIة (مؤشرات األداء الرئيسلكل من مفصالً  اً وصفيقدم هذا الفصل  - ۳الفصل  •

العمليات بيئة متعلقة بة اللمجاالت الرئيسة. كما يغطي ااألحد عشر الرئيسللمعايير 
ة لمؤشرات األداء الرئيسالصيغ  )، و حسابKPIة (مؤشرات األداء الرئيسل
)KPI( و) تحديد مستوى األداءLevel(. 

إدارة في ألدلة و نظام مستند إلى اأفضل دعم الثاني لتحقيق دليل هذا ال أن يستخدمنأمل و
 .البرامج،أو أو الكلية ،المؤسسةفي الجودة 

 
 .مشكرا لك

 جامعة الملك سعود
 للتطوير و الجودةوكالة الجامعة 
  عمادة الجودة
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 جدول المحتويات 
 رقم الصفحة الموضوع

 ۲ العامالملخص 
 )SID(اإلحصاءات ،و والمعلومات ،الوثائق نظام : ۱الفصل 
 مقدمة ۱٫۱         
 )SIDنظام الوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات ( ۱٫۲         

 

٤ 
٤ 
٥ 

 : المعلومات و المؤشرات اإلحصائية۲الفصل 
1B۲٫۱ مقدمة 

  (KPI)ةمؤشرات األداء الرئيسشرح متطلبات معالجة  ۲٫۲         
الكمية و  )Key Performance Indicatorsة (لمؤشرات األداء الرئيسعامة المعالجة الخطوات ۲٫۳          

 النوعية
 

۲۹ 
۲۹ 
٤٤ 
٥۳ 

2B ة (: مؤشرات األداء الرئيس ۳الفصلKey Performance Indicators جامعة  –نظام إدارة الجودة ) في
 )KSU – QMSالملك سعود (

 .الرسالة واألهداف: ۱المعيار  
 .واإلدارةالسلطات : ۲المعيار  

 .إدارة ضمان الجودة والتطوير :۳المعيار 
 .لتعلم والتعليم: ا٤المعيار 
 .خدمات دعم وإدارة الطالب: ٥المعيار 
 .مصادر التعلم: ٦المعيار 
 .المرافق والتجهيزات: ۷المعيار 
 .اإلدارة والتخطيط المالي: ۸المعيار 
 .عمليات التوظيف: ۹المعيار 
 .البحث: ۱۰المعيار 
 .العالقات المؤسسية مع المجتمع: ۱۱المعيار 

٥۸ 
 
٥۸ 
٦۸ 
۷۸ 
۹۹ 
۱٤۰ 
۱٥۱ 
۱٦٥ 
۱۸۰ 
۲۰۳ 
۲۱٤ 
۲٤۷ 

 
 الجداول
 ) العادية  SIDقائمة المحتوى و السياق للوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات ( ۱٫۱الجدول 

المستندة إلى  (KPI)ة  ألداء الرئيساالعمليات، ومؤشرات  المعايير و المقاييس المستندة إلى ۲٫۱الجدول             
 )QMS - KSUجامعة الملك سعود  ( -النتائج في نظام  إدارة الجودة 

 

 
۸ 

 
۲۷ 

 األشكال
 )SIDة لنظام الوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات (عملية التدفق الرئيس ۱٫۱الشكل 
المستندة إلى النتائج في  (KPI)ة  ألداء الرئيساالعمليات، ومؤشرات  المعايير و المقاييس المستندة إلى ۲٫۱الشكل 

 ) QMS - KSUجامعة الملك سعود  ( -نظام  إدارة الجودة 
 ةكميال اتالتدفق الرئيسي لإلحصاءعملية  ۲٫۲الشكل 
 التدفق الرئيسي لإلحصاءات النوعيةعملية  ۲٫۳الشكل 

 )Key Performance Indicatorsة (العامة لمؤشرات األداء الرئيس معالجةال خطوات ۲٫٤الشكل           

 
۷ 
۳۰ 

 
٥۳ 
٥٤ 
٥٦ 

 ۲٦۳ المراجع
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 )SID(اإلحصاءات ،و والمعلومات ،الوثائق نظام : ۱الفصل 

6B۱٫۱ مقدمة 
جامعة الملك سعود  –نظام إدارة الجودة للقيم األساسية في  رئيسالمبدأ ال يقوم

جهود ة. تحتاج األدلإلى حقائق" التي تستند و ال"اإلدارة من خالل قياس  على مبدأ
تؤدي إلى تغيير ) ۱( تحسينال"جهود ما إذا كانت قياس إلثبات الإلى الجودة تحسين 

في غير المباشرة ساهم في النتائج و ت) ۲( األولية في االتجاه المطلوب،النتائج في 
في  بذل جهود إضافية لتحقيق نطاقات مقبولةتتطلب و ) ۳(النظام، مختلف مكونات 

في معظم  -راء المعاصرون المد). يختلف ۲۰۰۷، وآخرون"(فاركي، العلمليات
حسب روتين ، هموالقرارات الصادرة عن تفكيرهمفي  -بشكل كبيرالمؤسسات  أنواع
 الثقة (فيفر وساتون،من واقعية المستويات غير لقرارات، و الواو األسلوب،  ،العمل

التفكير بإمعان في  -خاصة اإلدارة التعليمية  -دارة لمقدمي اإلينبغي و). ۲۰۰٦
هذا يعني و  ة.أكثر فعاليإتخاذ قرارات من أجل و المعرفة البيانات تعاملهم مع  طريقة

نتائج أي اتخاذ القرارات على أساس أفضل األدلة التي يمكن الحصول عليها، 
هذه القرارات تعتمد  وفي المؤسسة.غير المتحيزة الثابتة حقائق و الالعلمية الدراسات 

 و ،التحيزإصدار األحكام و أخطاء عمل على عمليات اتخاذ القرارالتي تقلل من 
بعد مراجعة المعلومات  القراراتتخاذ وتتم عملية ا  .خالقيةعتبارات األاالهتمام باال

 .الحدسبخيال، أو االستدالل العلى  بدال من االعتمادالمخزنة،  من البيانات المتكررة
 

، كلية، أو البعض قرارات التعليم األساسي من قبل إدارة المؤسسةيمكن أن تشمل 
 :ما يلي، لبرامج أو ا
و  مهمتها،وبرنامج، الو  ،كليةوالللمؤسسة، المستهدف االتجاه االستراتيجي  •

 .المكتسباتو اتاإلنجازالمتعلقة بواألهداف والتدابير  ،األهداف االستراتيجية
، و ما هي لبرنامج،أو اكليةالللمؤسسة، أو تحقيقها األهداف المرجو في داء األ •

والفرص المتاحة إلدخال تحسينات من  ،التحديات االستراتيجية، ونقاط القوة
 ،والتحسينات ،لرصدلتحديد "الثغرات" من أجل نظام الجودة الداخلية  خالل

 .و التقييم
و  ة،صخصتالدراسات العليا المالمؤهل، وطالب طالب الالنتائج المتوخاة من  •

تقييم  و نظامبرنامج، الو أ ،كليةأو المؤسسة، ال فيستهدف النحو الم على
 .تنتائج التقييم لمزيد من التحسينا واستخدام ،األداء

لبي الحد األدنى من المتطلبات ستهدفة التي تالقيم التربوية المتحديد وتحقيق  •
 .أصحاب المصلحة الدولية واحتياجاتأو الوطنية 

و  واإلجراءات التي تحتاج إلى تطوير، ،والسياسات ،العمليات التعليمية •
 .مستمرعليها بشكل تحسينات الإدخال ، ويهاالحفاظ عل
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التي تعزز يئة الداعمة للتعلم بأجل إيجاد ال البنى التحتية منالدعم وخدمات  •
 .جتمعفي خدمة المساهمة مو البحث و التعلم و الالتعليم 

تطوير المستر في نجاح الالموارد البشرية التي يمكن أن تسهم في جودة  •
مؤهلين إيجاد الطلبة اليؤدي إلى ، مما برنامج، أو الكليةالالمؤسسة، أو 

ونجاح  عةرففي بصورة بناءة وإيجابية  واهماسييمكن أن  ينكفاء الذاألو
 .المجتمع

 
إدارة الجودة والقرارات المتعلقة دعم يتم أن من الضروري على هذا النحو، 

أوالقياسات من خالل الحقائق،  والتحسينات المستمرةطوير دعم التو  بالجودة
نظام الوثائق، و  ءتم إنشا .إحصاءات أو مؤشرات األداءالمتوفرة على شكل 

جامعة  -نظام  إدارة الجودة مبادرة ) كجزء من SIDالمعلومات، و اإلحصاءات (
ا من ا أساسيً يشكل جزءً الذي ولدعم إدارة الجودة،  )QMS - KSU(  سعودالملك 

 .التي تم إنشاؤها الدليلعلى مبنية آلية دعم اتخاذ القرارات ال
 

 )SIDنظام الوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات ( ۱٫۲ 
 ةساسي، فإن أحد المكونات األتعزيز الجهود المبذولة لضمان الجودةمن أجل 

لتعرف على ) هو اQMS - KSUجامعة الملك سعود  ( -إدارة الجودة لنظام  
إجراءات  حقيقت و ،نجازاإلي يمكن استخدامه إلثبات ودعم ذالالدليل األساسي 
للحصول على ؛ قياسهاها، وورصد ،وتنفيذها ،التي تم تخطيطهاالجودة المحددة 

 :لدليل ما يليلة المكونات الرئيستشمل يمكن أن و. إلنجازا
تفسير البيانات ها، و وتنظيم ها،وتصنيف ها،"اإلحصاءات" التي يتم جمع •

 ةعينعلى االستدالل مجتمع الدراسة، و ا في تحليل عينة الرقمية، خصوصً 
جمع البيانات  تخطيطالتي تشمل جوانب التلك كافة نها تتعامل مع أت. البيانا

هذا  ى). وعل۲۰۰۳ (دودج، تصميم المسوحات والتجاربمن حيث 
مؤشرات يشمل  -كما هو مستخدم هنا -فإن مصطلح "اإلحصاءات"  النحو،

 خاللرقمي على أساس حساب الصيغ أو التمثيل ال اكميً تحسب  األداء التي
تم الحصول عليها من حسابية  اتمتوسطزمنية، أو أو سلسلة  ،فترة من الزمن
 صادقة.خالل أداة مسح أخذ عينات من 

جتماع كتابي خالل الفظي أو بشكل نوع "المعلومات" التي يمكن تسجيلها  •
ضمن  عملتخاذ قرار أو القيام باموثقة لعملية كمية أدلة يمكن أن يفيد في تقديم 

أيضا مجموعة من ذلك يمكن أن يكون و ه.الهيكل التنظيمي المتفق علي
والتحقق منها من  توثيقهاالتي جرى البيانات الثانوية  الحقائق المستمدة من
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بحث أو توثيق الوقائع التي تتوافق مع  ا مثلأكاديميً  ةمصادر مقبول
 .االممارسات المقبولة دوليً 

و ها لوقبتم تحليل، وال العلمية أو طرقالأو إثباتها بها في بحثالوثائق" تم " •
مكتوبة من خالل عملية الوثائق المجموعة من عليها من قبل اإلدارة ك ةافقالمو

إجراءات و  ،الجودة دليلو الوثائق الخطة االستراتيجية، دقيقة. تشمل هذه 
، أو خطط مخططاتالمشاريع أو ال)، والميزانية، وSOP( الموحدةعمل ال
 .األمر ال يقتصر على ذلك و لكنعمل ال
 

 ) إلى تحقيق ما يلي: SIDيهدف نظام الوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات (و
الوثائق، و المعلومات، و ونشر ، جمع، وتنظيممراجعة، و توفير نظام ل •

 في الدراسة الذاتية؛ستفادة منها الل ؛للمستخدم) األساسية SIDاإلحصاءات (
للوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات التي تم تخزينها، و توفير نظام  •

 و اتخاذجراءات جل دعم اإلأمن  علمي ومعالجتهابشكل  هامينظمعالجتها، و ت
 .مالئمةعلمية تحليلية و منهجية  القرار من خالل

واألداء في  الجودةتحسين ممارسات تعزيز لتوفير آلية تستند إلى األدلة  •
وتقديم القيم في وضع برنامج في إدارة التعليم الأو  ،كليةأو الالمؤسسة، 

 .عليميةالت

نظام ة في استخدام لخطوات الرئيساألساسية لتدفق عمليات ال ۱٫۱الشكل يوضح 
و ممارسات الجودة  و تعزيز لدعم) SIDالوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات (

و هناك العديد من الطرق ألن ؛ برنامجالو أكلية أو الالمؤسسة، في عمليات ال
الوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات التي يمكن استخدامها لتوفير ساليب األ
)SID (،نظام  إدارة  ستخدم فيالمعام النهج الاألرقام التالية توضح  الالزمة

ألن هناك أيضا العديد من و  ).QMS - KSUجامعة الملك سعود  ( -الجودة 
يمكن أن متنوعة التي ال )  SIDالوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات ( أنواع

الوثائق، و  قائمةفإن ، ااتهو قياسعمليات الجودة و لدعم ممارسات ستخدم ت
ها و لكنليست شاملة، ) ۱٫۱نظر الجدول ) (اSIDالمعلومات، و اإلحصاءات (

أو المؤسسة، قدمها األدلة التي يمكن أن ت أنواعمن  لحد األدنىلتوفير اتهدف فقط 
 .إدارة الجودةالمستند إلى دليل لتحقيق كجزء من النهج  و ذلكبرنامج الو أ،كليةال
 

 المستندة إلى ٥۸الـ معايير المن قائمة األدلة المقترحة على  ۱٫۱جدول الويستند 
تم التي و النتائج، المستندة إلى  ۱۱مجموعة المقاييس الـ  و  ٥۸ الـ العمليات

جامعة الملك سعود   -ا في نظام  إدارة الجودة يمها في أحد عشر معيارا رئيسً تنظ
)QMS - KSU( .  ية، و مقاييس سسمؤمقاييس تصنيفها إلى  - أيضا -وتم
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هذه المجموعة المقترحة من ال تعد و. البرامجخاصة بالكلية، و مقاييس تتعلق ب
من  مرجعية لتلبية الحد األدنىمجرد قائمة  ها، ولكنأو نهائية شاملة األدلة

 .مراجعة النموذجية وعملية التقييمالمتطلبات 
 

7B المعلومات، و اإلحصاءات ة لنظام الوثائق، و الرئيستدفق عملية ال ۱٫۱الشكل
)SID ( 

تنظيم تقرير 
الدراسة الذاتية 

(SSR) 

 : نظم فرق إعداد تقرير الدراسة الذاتية۱الخطوة  •
: تحدد مهام كل فريق من حيث تحديد الوثائق، و ۲الخطوة  •

) المطلوبة من أجل دعم SIDالمعلومات، و اإلحصاءات (
 ة كل معيار.و مراجعتقييم 

تحديد وتعريف 
األداء  شراتمؤ

 (KPI)ة الرئيس

: عند تحديد األدلة الداعمة، يحتاج كل معيار إلى ۳الخطوة  •
ة اإلحصاءات (مؤشرات األداء الرئيسمجموعة محددة من 

الكمية  و النوعية)، و وثائق و معلومات أخرى لدعم 
 التقييم.   

للحصول على اإلحصائيات، قم بتحديد  : ٤الخطوة  •
و ما إذا كانت كمية أو   (KPI)مؤشرات األداء الرئيسة 

 نوعية. 
ة الكمية، للحصول على مؤشرات األداء الرئيس: ٦الخطوة  •

ة تدفق مؤشرات األداء الرئيس ۱٫۲ل يرجى الرجوع للشك
(KPI)  .الكمية 

ة للحصول على مؤشرات األداء الرئيس: ۷الخطوة  •
: تدفق مؤشرات  ۱٫۳النوعية، يرجى الرجوع للشكل 

 النوعية. (KPI)ة ئيساألداء الر
استخدام نظام 
الوثائق، و 
المعلومات، و 

اإلحصاءات 
)SIDلتقييم األداء ( 

الوثائق، و  و حساب، تنظيم: حال تحديد، و ۸الخطوة  •
التي تشمل مؤشرات  )SIDالمعلومات، و اإلحصاءات (

، قم باستخدامها كمصدر رئيسي (KPI)ة األداء الرئيس
 .(SSR)لألدلة عند كتابة تقرير الدراسة الذاتية 

: تستخدم الوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات ۹الخطوة  •
)SID( ة التي تشمل مؤشرات األداء الرئيس(KPI)  في

ا على النهج، و تحديد درجة األداء لكل معيار اعتمادً 
)، و المستويات، و ADLIالتطبيق، و التعلم، و التكامل (

 ).LeTCIاالتجاهات، و المقارنة، و التكامل (
كتابة تقرير الدراسة 

 (SSR)الذاتية 
: عند كتابة األداء النهائي لكل معيار، يجب ۱۰الخطوة  •

) SIDاستخدام الوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات (
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في تحديد  (KPI)ة التي تشمل مؤشرات األداء الرئيس
 ومناقشة نقاط القوة، و فرص التحسين، و أولويات العمل.   

متابعة العمل حسب 
تقرير الدراسة 

 (SSR)الذاتية 

و أولويات العمل،  حال تحديد فرص التحسين: ۱۱الخطوة  •
يجب أن تقوم الكلية و البرنامج بإعداد خطط العمل التي 

المهمة التي يجب القيام  ماو ، المسؤولاسم الشخص تحدد (
ية القيام بها، و الغايات المستهدفة التي يتعين و كيفبها، 

و الهدف  ،تحقيقها بحلول فترة زمنية معينة، و قياس األداء
 .المراد تحقيقه) من أجل إحداث تحسينات مستمرة

و رصد الكلية 
برنامج للتطوير ال

 في خطط العمل

في  و االعتماد: يجب أن تضمن لجنة الجودة ۱۲الخطوة  •
في البرنامج أن يتم تنفيذ  و االعتمادالكلية أو لجنة الجودة 

 .األداء و رصد و قياسخطط العمل 
ينبغي اتخاذ التدابير العالجية المناسبة : ۱۳الخطوة  •

بالتعاون مع الوحدات المختصة لضمان نجاح خطط العمل 
 .لفترة الرصد المقبل

 

8B لوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات سياق لو القائمة المحتوى  ۱٫۱الجدول
)SID( العادية 

 المخطط التنظيمي

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID (ميثاق  :أ – لمؤسسيةا

مخطط أو  ، تنظيم المؤسسةجامعةال

 سلطاتال

اإلحصاءات الوثائق، و البيانات، و 

)SID (ميثاق أ:  –لكلية الخاصة با

مخطط أو  الكلية، تنظيم الكلية

 سلطاتال

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( جامعةدليل الب:  –المؤسسية 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( دليل ب–الخاصة بالكلية :

 البرنامج أو  الكلية

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 
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)SID ( التعريف ج:  –المؤسسية

 )اآلن بالمؤسسة (منذ التأسيس وحتى 

)SID (ج:  –لكلية الخاصة با

 برنامجو الالتعريف بالكلية 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( إحصاءات  د: –المؤسسية 

 المؤسسة 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID (لكلية الخاصة با– 

 البرنامجأو  الكلية إحصاءات  د:

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( خصائص  :۱د –المؤسسية

، و البرامجعدد الكليات  -المؤسسة 

هيئة التدريس / الموظفين / أعضاء 

و التعلم مصادر الملتحقين،  الطلبة

 المرافق

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( ۱د –الخاصة بالكلية: 

/ برامجعدد ال –خصائص الكلية 

هيئة التدريس / الموظفين / أعضاء 

و التعلم  صادرالملتحقين، م الطلبة

 المرافق

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( إحصاءات  :۲د –المؤسسية

هيئة التدريس المؤسسية: نسبة أعضاء 

المدرسين، األساتذة المساعدين، األساتذة 

المشاركين، األساتذة حسب الكلية، 

المواطنين مقارنة و نسبة القسم، 

بالمتعاقدين، حسب الشهادة العليا 

الحاصلين عليها، من خالل التوزيع 

 الجغرافي

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID (لكليةالخاصة با – 

هيئة التدريس إحصاءات  أعضاء :۲د

في الكلية: نسبة المدرسين، األساتذة 

المساعدين، األساتذة المشاركين، 

و نسبة األساتذة حسب الكلية، القسم، 

المواطنين مقارنة بالمتعاقدين، حسب 

الشهادة العليا الحاصلين عليها، من 

 خالل التوزيع الجغرافي

اإلحصاءات الوثائق، و البيانات، و 

)SID (إحصاءات  :۳د –لمؤسسية ا 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID (لكلية الخاصة با– 
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موظفي المؤسسة: عدد الموظفين في 

المتعاقدين. إلى نسبة المواطنين و القسم، 

الحاصلين عليها، على حسب الشهادة األ

 حسب التوزيع الجغرافي

موظفي الكلية: عدد  إحصاءات  :۳د

نسبة المواطنين و موظفين في القسم، ال

على المتعاقدين. حسب الشهادة األإلى 

الحاصلين عليها، حسب التوزيع 

 الجغرافي

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( إحصاءات  : ٤د –المؤسسية 

طالب المؤسسة: عدد الطلبة حسب 

إلى قسم، نسبة المواطنين و الالكلية 

المتعاقدين، سنة فتح البرنامج، حسب 

التوزيع الجغرافي، معدل االلتحاق 

إلى بالجامعة حسب السنة (السنة األولى 

 التقاعد، السنة الخامسة)

 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID (عدد : ٤د –لكلية الخاصة با

كلية، نسبة و الحسب القسم  الطلبة

ح المتعاقدين، سنة فتإلى المواطنين 

البرنامج، حسب التوزيع الجغرافي، 

معدل االلتحاق بالجامعة حسب السنة 

السنة الخامسة)، إلى (السنة األولى 

 و نسبالتقاعد ومدة الفترة التجريبية 

و السنة الخامسة) إلى (السنة األولى 

ة الفترة التجريبية (السنة األولى نسب

االحتفاظ و السنة الخامسة)، إلى 

إلى (السنة األولى  بالنسبة حسب السنة

 السنة الخامسة).

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( إحصاءات  : ٥د –المؤسسية 

لمؤسسة: مدى توافر في امصادر التعلم 

ية، معدل مصادر التعلمال و أنواععدد 

هيئة التدريس أعضاء من قبل  االستخدام

اإلحصاءات الوثائق، و البيانات، و 

)SID (٥د –لكلية الخاصة با :

مصادر التعلم في الكلية:  إحصاءات  

مصادر ال و أنواعمدى توافر عدد 

من قبل  االستخدامية، معدل التعلم



 دليل نظام إدارة الجودة ۲ - جامعة الملك سعود: نظام الوثائق و المعلومات و االحصاءات (الطبعة ۳ للممارسين، ابريل ۲۰۱۲)11
 

و  و الموظفينهيئة التدريس أعضاء  و الطلبة و الموظفين

 الطلبة

  

 واألهداف، و الغايات،الرسالة: ۱المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

البيانات، و اإلحصاءات الوثائق، و 

)SID ( خطة ۱٫۱ –المؤسسية :

 وخطط العملاالستراتيجية المؤسسة 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( ۱٫۱ –الخاصة بالكلية  :

 وخطط العملاالستراتيجية خطة الكلية 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( عبارات: ۱٫۲ –المؤسسية 

الرؤية والمهمة والقيم واألهداف 

 المؤسسية

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID (۱٫۲ –لكلية الخاصة با :

الرؤية والمهمة والقيم عبارات 

 واألهداف للكلية

 

 و اإلدارة: السلطات ۲المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( قانون ۲٫۱المؤسسية :

أو  تقدم المؤسسة اللوائح الجامعة:

ية ولؤمسالوثائق األساسية مما يدل على 

 ةمساءلة، ومدونو الالقانونية  ةالمؤسس

 و األكاديميقواعد السلوك المهني 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID (۲٫۱ –لكلية الخاصة با :

تقديم المؤسسة  الفرعية:قوانين الكلية 

الخاصة الوثائق األساسية أو  اللوائح

ية ولؤمسمما يدل على بالكلية 

مساءلة، و الالمؤسسات القانونية 

و قواعد السلوك المهني  ةومدون
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و هيئة التدريس عضاء أل األكاديمي و الطلبةهيئة التدريس عضاء أل

 الطلبة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( مجلس ۲٫۲ –المؤسسية :

 ومكونات الجامعة: توفير وثائق عن 

مجلس ستقاللية السلطة، واتركيب 

والتمثيل  ،التركيب الداخليو الجامعة، 

 ،والسياسات ،الخارجي

والمبادئ التوجيهية لمجلس ،جراءاتواإل

التي جاءت من خالل لجان وال ،الجامعة

وممارسات مجلس  ،ومحاضر ،دليل

يمية في والممارسات التنظ ،الجامعة

األكاديمية مراجعة السياسات المؤسسية 

 ة.و اإلداري

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( ۲٫۲ –الخاصة بالكلية :

توفير وثائق عن مجلس الكلية: 

ستقاللية السلطة، واتركيب  ومكونات 

مجلس الكلية، التركيب الداخلي 

 ،والسياسات ،والتمثيل الخارجي

التوجيهية  والمبادئ،جراءاتواإل

التي جاءت من لجان وال ،لمجلس الكلية

وممارسات  ،ومحاضر ،خالل دليل

والممارسات التنظيمية  كلية،مجلس ال

في مراجعة السياسات المؤسسية 

 ة.األكاديمية و اإلداري

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( عضو ۲٫۳ –المؤسسية :

أعضاء تقديم قائمة مجلس الجامعة: 

أو  المجلس سواء من داخل الجامعة

و رتبهم، و هم، ءأسما ، وتشملخارجها

 مهنهم، ومرتباتهم.و وظائفهم، 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( عضو ۲٫۳ –الخاصة بالكلية :

أعضاء تقديم قائمة مجلس الكلية: 

أو  المجلس سواء من داخل الجامعة

و رتبهم، و هم، ءأسما ، تشملخارجها

 مهنهم، ومرتباتهم.و وظائفهم، 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( لجان : ال۲٫٤ –المؤسسية

تقديم ها في المؤسسة: ؤة وأعضادارياإل

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( ۲٫٤ –الخاصة بالكلية :

ها في الكلية: ؤة وأعضادارياإللجان ال
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ة المختلفة دارياإللجان الأعضاء قائمة ب

أو  في المؤسسة سواء من داخل الجامعة

و رتبهم، و هم، ءأسما ، وتشملخارجها

تي و ال،مرتباتهممهنهم، وو وظائفهم، 

ة داريعلى السياسات اإلاإلشراف تقوم ب

 .جامعةاألساسية المختلفة في ال

ة دارياإللجان الأعضاء تقديم قائمة ب

المختلفة في الكلية سواء من داخل 

و هم، ءماأس ، تشملخارجهاأو  الجامعة

مهنهم، و وظائفهم، و رتبهم، 

على اإلشراف تي تقوم بو ال، مرتباتهمو

ة األساسية المختلفة داريالسياسات اإل

 في الكلية.

 

 تطويرو ال: إدارة ضمان الجودة ۳لمعيار  .۱

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( إدارة نظام: ۳٫۱ –المؤسسية 

و تقديم وثائق الجودة في المؤسسة: 

الجودة  إدارة نظامعلى وجود  أدلة

الداخلية في المؤسسة يهتم بمعالجة 

و الداخلي مراجعة و التقويم ال

الجودة ضمان ات و متطلبحتياجات اال

و ضمان يم والمؤسسية من أجل تق

 الممارسات.

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( نظام: ۳٫۱ –الخاصة بالكلية 

و وثائق  تقديمالجودة في الكلية:  إدارة

الجودة  إدارة نظامعلى وجود  أدلة

الداخلية في الكلية يهتم بمعالجة 

و يم الداخلي وتقمراجعة و الال

الجودة ضمان ات و متطلبحتياجات اال

و ضمان يم والكلية من أجل تق

 الممارسات.

اإلحصاءات الوثائق، و البيانات، و 

)SID ( خطة ۳٫۱ –المؤسسية :

و توفيروثائق الجودة في المؤسسة: 

على وجود خطة الجودة في  أدلة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( خطة ۳٫۱ –الخاصة بالكلية :

 و أدلةتوفيروثائق الجودة في الكلية: 

على وجود خطة الجودة في الكلية تسعي 
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المؤسسة  تسعي لمعالجة التحسينات 

 يم الجودة الداخليوتقضمان المستمرة ل

و ضمان يم وعلى ممارسات التق التأكيدو

 الجودة المؤسسي.

ضمان لمعالجة التحسينات المستمرة ل

على  و التأكيد يم الجودة الداخليوتق

في الجودة و ضمان يم وممارسات التق

 .الكلية

 

 و التعليم: التعلم ٤المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( رقابة ٤٫۱ –المؤسسية :

: و التعليم علمالمؤسسة على جودة الت

على وجود  و األدلةتقديم الوثائق 

 ،إجراءاتو ،وسياسات ،و لجانمراكز،

ات في المؤسسة تطبق في و آلي،و نظم

، و و التعليم علمالتعلى جودة اإلشراف 

تقويم و ضمان يؤكد على ممارسات 

 في المؤسسة. و التعليم  علمالتجودة 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( رقابة ٤٫۱ –الخاصة بالكلية :

تقديم : و التعليم علمالتالكلية على جودة 

و مراكز،على وجود  و األدلةالوثائق 

، و و نظم ،إجراءاتو ،وسياسات ،لجان

على اإلشراف في الكلية تطبق في  آليات

و يؤكد على  و التعليم علمالتجودة 

و  علمالتتقويم و ضمان جودة ممارسات 

 في المؤسسة. التعليم

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( المخرجات ٤٫۲ –المؤسسية :

تقديم التعلمية للطالب في المؤسسة: 

على وجود توافق بين نتائج  و أدلةوثائق 

توجهات و الفي الكلية  الطلبةتعلم 

الحد  ،و يلبياالستراتيجية للمؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( ٤٫۲ –الخاصة بالكلية :

المخرجات التعلمية للطالب في الكلية: 

على وجود توافق بين  و أدلةتقديم وثائق 

قسم و الفي الكلية  الطلبةنتائج تعلم 

االستراتيجية يتوافق مع التوجهات 
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 اإلطار الوطني للمؤهالتمن  دنىاأل

الهيئة الوطنية للتقويم و وفقا لمعايير 

و يؤكد على  ،االعتماد األكاديمي

و  علمالتتقويم و ضمان جودة ممارسات 

 في المؤسسة. التعليم

 دنىالحد األ و يلبيو الكلية، للمؤسسة

وفقا لمعايير  إطار المؤهالت الوطني من

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد 

و على مستوى البرنامج األكاديمي 

تقويم ،و يؤكد على ممارسات اضيعالمو

 .كليةفي ال و التعليم علمالتو ضمان جودة 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( رقابة ٤٫۳ –المؤسسية :

م و تقييالمؤسسة على عملية مراجعة 

 و أدلةتقديم وثائق البرنامج:  و تطوير

ولجان، وسياسات مراكز، على وجود 

ونظم وآليات في المؤسسة ،أإجراءاتو

على عملية مراجعة اإلشراف تطبق في 

،و تؤكد على وتقييم وتطوير البرنامج

   علمالتتقويم وضمان جودة ممارسات 

 في المؤسسة. ميوالتعل

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( رقابة ٤٫۳ –الخاصة بالكلية :

و م و تقييالكلية على عملية مراجعة 

 و أدلةتقديم وثائق  البرنامج: تطوير

ولجان، وسياسات  ،على وجود هيئات

ونظم وآليات في المؤسسة ،أإجراءاتو

على عملية مراجعة اإلشراف تطبق في 

، و تؤكد على وتطوير البرنامجوتقييم 

و  علمالتتقويم وضمان جودة ممارسات 

 .الكليةفي  التعليم

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( مخرجات ٤٫٤ –المؤسسية :

و تقديم وثائق في المؤسسة:  الطلبةتعلم 

عملية قائمة، و على وجود  أدلة

مة مخرجات ءلموامتواصلة، ومنهجية 

في المؤسسة مع التوجهات  الطلبةتعلم 

ة الحد و تلبيالمؤسسية االستراتيجية 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( ٤٫٤ –الخاصة بالكلية :

تقديم في الكلية:  الطلبةمخرجات تعلم 

عملية قائمة، و على وجود  و أدلةوثائق 

مة مخرجات ءلموامتواصلة، ومنهجية 

في المؤسسة مع التوجهات  الطلبةتعلم 

 دنىفي تلبية الحد األ كليةالاالستراتيجية 
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اإلطار الوطني من متطلبات  دنىاأل

الهيئة الوطنية حسب معايير  للمؤهالت

و تؤكد  ،للتقويم و االعتماد األكاديمي

تقويم و ضمان جودة على ممارسات 

 في المؤسسة. و التعليم علمالت

 اإلطار الوطني للمؤهالتمن متطلبات 

الهيئة الوطنية للتقويم و حسب معايير 

على مستوى االعتماد األكاديمي 

، و تؤكد على اضيعو الموالبرنامج 

و  علمالتتقويم و ضمان جودة ممارسات 

 .كليةالتعليم في ال

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( رقابة ٤٫٥ –المؤسسية :

المؤسسة على جودة التدريس وجودة 

هيئة التدريس  في التعليم، أعضاء 

تقديم وثائق ودعم عمليات التحسينات: 

 مراكز، و ،على وجود مؤسسات أدلةو

ة نظمأ و،أإجراءاتو ،وسياسات،لجانو

اإلشراف آليات في المؤسسة للقيام بو 

أعضاء على جودة التدريس، ومؤهالت 

جراءات هيئة التدريس والعمليات واإل

الممارسات لدعم تطوير وتحسين 

أداءأعضاء وجودة  يةميوالتعل يةعلملتا

تؤكد على ممارسات ، وهيئة التدريس

في  ميوالتعل علمالتتقويم وضمان جودة 

 المؤسسة.

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( رقابة ٤٫٥ –الخاصة بالكلية :

الكلية على جودة التدريس وجودة 

و هيئة التدريس  في التعليم، أعضاء 

تقديم وثائق عمليات التحسينات:  دعم

 ،وهيئات ،على وجود مؤسسات أدلةو

ة نظمأ و ،إجراءاتو ،وسياسات،لجانو

على اإلشراف ات في الكلية للقيام بو آلي

هيئة أعضاء جودة التدريس، ومؤهالت 

لدعم جراءات عمليات واإلو الالتدريس 

 يةعلمالتالممارسات تطوير وتحسين 

هيئة أداءأعضاء وجودة  يةميوالتعل

تقويم و ،و تؤكد على ممارسات التدريس

 .كليةفي ال ميوالتعل علمالتضمان جودة 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( مساعدة ٤٫٦ –المؤسسية :

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( ٤٫٦ –الخاصة بالكلية :
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 المؤسسة في مجال التعليم ومجال

 و أدلةتقديم وثائق الخبرة الميدانية: 

منتظمة ومستمرة على وجود مساعدة 

الميدانية  و الخبرةفي مجال التعليم 

تقويم و ،و تؤكد على ممارسات للطالب

في  التعليمو علمالتضمان جودة 

 المؤسسة.

مساعدة الكلية في مجال التعليم ومجال 

 و أدلةتقديم وثائق الخبرة الميدانية: 

منتظمة ومستمرة على وجود مساعدة 

الميدانية  و الخبرةفي مجال التعليم 

تقويم و ،و تؤكد على ممارسات للطالب

 .كليةفي ال و التعليم علمالتضمان جودة 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( رقابة ٤٫۷ –المؤسسية :

لدعم  الطلبةيم والمؤسسة على تق

 و أدلةتقديم وثائق عمليات التحسين: 

وسياسات ،و لجانمراكز،على وجود 

ات في ة و آلينظمأ و،أإجراءاتو

يم ولإلشراف على تقتطبق  المؤسسة

و علمية في الممارسات الت الطلبة

تي تؤثر على و ال،ية في المؤسسةالتعليم

و  يةممارسات التعلمال و تحسينتطوير 

، و هيئة التدريسأعضاء  أداءو يةالتعليم

تقويم و ضمان لى ممارسات تؤكد ع

 في المؤسسة. و التعليم علمالتجودة 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( رقابة ٤٫۷ –الخاصة بالكلية :

لدعم عمليات  الطلبةيم والكلية على تق

على  و أدلةتقديم وثائق التحسين: 

وسياسات  ،و لجان مراكز،وجود 

كلية ات في الة و آلينظمأ و،أإجراءاتو

في  الطلبةيم ولإلشراف على تقتطبق 

ية في و التعليمعلمية الممارسات الت

و تي تؤثر على تطوير و الكلية،ال

 يةو التعليم يةممارسات التعلمال تحسين

، و تؤكد هيئة التدريسأعضاء  أداءو

تقويم و ضمان جودة على ممارسات 

 .كليةفي ال و التعليم علمالت

اإلحصاءات الوثائق، و البيانات، و 

)SID ( ترتيبات ٤٫۸ –المؤسسية :

شراكة المؤسسة مع المؤسسات 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ( ٤٫۸ –الخاصة بالكلية :

ترتيبات شراكة الكلية مع المؤسسات 
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 تقديم وثائق و أدلة على وجوداألخرى: 

عملية قائمة، و متواصلة، ومنهجية 

لترتيبات شراكة المؤسسة مع المؤسسات 

ممارسات يساعد في يمكن أن ، خرىاأل

في  و التعليم علمالتتقويم و ضمان جودة 

 المؤسسة.

على وجود  و أدلةتقديم وثائق : خرىاأل

عملية قائمة، و متواصلة، ومنهجية 

لترتيبات شراكة الكلية مع المؤسسات 

ممارسات يساعد في يمكن أن ، خرىاأل

في  التعليمو  علمالتتقويم و ضمان جودة 

 الكلية.

  

 خدمات المساندةو ال الطلبة: شؤون ٥المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID نظام: ٥٫۱ –) المؤسسية 

تقديم  تسجيل في المؤسسة:و الالقبول 

 ،إجراءاتعلى وجود  و أدلةوثائق 

ات و آلي ةنظمأ وأ ،وسياسات وممارسات

و  الطلبةتطبق في قبول وتسجيل 

و تؤكد على ممارسات  ،ات الدفعمتطلب

القبول  نظامفي جودة التقويم و ضمان 

مخطط أيضا عرض يتم في المؤسسة. 

معدل و ،تسجيل الفعليو الالقبول 

تخرج في الخطط المستقبلية و الااللتحاق 

كلية. (تفصل في و الفي المؤسسة 

 جداول محددة حسب نوعها).

وثائق، و البيانات، و اإلحصاءات ال

)SID نظام: ٥٫۱ –) الخاصة بالكلية 

تقديم تسجيل في الكلية: و الالقبول 

 ،إجراءاتعلى وجود  و أدلةوثائق 

و  ةنظمأ وأ ،وسياسات وممارسات

و  الطلبةات تطبق في قبول وتسجيل آلي

و تؤكد على ممارسات  ،ات الدفعمتطلب

القبول  نظامفي جودة التقويم و ضمان 

مخطط أيضا عرض يتم . كليةفي ال

معدل و ،تسجيل الفعليو الالقبول 

تخرج في الخطط و الااللتحاق 

. (تفصل و القسم المستقبلية في الكلية

 في جداول محددة حسب نوعها).
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الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID إدارة نظام: ٥٫۲ –) المؤسسية 

تقديم في المؤسسة:  الطلبةسجالت 

 أن المؤسسة لديهاعلى  و أدلةوثائق 

ن و نظام شؤو الطلبةسجالت  إدارة نظام

مدونة  إدارة نظامالطلبة الخاص ب

شكاوى و يعمل بكفاءة ال السلوك و نظام

تقويم و فعالية، و التأكيد على ممارسات 

في  و التعليم علمالتو ضمان جودة 

 المؤسسة.

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID نظام: ٥٫۲ –) الخاصة بالكلية 

تقديم  في الكلية: الطلبةسجالت  إدارة

 أن المؤسسة لديهاعلى  و أدلةوثائق 

و نظام  الطلبةسجالت  إدارة نظام

 إدارة نظامن الطلبة الخاص بشؤو

شكاوى و يعمل ال مدونة السلوك و نظام

بكفاءة و فعالية، و التأكيد على 

و  علمالتتقويم و ضمان جودة ممارسات 

 .كليةفي ال التعليم

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID دليل ٥٫۳ –) المؤسسية :

في المساندة خدمات و الالطالب 

على وجود دليل  أدلةتقديم المؤسسة: 

مدونة الطالب يحوي تفاصيل عن 

 و نظام شكاوى،ال و نظامالسلوك، 

 مساندةخدمات الو ال ،تطويرو ال رشاداإل

 ،األكاديميةالشاملة بما في ذلك الخدمات 

في  ممارساتو ال، كانسو اإل،ماليةو ال

 أدلةكليات. يجب تقديم و الالمؤسسة 

جودة ضمان يم لوتقو العلى التخطيط 

 .ات المقدمةالخدم

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID دليل ٥٫۳ –) الخاصة بالكلية :

: الكليةفي  المساندةخدمات و الالطالب 

على وجود دليل الطالب  أدلةتقديم 

و مدونة السلوك، يحوي تفاصيل عن 

و  رشاداإل و نظام شكاوى،ال نظام

الشاملة  مساندةخدمات الو ال ،تطويرال

و  ،األكاديميةبما في ذلك الخدمات 

في  ممارساتو ال، كانسو اإل ،ماليةال

على  أدلة. يجب تقديم ة و األقسامالكلي

جودة ضمان يم لوتقو الالتخطيط 

 .ات المقدمةالخدم
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  : مصادر التعلم٦المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID وخطة  نظام: ٦٫۱ –) المؤسسية

و تقديم وثائق مصادر التعلم للمؤسسة: 

 مصادر التعلمعلى وجود خطة  أدلة

و للمؤسسة تحتوي على تفاصيل كمية 

صادر ات مو متطلبة الحتياجات نوعي

و اإلجراءات و  ،سياساتو ال ،التعلم

 أو األنظمة و اآلليات ،ممارساتال

و التأكيد  ،و التقييمالمطبقة في التخطيط 

تقويم و ضمان جودة على ممارسات 

 في المؤسسة.مصادر التعلم 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID نظام: ٦٫۱ –) الخاصة بالكلية 

تقديم لكلية: في اوخطة مصادر التعلم 

مصادر على وجود خطة  و أدلةوثائق 

للمؤسسة تحتوي على تفاصيل  التعلم

ات و متطلبة الحتياجات و نوعيكمية 

و  ،سياساتو ال ،التعلمصادر م

أو األنظمة  ،ممارساتاإلجراءات و ال

و المطبقة في التخطيط  و اآلليات

تقويم رسات و التأكيد على مما ،التقييم

في مصادر التعلم و ضمان جودة 

 المؤسسة.

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID تنظيم : ٦٫۲ –) المؤسسية

ي دعم فدارة الإ و نظاممصادر التعلم 

على أن  و أدلة: تقديم وثائق المؤسسة

و تنظيم مصادر التعلم  المؤسسة لديها

و بكفاءة  و تعمل، دعمدارة الإ نظام

تقويم و و التأكيد على ممارسات  ،يةفعال

في إدارة مصادر التعلم ضمان جودة 

 المؤسسة.

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID تنظيم : ٦٫۲ –) الخاصة بالكلية

إدارة النظام في  و دعممصادر التعلم 

على أن  و أدلة: تقديم وثائق الكلية

و تنظيم مصادر التعلم  المؤسسة لديها

و بكفاءة  و تعمل، دعمدارة الإ نظام

تقويم و و التأكيد على ممارسات  ،يةفعال

في إدارة مصادر التعلم ضمان جودة 

 .كليةال
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  يزاتو التجه: المرافق ۷المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID خطة ۷٫۱ –) المؤسسية :

في المؤسسة:  يزاتو التجه المرافق

على وجود خطة  و أدلةتقديم وثائق 

في المؤسسة المرافق و التجهيزات 

ة عن و نوعيتفاصيل كمية تحوي 

المرافق و  اتو متطلباحتياجات 

و اإلجراءات  ،سياساتو ال التجهيزات،

يات و اآلل ةنظماألأو  ،ممارساتو ال

، و التأكيد و التقييمالمطبقة في التخطيط 

تقويم و ضمان جودة على ممارسات 

في نظام المرافق و التجهيزات 

 المؤسسة.

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID خطة ۷٫۲ –) الخاصة بالكلية :

تقديم في الكلية: المرافق و التجهيزات 

المرافق على وجود خطة  و أدلةوثائق 

تفاصيل تحوي  كليةفي الو التجهيزات 

و ة عن احتياجات و نوعيكمية 

و  المرافق و التجهيزات، اتبمتطل

 ،ممارساتو اإلجراءات و ال ،سياساتال

يات المطبقة في و اآلل ةنظماألأو 

، و التأكيد على و التقييمالتخطيط 

نظام تقويم و ضمان جودة ممارسات 

 .كليةفي الالمرافق و التجهيزات 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID تنظيم ۷٫۲ –) المؤسسية :

 إدارة و نظام مرافق و التجهيزاتال

 و أدلةتقديم وثائق دعم في المؤسسة: ال

 يزاتو التجهمرافق تنظيم العلى وجود 

يعمل  دعم في المؤسسةالإدارة  و نظام

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SIDتنظيم ۷٫۲ –خاصة بالكلية ) ال :

 إدارة و دعم يزاتو التجهمرافق ال

 و أدلةتقديم وثائق  كلية:في ال نظامال

 يزاتو التجهمرافق تنظيم العلى وجود 

يعمل  الكليةدعم في الإدارة  و نظام



 دليل نظام إدارة الجودة ۲ - جامعة الملك سعود: نظام الوثائق و المعلومات و االحصاءات (الطبعة ۳ للممارسين، ابريل ۲۰۱۲)22
 

و مرافق ال إدارةتغطي وية و فعالبكفاءة 

بما فيها تكنولوجيا  العامة يزاتالتجه

و السكن  ،تصاالتو االالمعلومات 

تقويم التأكيد على ممارسات  و ،البيالط

إدارة المرافق و و ضمان جودة 

 في المؤسسة.التجهيزات 

و مرافق ال إدارةية تغطي و فعالبكفاءة 

بما فيها تكنولوجيا  العامة يزاتالتجه

السكن و ،تصاالتو االالمعلومات 

على ممارسات  و التأكيد ،البيالط

إدارة المرافق و تقويم و ضمان جودة 

 .كليةفي الالتجهيزات 

  

  ةدارة الماليو اإل: التخطيط ۸المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID نظام: خطط ۸٫۱ –) المؤسسية 

 و الميزانية في المؤسسةالمالية  دارةاإل

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SIDخطط ۸٫۱ – خاصة بالكلية) ال :

دارة المالية و الميزانية في اإل نظام

 الكلية

البيانات، و اإلحصاءات الوثائق، و 

)SID نظام: ۸٫۲ –) المؤسسية 

ميزانية في و الالمالية  دارةاإل

على  و أدلةتقديم وثائق المؤسسة: 

و المالية  دارةاإل نظاموجود خطط 

ميزانية في المؤسسة تحوي تفاصيل ال

 ،ات الكلياتو متطلباالحتياجات المالية 

ات و الوحدو األقسام األكاديمية، 

و اإلجراءات و سياسات، و ال ة،دارياإل

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID نظام: ۸٫۲ –) الخاصة بالكلية 

ميزانية في الكلية: و الالمالية  دارةاإل

على وجود خطط  و أدلةتقديم وثائق 

ميزانية في و الالمالية  دارةاإل نظام

تحوي تفاصيل االحتياجات  كليةال

و األقسام  ،ات الكلياتو متطلبالمالية 

و ة، داريات اإلو الوحداألكاديمية، 

 ،ممارساتو اإلجراءات و السياسات، ال
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 أو األنظمة و اآلليات ،ممارساتال

 إدارةم و تقييالمطبقة في تخطيط 

و التأكيد على  ،المؤسسة المالية

دة نظام تقويم و ضمان جوممارسات 

 في المؤسسة.اإلدارة المالية 

 

المطبقة في  أو األنظمة و اآلليات

 ،المؤسسة المالية إدارةم و تقييتخطيط 

تقويم و ضمان و التأكيد على ممارسات 

 .كليةفي الدة نظام اإلدارة المالية جو

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID إدارة: خطة ۸٫۳ –) المؤسسية 

و تقديم وثائق  المخاطر في المؤسسة:

المخاطر في  إدارة نظامعلى وجود  أدلة

شمل جميع أنواع تل يصافيقدم تالمؤسسة 

في  المخاطر اتو متطلباحتياجات 

و اإلجراءات و  ،سياساتو ال ة،المؤسس

يات التي و اآلل ةظمنو األ ،ممارساتال

مخاطر إدارة م و تقييتطبق في تخطيط 

، و التأكيد على ممارسات المؤسسة

إدارة  دة نظامتقويم و ضمان جو

 المؤسسة.في المخاطر 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID خطة ۸٫۳ –) الخاصة بالكلية :

تقديم وثائق : كليةالمخاطر في ال إدارة

المخاطر  إدارة نظامعلى وجود  و أدلة

شمل جميع تل يصافيقدم ت كليةفي ال

المخاطرفي  اتو متطلبأنواع احتياجات 

و اإلجراءات و  ،سياساتو ال كلية،ال

يات التي و اآلل ةظمنو األ ،ممارساتال

مخاطر إدارة م و تقييتطبق في تخطيط 

تقويم و كلية، و التأكيد على ممارسات ال

في إدارة المخاطر  دة نظامضمان جو

 .كليةال

  

  : عمليات التوظيف۹المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 
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)SID إدارة نظام: ۹٫۱ –) المؤسسية 

و هيئة التدريس أعضاء سجالت 

و تقديم وثائق في المؤسسة:  الموظفين

على وجود نظام إدارة سجالت  أدلة

في  و الموظفينأعضاء هيئة التدريس 

مدونة  إدارة نظامالخاص بالمؤسسة 

 و نظام ،يةو فعالبكفاءة  و يعملالسلوك 

تقويم الشكاوى، و التأكيد على ممارسات 

في  التعلم و التعليم نظامدة و ضمان جو

يجب حفظ التفاصيل عن  المؤسسة.

عن  و الموظفينهيئة التدريس أعضاء 

الذي يحوي  طريق الملف الشخصي

قسم األكاديمي، و الالكلية،  تفاصيل عن

 و أعلى، األكاديميةرتبة و الجنس، و ال

مجال وحصل عليها، أكاديمية درجة 

عدد سنوات الخبرة، الخ والتخصص، 

 كلية.و المؤسسة في ال

)SID إدارة نظام: ۹٫۱ –) المؤسسية 

و هيئة التدريس أعضاء سجالت 

 و أدلةتقديم وثائق : كليةفي ال الموظفين

على وجود نظام إدارة سجالت أعضاء 

في المؤسسة  و الموظفينهيئة التدريس 

و مدونة السلوك  إدارة نظامالخاص ب

الشكاوى،  و نظام ،يةو فعالبكفاءة  يعمل

تقويم و ضمان و التأكيد على ممارسات 

 .كليةفي ال التعلم و التعليم دة نظامجو

هيئة أعضاء يجب حفظ التفاصيل عن 

عن طريق الملف  و الموظفينالتدريس 

 الذي يحوي تفاصيل عن الشخصي

و جنس، و القسم األكاديمي، و الالكلية، 

درجة  أعلى و، األكاديميةرتبة ال

مجال وحصل عليها، أكاديمية 

عدد سنوات الخبرة، الخ والتخصص، 

 .و القسم في الكلية

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID دليل ۹٫۲ –) المؤسسية :

و هيئة التدريس  أعضاء خدمات 

على  أدلةتقديم في المؤسسة:  الموظفين

هيئة أعضاء وجود دليل خدمات 

المقدمة للطالب  الموظفينو التدريس 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SIDدليل ۹٫۲ – خاصة بالكلية) ال :

و هيئة التدريس  أعضاء خدمات 

على  أدلةتقديم : كليةفي ال الموظفين

هيئة أعضاء وجود دليل خدمات 

المقدمة للطالب  و الموظفينالتدريس 
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 ةة تحوي تفاصيل عن مدونفي المؤسس

الخاص  شكاوىال و نظام السلوك

و  ،و الموظفينهيئة التدريس أعضاء ب

خدمات و ال، تطويرو ال رشاداإل نظام

هيئة أعضاء الشاملة المقدمة من 

بما في ذلك  و الموظفينالتدريس 

و  ،ماليةو ال ،األكاديميةون ؤالش

وكافة الممارسات في المؤسسة  ،كانساإل

 .ةكليو ال

 ةمدونة تحوي تفاصيل عن في المؤسس

الخاص  شكاوىال و نظام السلوك

و  ،و الموظفينهيئة التدريس أعضاء ب

خدمات و ال، تطويرو ال رشاداإل نظام

هيئة أعضاء الشاملة المقدمة من 

بما في ذلك  و الموظفينالتدريس 

و  ،ماليةو ال ،األكاديميةون ؤالش

ة و وكافة الممارسات في الكلي ،كانساإل

 .األقسام

  

  البحث: ۱۰المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID خطة ۱۰٫۱ –) المؤسسية  :

 البحث في المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ۱۰٫۱ –) الخاصة بالكلية  :

 خطة البحث في الكلية

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID نظام : ۱۰٫۲ –) المؤسسية

و تقديم وثائق ة: يالبحوث المؤسس إدارة

البحوث في  إدارة نظامعلى وجود  أدلة

المؤسسة يحتوي تفاصيل عن 

متطلبات المالية و الاالحتياجات 

و ات، و اإلجراءسياسات و اللمؤسسة، ل

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ۱۰٫۲ –) الخاصة بالكلية :

تقديم البحوث في الكلية:  إدارةنظام 

 نظامعلى وجود  و أدلةوثائق 

يحتوي تفاصيل  كليةالبحوث في الإدارة

متطلبات المالية و العن االحتياجات 

و ات، و اإلجراءسياسات و اللمؤسسة، ل
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، مصادر و استخدامات ميزانية البحوث

 و الطلبةهيئة التدريس أعضاء  إشراكو

وتسويق  تطوير،و الفي البحوث 

والنظم أ ،ةيممارسات البحثو الالبحوث 

م و تقيييات المطبقة في تخطيط و اآلل

و التأكيد على ممارسات  ،البحوث إدارة

 بحثإدارة ال دة نظامتقويم و ضمان جو

 في المؤسسة.

ات ميزانية البحوث، و استخدامر مصاد

 و الطلبةهيئة التدريس أعضاء  إشراكو

تطوير، وتسويق و الفي البحوث 

والنظم أ ،ةيالبحثممارسات و الالبحوث 

م و تقيييات المطبقة في تخطيط و اآلل

و التأكيد على ممارسات  ،البحوث إدارة

 بحثإدارة ال دة نظامتقويم و ضمان جو

 .كليةفي ال

  

 ة مع المجتمعيالمؤسس اتعالقال: ۱۱المعيار 

 البرنامجأو  الكلية المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID خطة ۱۱٫۱ –) المؤسسية  :

 المشاركة المجتمعية في المؤسسة

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ۱۱٫۱ –) الخاصة بالكلية  :

 خطة المشاركة المجتمعية في الكلية

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID نظام:  ۱۱٫۲ –) المؤسسية 

المشاركة المجتمعية في  إدارة

على  و أدلةتقديم وثائق المؤسسة: 

المجتمع مع تشاركية  إدارة نظاموجود 

في المؤسسة يحتوي تفاصيل عن  

ات جهود التواصل و متطلباحتياجات 

و  ،سياساتو المع المجتمع، المؤسسة 

الوثائق، و البيانات، و اإلحصاءات 

)SID ۱۱٫۲ –) الخاصة بالكلية  :

المشاركة المجتمعية في  إدارة نظام

على وجود  و أدلةالكلية: تقديم وثائق 

في  كليةالمع تشاركية  إدارة نظام

المؤسسة يحتوي تفاصيل عن  

ات جهود التواصل و متطلباحتياجات 

و  ،سياساتو المع المجتمع، المؤسسة 
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المجتمع  إشراكات، وممارسات اإلجراء

و  ةنظمواألأ و التواصل معه، المحلي

 و التقييميات المطبقة في التخطيط اآلل

و  ،تواصل المؤسسة مع المجتمع دارةإل

تقويم و ضمان التأكيد على ممارسات 

و  المجتمع المحليإدارة  دة نظامجو

 في المؤسسة. التواصل معه

 إشراكات، وممارسات اإلجراء

 و التواصل معه، المجتمع المحلي

يات المطبقة في و اآلل ةنظمواألأ

 ةكليتواصل ال دارةإل و التقييمالتخطيط 

و التأكيد على ممارسات  ،مع المجتمع

إدارة  دة نظامتقويم و ضمان جو

في  و التواصل معه المجتمع المحلي

 .كليةال

 
تكون من يالذي أعاله أن الجزء األكبر من األدلة  ۱٫۱الجدول و بشكل عام،يبين 

 :الوثائق التي تصور ما يليمن األدلة النوعية هي أشكال 
، لكلية، أو امؤسسةللتمثل القيم األساسية المتفق عليها األدلة ه و هذ :الفلسفة •

البرنامج في حد ، أو أوالكلية ،أسباب وجود المؤسسةتبرر ي تالبرنامج الأو 
والعمليات،  ،"مظلة" تغطي جميع الخططاألدلة هذه . و تعتبر اذاته

رسالة،  والتي أنشئت لتحقيق ال ،والسياسات، واإلجراءات التي يتم وضعها
من خالل التمسك  للمؤسسة، أو الكلية، أو البرنامجواألهداف االستراتيجية 

 .المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامجنجاح التي توجه و تحرك  بقيمها
األسباب الخطط التي يتم تطويرها لتحقيق هذه عادة ما تكون و  :خططال •

تصنف هذه الخطط . و  المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامجوجود هذه ة لفلسفيال
توفر االتجاه بحيث خطط استراتيجية (خطة على المدى الطويل  إلى

ستراتيجية اال و أهدافهابرنامج)، الكلية أو الأو  ،االستراتيجي العام للمؤسسة
العمل  طخط يه تيو ال( ةتكتيكيالخطط الهداف واالستراتيجيات)؛ (األ

الخطة  لتحقيق األهداف على النحو المحدد في تطويرهاالسنوية التي تم 
 )،لكل مشروععمل االستراتيجية)؛ خطط المشروع (أي تفاصيل خطة ال
، عندما يتم تجميعها و التي تساعد على تحقيق الخطة السنوية التكتيكية

 ).وبالتالي إنجاز األهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية
نظام العمل  منتظمة لكل منالتدفقات ة و النظماألعمليات بعرف و ت :العمليات •

من خالل خطوات دورة خطط، و نفذ، و ظهر بصورة منهجية يل ئي أنشذال
نظام العمل  غاياتتحقيق ل)plan, do, check, and actراقب، و عدل (
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ن يشمل ف اإلستراتيجية للنظام). و يمكن أتحقيق األهدا تهدف إلىتي و ال
عمليات التخطيط اإلستراتيجي، عمليات مراجعة الجودة الداخلية  :ذلك

(IQA) ،عمليات اتخاذ القرار، عملية نظام البحث، عمليات دعم الطالب ،
عملية النظام المالي، عمليات تطوير المنهاج و الموافقة عليه، عمليات  و 

 و ما إلى ذلك... نظام الموارد البشرية، 
في  حدود ما يمكن و ما ال يمكن عمله -عادة  -السياسات بين ت: السياسات •

النظام العادي، و األسس، و القواعد، و األنظمة التي يجب أن يلتزم بها و 
يطبقها العاملون في المؤسسة. و يمكن أن يشمل ذلك سياسات قبول الطلبة، و 
السياسات المتعلقة بنظام الدرجات، و السياسات المتعلقة بالعناية باألشخاص، 

ستئناف، و السياسات بط الطالب، و إجراءات التظلم واالجراءات ضو إ
متبعة في البحث العلمي، و سياسات الجودة و التقييم، و السياسة اإلدارية، و ال

 و ما إلى ذلك.  .. سياسة المسؤولية نحو المجتمع، 
تحديد اإلجراءات التي تقود إلى التوافق ما بين العمل  ،شمل ذلكت :اإلجراءات •

أو القرار حسب التعليمات الموثقة في الوثائق و القرارات، و األدلة، و 
المبادئ التوجيهية العامة، و إجراءات العمل العادية التي تم تبنيها من أجل 

 .     تحقيق الغايات و األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة، و الكلية، و البرنامج
موارد البشرية أصحاب المصلحة في المؤسسة، و تشمل ال  الموارد البشرية: •

من أجل  ؛ا بشكل تكامليالكلية، و البرنامج الذين تم تعيينهم للقيام بالعمل معً 
ا رسالة المؤسسة، و الكلية، أو تحقيق فلسفة، و األهداف اإلستراتيجية، و أخيرً 

يجب أن يتم تحديد الحاجة لهؤالء األشخاص مع تعريف العمليات، والبرنامج. 
و اإلجراءات، و السياسات التي وضعت من أجل إيجاد و تقديم القيم التي تلبي 

 حاجات أصحاب المصلحة بشكل مرض.      
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 مؤشرات اإلحصائيةو ال: المعلومات ۲الفصل 

 
9B۲٫۱ مقدمة 

 
1T جامعة الملك سعود  ( -الجودة بما أن القيمة األساسية لنظام إدارةQMS - KSU (

قائمة من )  ۱(حقائق"، فقد حدد الفصل و التكمن في مبدأ "اإلدارة من خالل قياس 
بعض األدلة الرئيسة على شكل "حقائق" يتم في العادة مناقشتها ضمن األسس 

المؤسسة، لقد حققت و أنجزت فلسفات و. أو الكلية، أو البرنامج0T1T 0T1Tالفلسفية للمؤسسة،
أو الكلية، أو البرنامج من خالل مجموعة من األساليب المنهجية في خططها، و 
سياساتها، و اإلجراءات، و العمليات، و القوى البشرية، و التي يتم توثيقها كدليل 

 .واقعي للعملية المستندة إلى معايير
 

1Tدارة من خالل ا من مبدأ "اإلدلة المستندة إلى الحقائق في حد ذاتها جزءً تحقق األ
جامعة  -القياس و الحقائق" للقيم األساسية من "الحقائق" في نظام  إدارة الجودة 

على هذا النحو، فمن المهم أيضا أن يوفر نظام QMS - KSU(.0T1T 0T1Tالملك سعود  (
) مجموعة من مقاييس األداء أو SIDالوثائق، و المعلومات، و اإلحصاءات (

وبما أن الجودة في 0T1T. تحقيقهاالتي يتم  0T1Tنجازاتمؤشرات األداء كمجموعة من قياس اإل
قطاع التعليم هي عملية تخضع لآلراء الذاتية بطبيعتها، يقترح المختصون في التعليم 
األطر، و التوجهات، و التدابير الالزمة لقياس جودة ما تقدمه العملية التعليمية 

هو تحديد نوعية المدخالت، و  -في العادة  -طار الذي يستخدم و اإل. األكاديمية
ذي أدى إلى منهجية و ال(I - P – O - O) العمليات، و المخرجات، و النتائج 

في جميع القياسات  و1Tمنظمة في تقديم القيم أو النتيجة التعليمية النهائية للمستفيدين. 
الخاضعة لآلراء مثل جودة التعليم حيث توجد منطقة رمادية خاضعة لآلراء الذاتية، 
فإن النتائج التي تكون على شكل مؤشرات المخرجات تعمل بشكل جيد كمقياس بديل 

 عن اإلنجاز من حيث قياس الكمي، على الرغم من عدم توفير مقياس مباشر.
 
 

1T على هذا النحو، تعتبر مؤشرات األداء المكون الرئيسي للوثائق، و المعلومات، و
التي ت قابلة للقياس الكمي لإلنجازابير ) و التي تكون بمثابة تداSIDاإلحصاءات (

إلى مجموعتين  هذه(KPI) ة يمكن تصنيف مؤشرات األداء الرئيسو 0T1T 0T1T.هاقيتحقتم 
 ن: يرئيست

 
• 1Tو تشكل النسب المئوية المحسوبة، و النسب أو األرقام  – المؤشرات الكمية

الواقعية التي تشكل مقدار اإلنجاز الكمي الذي يتحقق من إجراء محدد أو 
 .مجموعة من اإلجراءات
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• 1Tمن  مسحو هي المؤشرات التي تستند إلى أدوات ال – المؤشرات النوعية
و 0T1T 0T1Tا يتعلق باإلنجاز.أجل محاولة تحديد المناطق الرمادية الخاضعة لآلراء فيم

الرغم من عدم وجود تدابير مباشرة من اإلنجازات، تعتمد المؤشرات  على
على أطر نظرية متينة و مقبولة، و  مسحالتي يتم استخدامها لتصميم أدوات ال

 .ا من أجل قياس الطبيعة الذاتية للدراسةيتم اختبارها علميً 
 

1T المستخدمة في نظام  إدارة  ٥٦نوعية الـ و التصنف مجموعة المؤشرات الكمية
تي جاءت من مصدرين و ال) QMS - KSUجامعة الملك سعود  ( -الجودة 

 :ين على النحو التاليرئيس
 

 1T11T (1TNationalاألكاديمي و االعتمادالهيئة الوطنية للتقويم  11Tمتطلبات •
Commission of Academic Accreditation and 

Assessment1T)  ۳۳ة التي تحتوي الرئيسالمتعلقة ببعض المؤشرات 
 مجموعة؛

 ۲۳و التي تضم  ،اتدابير الجودة األكاديمية أو التعليمية العامة المقبولة دوليً  •
 مجموعة.

 
1T الكمية، و  ٤۲، هناك مجموعة المؤشرات الـ ٥٦مجموعة المؤشرات الـ ضمن ومن

تي يتم تحديدها من خالل مجموعة من و الالنوعية ( ۱٤مجموعة المؤشرات الـ 
 .)المسحأدوات 

 
1T ومجموعات المستندة إلى عملية ٥٦مجموعة المعايير الـ  ۲٫۱الجدول يقدم ،

العامة لكل المعايير (بما في ذلك مجموعات   (KPI)ة مؤشرات األداء الرئيس
 عةالمجمو و حسابوينبغي مسح 0T1T 0T1Tالمحددة للكلية أو البرنامج.  ۱۱المعايير الـ 

توفير  و سيتمحده. على لكل برامج  (KPI)ة العامة لمؤشرات األداء الرئيس
ستخدامها في البرامج في ها على مستوى المؤسسة و الكلية الالمعايير التي يتم تعريف

 .عمادة الجودة و هي –ة زية عن طريق وحدة التنسيق الرئيسالوحدات المرك
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10B ة  العمليات، ومؤشرات ألداء الرئيس المستندة إلىمقاييس و الالمعايير  ۲٫۱الشكل(KPI) 
 ) QMS - KSUجامعة الملك سعود  ( -المستندة إلى النتائج في نظام  إدارة الجودة 

 

 ة المحددة للمؤسسةمؤشرات األداء الرئيس           السياق المؤسسي                

o  و غايات، و ال: الرسالة، ۱المعيار

 هدافاأل

 مة الرسالةءمال ۱٫۱

 جدوى عبارة الرسالة ۱٫۲

 تهاو مراجعتطوير الرسالة  ۱٫۳

 االستفادة من عبارة الرسالة ۱٫٤

و غايات و الالعالقة بين الرسالة  ۱٫٥

 هدافاأل

ة المحددة مؤشرات األداء الرئيس ۱٫٦

 للمؤسسة 

ة المحددة مؤشرات األداء الرئيس ۱٫۷

 للكلية

االستراتيجية (معدل المتوسطات تقييم تنفيذ الخطة  ۱ .۱٫٦
الحسابية و المستوى الذي تحقق على أساس 

 المسح)
 
 

تقييم مدى توافق الخطة االستراتيجية مع الخطة  ۱٫٦٫۲
الوطنية لتطوير التعليم العالي (معدل و مستوى  

ا إلى المتوسطات الحسابية التي تحققت استنادً 
 )المسح

 
 

االستراتيجية التي تحققت النسبة المئوية لألهداف ۱٫٦٫۳
 (٪والمستوى الذي تحقق)

 
 

 كمية، و 1(نتائج  ۳عدد مؤشرات األداء = 11T عمليات + نتيجتان  ٥عدد المقاييس = 

 نوعية) ۲
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o  دارةو إلالسلطات  :۲المعيار 

 السلطة اإلدارية (مجلس الجامعة) ۲٫۱

 القيادة ۲٫۲

 عمليات التخطيط ۲٫۳

و  الطلبةالعالقات بين أقسام  ۲٫٤

 طالباتال

 النزاهة ۲٫٥

 نظمةو األالسياسات  ۲٫٦

 المناخ التنظيمي ۲٫۷

كيانات و الالهيئات المشاركة  ۲٫۸

 الخاضعة للمؤسسة

ة المحددة مؤشرات األداء الرئيس ۲٫۹

 للمؤسسة 

ة المحددة مؤشرات األداء الرئيس ۲٫۱۰

 للكلية

 
المتوسطات تقييم فعالية السلطات و اإلدارة (معدل  ۲٫۹٫۱

 على المسح) حسابية و المستوى الذي تحقق بناءً ال
 
 

الحسابية تقييم المناخ التنظيمي (معدل المتوسطات  ۲٫۹٫۲
 المستوى الذي تحقق بناء على المسح)و 

 
 

1T۲٫۹٫۳  1تقييم األداء العامT معدل للسلطة اإلدارية)
المتوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق استنادا إلى 

 المسح)
  

نتائج  ۳عدد مؤشرات األداء الرئيسي =  عمليات + نتيجتان  ۸عدد المقاييس = 

 (نوعية)
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  السياق المؤسسي

 هاو تحسين: إدارة ضمان الجودة ۳المعيار 

التزام المؤسسة التعليمية بتحسين  ۳٫۱

 الجودة

 نطاق عـمليات ضمان الجودة ۳٫۲

 إدارة عمليات ضمـان الجـودة ۳٫۳

 مقاييسو الاستخـدام المؤشرات  ۳٫٤

 التحقق المستقل من المعـايير ۳٫٥

ة المحددة مؤشرات األداء الرئيس ۳٫٦

 للمؤسسة 

ة المحددة مؤشرات األداء الرئيس ۳٫۷

 للكلية

النسبة المئوية للطالب الذين تخرجوا في السنوات الـ  ۳٫٦٫۱
الماضية المعترف بهم في المجاالت األكاديمية،  ۳

المهنية، أو قدموا مساهمة في دعم المجتمع على أو 
الصعيد الوطني أو الدولي (٪ و المستوى الذي 

 تحقق)

 
نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الحاصلين على  ۳٫٦٫۲

جوائز مهنية أو أكاديمية على المستوى الوطني أو 
  1Tالدولي. (% و المستوى الذي تحقق)

 
لجودة خبراتهم التعلمية في تقييم الطلبة الشامل   ۳٫٦٫۳

التقييم للجودة الشاملة للبرنامج المؤسسة (متوسط 
على نطاق من خمس نقاط في المسح السنوي لطلبة 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد السنة النهائية) (
ت متوسطامعدل ال -  1T(NCAAA 1)األكاديمي 

 إلى المسح)0T1T 0Tاستنادً االحسابية و المستوى الذي تحقق 
 

نسبة المقررات التي تم فيها إجراء تقييمات الطلبة خالل  ۳٫٦٫٤
السنة الدراسي (الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  

(NCAAA 2) -  و المستوى الذي تحقق) المعدل 
 

داخل المؤسسة التي قامت جهة مستقلة نسبة البرامج ۳٫٦٫٥
خالل من خالل معايير تحصيل الطلبة بالتحقق منها 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي العام (
1T(NCAAA 3)  -  و المستوى الذي تحققالمعدل( 

 
نسبة البرامج التي جرى التحقق منها بشكل مستقل  ۳٫٦٫٦

لمعايير إنجاز الطلبة من قبل مراجعين خارجيين 
الهيئة من خارج المؤسسة خالل العام الدراسي (

 1T(NCAAAعتماد األكاديمي الوطنية للتقويم و اال
 و المستوى الذي تحققالمعدل  -  (3

 1( نتائج ٦عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 11T نتائج + عمليتان  ٥عدد المعايير = 

 نوعية) 5و  ةكمي
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  و التعليمجودة التعلم 

11To  و التعليم: التعلم ٤المعيار 

 و التعليماإلشراف على جودة التعلم  ٤٫۱

 الطلبةمخرجات تعلم  ٤٫۲

 عمليات تطوير البرنامج  ٤٫۳

 البرامج و تقويمعمليات مراجعة  ٤٫٤

 الطلبةتقويم  ٤٫٥

 المساعدة التعليمية للطالب  ٤٫٦

 جودة التدريس  ٤٫۷

تقديم الدعم إلدخال تحسينات على  ٤٫۸

 جودة التدريس

مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة  ٤٫۹

 التدريس

 يدانية أنشطة الخبرة الم ٤٫۱۰

ترتيبات الشراكة مع مؤسسات  ٤٫۱۱

 أخرى

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ٤٫۱۲

 للمؤسسة

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ٤٫۱۳

 للكلية أو البرنامج 

1T٤٫۱۲٫۱طار الوطني إلدليل ادرجة كفاءة الطلبة وفقا ل
ات متوسط(معدل ال  (NQF)للمؤهالت 

 ) 1Tالحسابية و المستوى الذي تحقق
 

ن الذين يعملون في مجال يالخريجالطلبة سبة ن ٤٫۱۲٫۲
(٪و المستوى الذي ي لدراستخصصهم ا

 ) تحقق
 

الذين وس ملتحقين ببرامج البكالوريالالطلبة سبة ن ٤٫۱۲٫۳
أكملوا متطلبات البرامج في الحد األدنى من 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد (مدة الدراسة 
معدل  -  1T(NCAAA 9)األكاديمي 

 )متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققال
 

دراسات العليا و تحقون ببرامج الملال ةنسبة طلب ٤٫۱۲٫٤
 هذه البرامج في الوقتامتطلبات كملوأالذين 
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد (المحدد

معدل  -  1T(NCAAA 10)األكاديمي 
 )متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققال

 
 

النسبة العامة لتصنيف الطلبة لجودة  ٤٫۱۲٫٥
معدل تقييم الطلبة العام للمقررات المقررات (

الهيئة الوطنية ()على مقياس من خمس نقاط
 -  1T(NCAAA 6)للتقويم و االعتماد األكاديمي 

متوسطات الحسابية و المستوى الذي معدل ال
 على المسح) بناءً  تحقق

 
 

كامل إلى المتفرغين المداومين بشكل  ةطلبالنسبة  ٤٫۱۲٫٦
الهيئة إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين(

 1T(NCAAAالوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي 
متوسطات الحسابية و المستوى الذي معدل ال -  (5

 )تحقق
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النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المتفرغين  ٤٫۱۲٫۷
الحاصلين على شهادات الدكتوراه أو ما يعادلها 
مقارنة مع إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد (المتفرغين 
متوسطات معدل ال -  1T(NCAAA 7)األكاديمي 

 الحسابية و المستوى الذي تحقق)
 

نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين برتبة  ٤٫۱۲٫۸
و أو أستاذ مساعد، أو مدرس، أمساعد مدرس، 
و أستاذ (النسبة و المستوى الذي أأستاذ مشارك، 

 تحقق)

 
ن بالبرامج و الذين أتموا ينسبة الطلبة الملتحق ٤٫۱۲٫۹

الهيئة الوطنية للتقويم و ( بنجاح السنة األولى
معدل  -  1T(NCAAA 8)االعتماد األكاديمي 

 متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق)ال
 

1T٤٫۱۲٫۱۰  النسبة المئوية للمقررات التي تحسنت نتيجة
للبحث و / أو نتائج التقييم (معدل المتوسط 

 )الحسابية و المستوى الذي تحقق
 

نسبة خريجي البكالوريوس الذين تم في غضون  ٤٫۱۲٫۱۱
  :ستة أشهر من التخرج

 توظيفهمأ) 
 ب) التحاقهم بدراسات أخرى

ج) ال يبحثون عن عمل أو ال يرغبون في االلتحاق 
بدراسات أخرى (الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد 

معدل المتوسطات الحسابية  -)  NCAAA 11األكاديمي  (
 )مسحو المستوى الذي تحقق استنادا إلى ال

 

نتيجة  11عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 11T عملية + نتيجتان  ۱۱عدد المقاييس = 

 )ةنوعي 1كمية و  10(
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  التفاعل مع المجتمع 

11To  البحث ۱۰المعيار : 

 سياسات البحوث المؤسسية  ۱۰٫۱

مشاركة أعضاء هيئة التدريس و  ۱۰٫۲
 الطلبة في البحوث 

 تسويق البحوث  ۱۰٫۳

 مرافق ومعدات البحوث ۱۰٫٤

المحددة  مؤشرات األداء الرئيسة  ۱۰٫٥
 للمؤسسة

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ۱۰٫٦
 للكلية أو البرنامج

 
1T۱۰٫٥٫۱  عدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة خالل

(تعتمد األبحاث على أساس السابق  العام الدراسي
الصيغة في الالئحة التنفيذية لنظام المجلس األعلى 
باستثناء األوراق البحثية المنشورة في 

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد 1T (المؤتمرات
و المستوى المعدل  -  (NCAAA 26)األكاديمي  

 الذي تحقق)
 

عدد االستشهادات في المجالت العلمية المحكمة  ۱۰٫٥٫۲
من كافة أبحاث أعضاء هيئة التدريسخالل العام 

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد الدراسي السابق 
و المستوى المعدل  -  (NCAAA 27)األكاديمي  
 الذي تحقق)

 
نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الذين  ۱۰٫٥٫۳

ا على األقل خالل العام ا واحدً ا محكمً نشروا بحثً 
(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد الدراسي السابق 

و المستوى المعدل  -  (NCAAA 28)األكاديمي  
 الذي تحقق)

 
بيئة دعم البحث و المرافق (معدل تقييم ۱۰٫٥٫٤

المتوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق 
 ا إلى المسح)استنادً 

 
الجامعة للبحوث واالبتكار نسبة إلى  مقدار دعم ۱۰٫٥٫٥

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين 
 (النسبة و المستوى الذي تحقق)

 
نسبة إلى  الخارجي للبحوث واالبتكار مقدار الدعم۱۰٫٥٫٦

(الهيئة إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
 NCAAA)الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  

و المستوى معدل المتوسطات الحسابية  -  (30
 الذي تحقق)
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عدد األبحاث أو التقارير المقدمة للمؤتمرات ۱۰٫٥٫۷
العام الدراسي الماضي نسبة إلى  العلمية خالل

عدد أعضاء هيئة التدريس إجمالي 
(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد المتفرغين

و المعدل  -  (NCAAA 29)األكاديمي  
 المستوى الذي تحقق)

 
عدد األبحاث و االبتكارات المسجلة كملكية  ۱۰٫٥٫۸

االختراع في غضون السنوات الـ  فكرية و براءات
 (العدد و المستوى الذي تحقق) الماضية ٥

 
نسبة اإلنفاق اإلجمالي للجامعة على البحوث  ۱۰٫٥٫۹

 NCAAA)(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  
 و المستوى الذي تحقق) معدل المتوسطات الحسابية  -  (31

 
 

 

 8( نتائج 9عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 11T عمليات + نتيجتان  ٤عدد المقاييس = 

 ) ةنوعي 1كمية و 
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11To  العالقات المؤسسية مع ۱۱المعيار :

 المجتمع  

السياسات المؤسسية في العالقات  ۱۱٫۱

 مع المجتمع 

 التفاعل مع المجتمع ۱۱٫۲

 سمعة المؤسسة ۱۱٫۳

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٤

 للمؤسسة

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ۱۱٫٥

 للكلية أو البرنامج 

 

/  الشركاتالعمل /  ربابأ :مستوى رضاتقييم  ۱۱٫٤٫۱
ن / الخريجي الخريجين / اآلباءرابطة مستخدمي الخريجين / 

عن كفاءة الخريجين (معدل المتوسطات الحسابية و 
 المستوى الذي تحقق استنادا إلى المسح)

 
 

واآلليات المستخدمة في تقديم  ةنظمتقييم األ ۱۱٫٤٫۲
الخدمات األكاديمية للمجتمع وفقا ألهداف 

(معدل الكلية، أو البرنامج، أو المؤسسة
المتوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق 

 استنادا إلى المسح)
 

 
وغيرهم المتفرغين نسبة أعضاء هيئة التدريس  ۱۱٫٤٫۳

في يشاركون بنشاط اإلداريين الذين من الموظفين 
(الهيئة الوطنية للتقويم و أنشطة خدمة المجتمع

و معدل ال -  (NCAAA 32)االعتماد األكاديمي  
 )المستوى الذي تحقق

 
 

مجتمع نسبة لخدمة العدد البرامج التعليمية المقدمة ۱۱٫٤٫٤
(الهيئة الوطنية للتقويم و 1Tألقسام األكاديمية عدد اإلى 

عدل م -  (NCAAA 32)االعتماد األكاديمي  
 )  و المستوى الذي تحققالمتوسطات الحسابية 

 

 
  

 عمليات + ۳عدد المقاييس = 

 نتيجتان                   

11T۲(نتائج  4ة = عدد مؤشرات األداء الرئيس 

 )ةنوعي 2و  ةكمي
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 الطلبةدعم تعلم 

o  و  الطلبةشؤون : ٥المعيار
 خدمات المساندةال

 الطلبةقبول   ٥٫۱

 الطلبةسجالت   ٥٫۲

 الطلبةإدارة شؤون  ٥٫۳

 الطلبةخدمات  و تقويمتخطيط  ٥٫٤

 الخدمات الطبية وخدمات اإلرشاد ٥٫٥

 األنشطة غير الصفية ٥٫٦

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ٥٫۷

 للمؤسسة

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ٥٫۸

 برنامجو الللكلية 

 
(الهيئة الوطنية نسبة الطلبة إلى الموظفين اإلداريين  ٥٫۷٫۱

  (NCAAA 12)للتقويم و االعتماد األكاديمي  
ت الحسابية و المستوى الذي متوسطامعدل ال -

 )إلى المسح استنادً اتحقق 
 

نسبة مجموع الكلفة التشغيلية (عدا بدالت السكن  ٥٫۷٫۲
طالب و مخصصات الطلبة) المخصصة لتوفير لل

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد لطلبةلالخدمات 
متوسطات معدل ال -  (NCAAA 13)األكاديمي  

 الحسابية و المستوى الذي تحقق)
 
 

تقييم الطلبة لإلرشاد األكاديمي و المهني (متوسط  ٥٫۷٫۳
معدل مدى كفاية اإلرشاد األكاديمي و المهني على 

مسح السنوي لطلبة المقياس من خمس نقاط في 
(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد ائية السنة النه

متوسطات معدل ال -  (NCAAA 14)األكاديمي  
 الحسابية و المستوى الذي تحقق)

 
 

 ۱(نتائج  ۳عدد مؤشرات األداء الرئيسة =  عمليات + نتيجتان  ٦عدد المقاييس = 

 )ةنوعي ۲و  ةكمي

  

o  مصادر التعلم٦المعيار : 

 تقويمو الالتخطيط  ٦٫۱

 التنظيم ٦٫۲

 تقديم الدعم للمستخدمين ٦٫۳

 
إلى سبة ن المكتبةالموجودة في عدد عناوين الكتب  ٦٫٥٫۱ 

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي عدد الطلبة
(NCAAA 15)  - و المستوى الذي تحققمعدل ال( 

 
 

قع على شبكة االنترنت االموشتراكات في االعدد  ٦٫٥٫۲
الهيئة الوطنية (دمة قمعدد البرامج الإلى نسبة 

  1T(NCAAA 16)للتقويم و االعتماد األكاديمي 
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 الموارد و المرافق ٦٫٤

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ٦٫٥

 للمؤسسة

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ٦٫٦

 للكلية أو البرنامج

المستوى الذي متوسطات الحسابية و معدل ال -
 )تحقق

 
 
 

دد إلى عنسبة  اتدوريفي العدد االشتراكات ٦٫٥٫۳
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد ( ةقدممالبرامج ال
متوسطات معدل ال -  1T(NCAAA 17)األكاديمي 

 )الحسابية و المستوى الذي تحقق
 
 

متوسط  النسبة حول خدمات المكتبة (لتقييم الطالب  ٦٫٥٫٤
مدى كفاية الخدمات المكتبية على مقياس من خمس 

 ةقدممالسنة النهائيةال ةطلبلسنوي المسح النقاط في 
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي (

1T(NCAAA 18)  - متوسطات الحسابية و معدل ال
 ا إلى المسح)ستنادً ا المستوى الذي تحقق

 

 

 ۱(نتائج  ٤عدد مؤشرات األداء الرئيسي =        11T عمليات + نتيجتان  ٤عدد المقاييس = 

 نوعية)  3و  ةكمي

  

 دعم البنية التحتية

o  يزاتو التجه: المرافق ۷المعيار 

 تخطيطو الالسياسات  ۷٫۱

 جودة وكفاءة المرافق ۷٫۲

 دارة و اإلالتنظيم  ۷٫۳

 تقنية المعلومات ۷٫٤

 
إلى اإلنفاق السنوي على تكنولوجيا المعلومات نسبة  ۷٫٦٫۱

الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد عدد الطلبة (
و المستوى النسبة  -  1T(NCAAA 19)األكاديمي 
 )الذي تحقق

 
 

الهيئة (عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لكل طالب ۷٫٦٫۲
 1T(NCAAAالوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي 

 )و المستوى الذي تحققالنسبة  -  (20
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   البيالطالسكن  ۷٫٥

المحددة  ة مؤشرات األداء الرئيس ۷٫٦

 للكلية أو البرنامج

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ۷٫۷

 للكلية أو البرنامج

1T۷٫٦٫۳1T المرافق و التجهيزاتفاية النسبة العامة لكمتوسط 
الهيئة الوطنية (أعضاء هيئة التدريس في استطالع 

 -  1T(NCAAA 21)للتقويم و االعتماد األكاديمي 
 متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققمعدل ال

 على المسح) بناء
 
 
 

الهيئة ( النطاق الترددي لكل مستخدم إنترنتمقدار  ۷٫٦٫٤
 1T(NCAAAالوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي 

 المستوى الذي تحقق)و معدل ال -  (22
 

 
 

  

و  ةكمي ۱(نتائج  4عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 11T عمليات + نتيجتان  ٥عدد المقاييس = 

 نوعية) ۳

  

 دارة الماليةو اإلالتخطيط : ۸المعيار 

 التخطيط المالي وإعداد الميزانية ۱٫۸

 اإلدارة المالية ۸٫۲

 المخاطر و إدارةمراجعة الحسابات  ۸٫۳

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس  ۸٫٤

 للمؤسسة 

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس ۸٫٥

 للكلية أو البرنامج

 

 
 

مقدار النفقات اإلجمالية (عدا السكن و بدالت الطلبة) ۸٫٤٫۱
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد للطالب الواحد (

و المعدل  -  1T(NCAAA 23)األكاديمي 
 المستوى الذي تحقق)

 
 

 
من تقديم الخدمات األكاديمية  عائدات الجامعة۸٫٤٫۲

والمهنية التي تم الحصول عليها نتيجة لتقديم عمل 
باسم الجامعة نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة 
 )التدريس المتفرغين (النسبة والمستوى الذي تحقق
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النسبة المئوية للنفقات النقدية و العينية التي  ۸٫٤٫۳
على، و تصرفها الجامعة في تطوير، و الحفاظ 

و الهوية،و الثقافة نسبة إلى إجمالي  تعزيز الفن،
 (٪، والمستوى الذي تحقق) ميزانية العامة

 
 

الميزانية المصروفة للفرد الواحد لتطوير أعضاء  ۸٫٤٫٤
هيئة التدريس المتفرغين في البالد و خارجها بما 

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس  يتناسب مع
الواحد، و المستوى الذي المتفرغين (لایر للفرد 

 تحقق)
 
 

و أجهزة  لنظام المكتبة المصروفات التشغيلية ۸٫٤٫٥
الكمبيوتر و مركزالمعلومات نسبة إلى إجمالي عدد 

المتفرغين (لایر سعودي للفرد الواحد و  الطلبة
 المستوى الذي تحقق)

 
 

(معدل تقييم ممارسات إدارة المخاطر و تنفيذها ۸٫٤٫٦
الحسابية و المستوى الذي تحقق على المتوسطات 

 أساس المسح)
 

 
 

  

 ٥(نتائج  6عدد مؤشرات األداء الرئيسي = 11T عمليات + نتيجتان  ۳عدد المقاييس = 

 نوعية)  1كمية، 
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 عمليات التوظيف: ۹المعيار 

 دارة و اإلالسياسات  ۹٫۱

 التوظيف  ۹٫۲

 وظيفيو الالتطوير الذاتي   ۹٫۳

شكاوى، وتسوية و الاالنضباط،   ۹٫٤

 المنازعات

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس   ۹٫٥

 المؤسسية

ة المحددة  مؤشرات األداء الرئيس  ۹٫٦

 للكلية أو البرنامج

 
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا العمل في ۹٫٥٫۱

ألسباب غير  المؤسسة خالل العام الدراسي الماضي
و االعتماد األكاديمي   (الهيئة الوطنية للتقويمالتقاعد 

(NCAAA 24)  -  و المستوى الذي تحقق)المعدل 

 
 

نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشاركين  ۹٫٥٫۲
في أنشطة التطوير المهنية خالل العام الدراسي 

(الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي  الماضي
(NCAAA 25)  -  و المستوى الذي تحقق)المعدل 

 
 

نسبة موظفي الدعم المتفرغين الذين تم تطوير ۹٫٥٫۳
مهاراتهم المعرفية و المهنية في المملكة العربية 

 و المستوى الذي تحقق)(%السعودية أو خارجها.

 
 

نتائج   ۳عدد مؤشرات األداء الرئيسي =  عمليات + نتيجتان  ٤عدد المقاييس = 

 نوعية

  

 مجموع المقاييس =

 نتيجة  ۲۲عملية +  ٥۸      

 ة و نتيجعملية  ۸۰=        

11T = 42( 56عدد مؤشرات األداء الرئيسي 

 نوعية)  14كمية، 

 
1Tة (نحسب كافة مؤشرات األداء الرئيس أن نجمع و ننظم وحتاج ن: مالحظةKey 

Performance Indicators ( ما ، برنامجال الكلية، والمؤسسة، و على مستوى
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 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيسخالف ذلك  نص علىتلم 
Indicators ( و فيما يتعلق بالمؤشرات البرنامج في حد ذاتهيقدمها التي يمكن أن .

بها برامج سيتم تزويد الالكلية، أو  مؤسسةال: ىها على مستوو حسابيتم جمعها التي 
داء األوتحليل  ، وتطويرمن أجل المساعدة في إعداد تقرير الدراسة الذاتية

 .واإلنجازات
 

1T11B۲٫۲  1ةمؤشرات األداء الرئيسشرح متطلبات معالجةT(KPI) 
 

1T مؤشرات األداء الرئيسية (متطلباتتبدأ عادةKey Performance 
Indicatorsيظهر أدناهموضح مثال هناك ، ) بذكر اسم مؤشر األداء الرئيسي .

) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس (1.6.3)البند 
 .1Tتحقيقهالذي سيتم  مستوىالو مئويةالنسبة العلى قياسه ، ويستند ۱لمعيار ل
 

لمستوى الذي وا  (٪التي تحققت ألهداف االستراتيجية لالنسبة المئوية  ۱٫٦٫۳
 )تحقق

 
1T ة (من مؤشرات األداء الرئيستفاصيل كل تقسمKey Performance 

Indicators على النحو التالي أجزاء) إلى خمسة: 
 

)۱( 1T مؤشرات األداء الرئيسمعالجة بيئة) ةKey Performance 
Indicators( -  اسميبين و هذا ) مؤشر األداء الرئيسيKey 

Performance Indicator ( ،حساب لالبيانات المطلوبة و نفسه
لحصول على و مكان الحصول على البيانات أي مصدر االصيغ، 

متى أي مدى تكرار  حسب وتالبيانات، وعدد المرات التي يجب ان 
مؤسسة، أو المستوى (درجة مما يدل على الحساب و مستوى  ،حسابال
يدل  حساب، والقيام بالبرنامج)، والوحدة المسؤولة عن الأو  ،كليةال

عداد الجزء األخير على مستوى االستخدام أو الوحدة التي ستستخدمه إل
 ه.وتحليل ، ةتمناقشو ، (Self-Study Report)الذاتية  تقرير الدراسة
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• 1T)۲ة (األداء الرئيسمؤشرات ) خطوات معالجةKey Performance 

Indicators (- واإلجراءات  ،والتحليلمفصلة، المعالجة ال :ذلكيشمل و
 Key Performanceة (لكل من مؤشرات األداء الرئيسالواجب اتخاذها 

Indicators (الصيغ التي هي و ما ، نمسؤوليها، و األشخاص البابعد حس
 ؟استخدامها في كل خطوة من الخطواتيجب 

 
 نموذجال المسؤولية خطوات تطبيق العملية الخطوة

الحصول على البيانات الالزمة  ۱
جزء من مصدر البيانات في ال

مؤشرات معالجة بيئة )۱(
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators۳ب () حس (
 ة  صيغة مؤشرات األداء الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة مؤشرات األداء الرئيسحلل  ۳
)Key Performance 

Indicators(  المحسوبة و
نتائجها، و طور خطة العمل 

 للتحسين، إذا لزم األمر   

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج مؤشرات 
ة الرئيساألداء 

)Key 
Performance 

Indicators( 
ديم تحليل لمؤشرات األداء تق ٤

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators(  المحسوبة إلى

رئيس القسم 
 األكاديمي

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية تحت 
مسؤولية لجنة الجودة 

 في الكلية

على مستوى البرنامج 
تحت مسؤولية لجنة 
 الجودة في البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

بيانات  -عمادة التطوير  
 المؤسسة 

-لجنة الجودة في الكلية 
 بيانات الكلية

لجنة الجودة في البرنامج 
 بيانات البرنامج -

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عدد األهداف 
اإلستراتيجية التي تحققت 

 في خطة العمل السنوية

عدد األهداف 
اإلستراتيجية التي تم 

تطويرها في خطة العمل 
 السنوية

مؤشرات األداء 
 Key( ةالرئيس

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة األهداف 
 االستراتيجية التي تحققت
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 )Indicators مجلس القسم
نموذج التوصية و  مجلس القسم التوصية و الموافقة ٥

فقة الخاص الموا
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
تقرير الدراسة الذاتية تحديث  ٦

)Self-study Report ( 
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators(  التي أقرت و

 خطة العمل 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

يتم إعادة رصد الدرجة الكلية  ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators ( و تستخدم

كدليل في دعم أداء الوحدة عند 
 التعامل مع المعيار

المجلس 
ستشاري في اال

 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

على الدرجة الكلية لألداء  بناءً  ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators(تم مناقشة و ، ي

جل تحليل خطة العمل من أ
تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين للوحدة لكتابة تقرير 

 Self-studyالدراسة الذاتية (
Report    ( 

الجودة في لجنة 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

بناءا على فرص التحسين، تقوم  ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

 
• 1T)۳ (حساب صيغ مؤشرات األداء الرئيس) ةKey Performance 
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Indicators(–  يمثل ذلك الصيغ التي يجب أن تستخدم في الحساب من
تبعا لمتطلبات عددية  أو نسب عامة،نسبة مئوية، ونسب أجل الوصول إلى 

 .الصيغة
 

 X ۱۰۰التي تم تحقيقها  السنويةالعمل عدد األهداف اإلستراتيجية في خطة 
 التي تم تطويرها السنويةالعمل عدد األهداف اإلستراتيجية في خطة 

 
• 1T)ة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات ) ٤Key Performance 

Indicators (و ما ال يمكن و هذا يمثل و يحدد ما يمكن  -الصيغ  لحساب
من أجل لحساب متطلبات البيانات  هماستخدإيمكن ال وما  ،البياناتمن  هقبول

 .حساب الصيغ
 

 1T" العمل في خطة التي تم تطويرها  األهداف اإلستراتيجيةعدد
، السنويةالعمل البيانات من خطة يتم الحصول على هذه 0T1T 0T1T."السنوية

بتحديد اإلدارية الوحدات برامج أو الالمؤسسة / الكلية / حيث تقوم 
يتم حساب  ".العام الدراسي بدايةها في تحقيقاألهداف التي سيتم 

تم  ذياللألهداف عدد الفعلي الستراتيجية" على أساس االهداف "األ
 .هو تطويرتحديده 

 1T" العمل في خطة التي تم تحقيقها األهداف اإلستراتيجية عدد
السنوية العمل هذه البيانات من خطة على  الحصول يتم0T1T 0T1T".السنوية

بتحديد اإلدارية الوحدات برامج أو الالمؤسسة / الكلية / حيث تقوم 
كما الحظنا في  بداية العام الدراسيها في تحقيقاألهداف التي سيتم 

عدد الستراتيجية" على أساس االهداف يتم حساب "األ ). ۱البند (
الفعلي العدد  -هنا  -نعني باإلنجاز وإنجازها. تم  يتاللألهداف الفعلي 

ما تم  اسات سواءً يتم حساب القي م تطبيقها و قياسها.تلألهداف التي 
المسألة هنا ليست في مستوى ن نجازه و ما لم يتم إنجازه،  حيث إإ

زالت حتساب األهداف التي لم تتحقق إطالقا، أو ال يتم اال و. األداء
 ،تحقق في العام الدراسي المقبلتسوف  التيأو في طور اإلنجاز، 

 .ولكن يمكن تضمينها في العام الدراسي المقبل
 

 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس1Tينطبق ما ورد أعاله على 
Indicators(1T  1النوعية، ما عدا تعريفTعلى النحو  و ذلك، المسحأداة  ريتطو

 :التالي
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس يانات1T) ب٥( •

Indicators(  الحسابية اتمتوسطمعدل اللحساب الالزمة 
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1T عملية التخطيط لموحد هو تقويم الخطة االستراتيجية إن إجراء المسح لتقويم
وتنفيذه من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو  ،االستراتيجي

من خمسة نقاط  الذي يتكونهذا على مقياس ليكرت يد عادة ما يتم تح0T1T 0T1T.البرنامج
. اء هيئة التدريسأعضدرجة لمعدل المتوسطات الحسابية لموقف للحصول على 

0T1T 0T1Tة (مؤشرات األداء الرئيسهدف من و الKey Performance 
Indicators (التخطيط في هو ضمان أن تكون هناك منهجية عملية ه هذ
التحسينات المستمرة ؤدي إلى والتي ت، يتم نشرها بشكل جيدتي االستراتيجي ال
ة المجاالت الرئيستضم و. األداءلمعرفة ؛ هاو قياس،ورصدها ،التي يتم تنفيذها

 يلي:ما  ،عادةفي الداة المسح أللتطوير مقاييس اأو تها غطيالتي تم ت
o  جامعة الملك سعود عام تيجية لارالخطة االستالتوافق مع

 .الكلية االستراتيجيةخطة أو  ،۲۰۳۰
o د خطوات عملية التخطيطيتحد. 
o رصد حالة التنفيذ. 
o 1Tة (مؤشرات األداء الرئيس إنجاز وتحقيقKey 

Performance Indicators،( 
o المراجعة الدورية للخطة االستراتيجية. 
o  قياس من أجل خطة العمل لمجاالت التحسين تحديد و رصد

  .األداء
• 1T)(مستويات تكافؤ مقاييس ) ٦Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 

Performance Indicators ( معدل المتوسطات على أساس
ا يمثل تحديد مستوى األداء في و هذ -لنسبة المئوية) الحسابية ل

 قييم أداءلت 1T(LeTCI)والتكامل  ،المقارنةو االتجاهات، و المستويات، 1Tنظام
). نعتبر Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس في تجهيزإليه التحليل حسب الحاجة 

Performance Indicators ،(والتقييم خطوة مهمة جدا في  ،والمناقشة
 .جيداتعمل مستوى أداء جودة تحديد ما إذا كانت 

 
  ۱المستوى  % ۱٥% <  ۰اإلنجاز 
  ۲المستوى  % ۳۰% <  ۱٥اإلنجاز 
  ۳المستوى  % ٤٥% <  ۳۰اإلنجاز 
  ٤المستوى  % ٦۰% <  ٤٥اإلنجاز 
  ٥المستوى  % ۸۰% <  ٦۰اإلنجاز 
  ٦المستوى  % ۱۰۰% <  ۸۰اإلنجاز 
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• 1T ة (أداء مؤشرات األداء الرئيسمعالجة وتحليلKey Performance 

Indicators ( 
 

 1Tة (مؤشرات األداء الرئيسKey Performance 
Indicators ( 1 –النوعيةT11Tيتم  - ة النوعيةمؤشرات األداء الرئيس

أو حسب درجة األداء، مؤشرات األداء النوعية مجموعة معالجة 

حسب  ،لألداءمستمر بشكل مستوى األداء مع المحددات المتدرجة 

عالج المعايير من خالل تخطيط ت و كيفماذا  (Plan)دورة خطط 

ية أو المنهجية المستخدمة، ومن خالل مبدأ و اآللجوانب النظام 

يتم تطبيق النظام أو اآللية أو المنهجية مع  و كيفماذا   (Do)نفذ

األنظمة أو اآلليات أو  (Check)راقب والموارد الموجودة، 

إلى مجموعة من األهداف أو التدابير  المنهجيات المستخدمة استناداً 

 و ذلكفيما فعلت  (Act)و عدلالتي يتم قياسها لتحديد اإلنجاز ، 

ها من حيث و قياسبعد اإلجراءات المخطط لها التي يتم تنفيذها 

بتكار في المستقبل. لقد تم تنفيذ و االالتطوير  يحسناإلنجاز مما 

من  PDCA)) (و عدل، و راقب، و نفذدورة المراجعة (خطط، 

 11T(ADLI)11Tتكامل و ال، و التعلم تطبيق، و ال ،نهجالخالل قياسات 

لتعزيز محددات مستوى األداء. وفيما يتعلق بـالنهج 

(Approach)  خطط خطوة مع(Plan) هناك حاجة لتحديد ،

دوات أو التقنيات و األ ،أو اآللياتة نظماأل مخطط النهج من حيث

نفذ  خطوةيتم تسويق الموارد في  و كيفالمستخدمة، وماذا 

(Do)،  ونهج التطبيق(Deployment) و دعمشكيل في ت 

 خطوةو في دوات أو التقنيات. و األ،األنظمة أو اآلليات

وتحديد  ،منهجيةو ال،لتحديد التدابيرالمرء اج تحي، (Check)راقب
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 (Act)عدل، وبعد ذلك من ذلك (Learn)ا إذا كان هناك تعلم م

ما تم قياسه وتعلمه. وينبغي أن يؤدي التعلم إلى التحسينات في

ذا ا، فإن المرء بحاجة إلى تحديد مابتكارات. وأخيرً و االالمستمرة 

 (Integrate)مقاييس  أو التكامل و الالمعايير تتوافق  و كيف

ارة إلى أن وتجدر اإلش ؟ضمن نفس المعايير وعبر معايير مختلفة

تركيز الة النوعية هي مقاييس عامة مع مؤشرات األداء الرئيس

ستند تللنظام. وعليه،  المستمرتطوير و العلى الجوانب المنهجية 

على تحقيق األداء في كل مستوى وفقا تقويم و المراجعة ال

ستويات من األداء تتوافق مع لمتطلبات المستوى. هناك ستة م

معايير تسجيل القيم المستندة إلى النتائج. وتجدر اإلشارة إلى أن 

) و عدل، و راقب، و نفذأساسيات دورة المراجعة (خطط، 

)(PDCA  تغطي القيم األقل من مستوى األداء بينما يغطي

القيم العليا من  11T(ADLI)تكامل و ال، و التعلم تطبيق، و ال،نهجال

مستوى األداء. ويهدف هذا إلى تحقيق تحسينات تدريجية بخطوات 

 تكامل داخل وعبر المعايير.و المتوازنة تؤدي إلى االبتكار 

 
 11Tيتم معالجة مجموعة مؤشرات  - ة الكميةمؤشرات األداء الرئيس

من خالل النسبة المئوية أو النسبة العددية أو  كميةاألداء ال

رقمية. احسب الصيغ المقدمة باستخدام مجموعة النطاقات ال

البيانات الالزمة المحددة للحساب وحدد النطاق الذي تقع فيه 

ا إلى مستويات األداء. هناك ستة النتيجة. سجل نقاط األداء استنادً 

مستويات من النطاقات تتوافق مع معايير تسجيل القيم المستندة إلى 

صيغ لكل ات المطلوبة لحساب الالنتائج. يتم تحديد مجموعة البيان

في إطار كل من المرجعي ة أو المعيار من مؤشرات األداء الرئيس
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ة أو المعيار نفسه. عند تقييم أداء مجموعة مؤشرات األداء الرئيس

أي فيما  (Level)مستوى الالمؤشرات الكمية، يستند األداء على 

أو  ،المئويةإذا كان مستوى األداء قد تحقق على أساس النسبة 

. ومن ثم يتم المتحققة أو تسجيل النطاقات الرقمية ،النسبة العددية

عادة هناك حاجة إلى تحديد في اللألداء.  (Trend)تحديد االتجاه 

لتحديد أي  ،ثالث سنوات على األقل من البيانات التجاه األداء

تحسن تدريجي التجاه األداء. تعني المقارنة 

(Comparison)ى واتجاه األداء بالمقارنة مع األداء مستو تحديد

أفضل  عم ، أو المقارنة المرجعيةصناعيةالمعايير و الالماضي، 

تحديد نهج  (Integration)المعايير الصناعة. ويعني التكامل 

 معاييرمقارنة الو ،اتجاهات األداءو تتكامل فيه مستويات األداء، 

داخل وعبر  مجموعة المؤشرات المختلفةتتكامل مع لالمرجعية 

مقاييس في نفس االتجاه بدال من كونها و النفس مستوى المعايير 

متناقضة عن بعضها البعض لتوفير مجموعة شاملة من مستوى 

 األداء.

 

11T األداء ة الكمية، يتم استخدام مؤشرات الرئيساألداء مالحظة: عند تطوير مؤشرات

حول  اً واسع اً ونقاش اً تحديهناك على أساس أن ة المقبولة على نطاق واسع الرئيس

عالقات المباشرة. كما يالحظ في جميع مؤشرات و الة الرئيساألداء مسألة مؤشرات 

الجودة غير محددة وتخضع إلى أن ة للمعايير فيما بعد، تجدر اإلشارة الرئيساألداء 

األداء مؤشرات إن المباشرة. لذلك، فجراءات تجنب اإلإلى لآلراء مما يؤدي 

مستخدمة هنا هي مجموعات األهداف الخاصة المستخدمة على نطاق ة الالرئيس

البدء في انتظار . الجيدة بيراربما ال تزال تثير قضية التد و لكنواسع وجيد 

ة الكمية هي الرئيساألداء مؤشرات وجد أن بمجموعة من التدابير الموضوعية، فقد 
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أغراضها على المدى  شأنها أن تخدمثاني أفضل مجموعة من التدابير التي من 

در واسعة من اة هذه من مصالرئيساألداء المتوسط. لقد تم الحصول على مؤشرات 

 ,Teay, 2008; ONESQA)( األكاديميو األداء األدب السابق في التعليم 

2006, CHE, 2007. 
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12B۲٫۳ ة (لمؤشرات األداء الرئيسعامة المعالجة الخطواتKey Performance 
Indicators( نوعيةو الالكمية 

 
مؤشرات األداء  و استخدامالعامة خطوات المعالجة  ۲٫۳شكل و ال ۲٫۲يبين الشكل 

المبادئ التوجيهية كما يبين هذان الشكالن التوضيحيان  .نوعيةو الالكمية  :ةالرئيس
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس و استخداممعالجة ة في الرئيس

Indicators ( وحدة المن قبل) في كتابة تقرير الدراسة الذاتيةSelf-study 
Report و على  .و التقييمالدراسة الذاتية القيام بإدارة الكلية أو البرنامج بعد )، و

مؤشرات األداء  لكل منتفصيلي  بشكلمعالجة الوصف  الفصل الرغم من أنه تم في
نهج مال ۲٫٤الشكل . يبين ٥٦) الـ Key Performance Indicatorsة (الرئيس
ة على أنها واستخدام مؤشرات األداء الرئيس ،ومقارنة ،في حسابالمستخدم العام 

األداء الرئيسي لدعم تدابير مجموعة عامة من المبادئ التوجيهية الستخدامها كدليل 
 .في تقييم أداء الوحدة

 
 ةكمياتالالتدفق الرئيسي لإلحصاءعملية  ۲٫۲الشكل 

ء مؤشرات األداحدد 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators( لكل معيار 

ة مؤشرات األداء الرئيسحدد ما هي : ۱الخطوة  •
)Key Performance Indicators (الكمية 

 .بمراجعة و تقييم كل معيارالتي تحتاجها للقيام 

طبيعة و نوع تحديد 
ة مؤشرات األداء الرئيس

(KPI) 

على مستوى المؤسسة و الكلية، يتم : ۲الخطوة  •
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيساحتساب 

Performance Indicators ( من قبل عمادة
الجودة و الكلية نفسها حسب ما هو مطلوب في بيئة 

 ة.مؤشرات األداء الرئيسمعالجة 
ة حال حساب مؤشرات األداء الرئيس: ۳الخطوة  •

)Key Performance Indicators يمكن ،(
 لوصول إليها و استخدامها من قبل البرنامجا
ة مؤشرات األداء الرئيسو على مستوى : ٤الخطوة  •

)Key Performance Indicators المحددة في ( 
مؤشرات األداء البرنامج، يحتاج البرنامج لحساب 

مؤشرات األداء اعتمادا على مواصفات  ةالرئيس
 ة.الرئيس

حساب الصيغ ودرجة 
 األداء

قرأ حساب الصيغة المطلوبة، و مصادر ا: ٥الخطوة  •
مؤشرات األداء البيانات المطلوبة، و احسب 

 ةالرئيس
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ة مؤشرات األداء الرئيسا على : اعتمادً ٦الخطوة  •
التي تم حسابها، حدد مدى و مستوى األداء الذي تم 

 تحقيقه  
األداء الذي  (Level)على مستوى  بناءً : ۷الخطوة  •

ة سمؤشرات األداء الرئيتحقق، حدد درجة األداء ل
المستويات، و االتجاهات، و المقارنة، و  حسب

 ).LeTCIالتكامل (
متابعة العمل حسب تقرير 

 (SSR)الدراسة الذاتية 
، ة مؤشرات األداء الرئيسحال حساب : ۸الخطوة  •

يتم استخدامها لتحديد نقاط القوة، و فرص التحسين، 
 .و أولويات العمل لكل معيار

مؤشرات األداء  مخرجات: اعتمادا على ۹الخطوة  •
، يجب أن تقوم الكلية أو البرنامج بإعداد ةالرئيس

ل، ما ؤواسم الشخص المس(خطط العمل التي تحدد 
ية القيام بها، و كيفهي المهمة التي يجب القيام بها، 

و الغايات المستهددفة التي يتعين تحقيقها بحلول 
األداء و الهدف المراد فترة زمنية معينة، و قياس 

 .تحقيقه) من أجل إحداث تحسينات مستمرة
برنامج و الرصد الكلية 

 للتطوير في خطط العمل
و : يجب أن تضمن لجنة الجودة ۱۰الخطوة  •

في  و االعتمادفي الكلية أو لجنة الجودة  االعتماد
 و قياس ،و رصد،البرنامج أن يتم تنفيذ خطط العمل

 .األداء
ينبغي اتخاذ التدابير العالجية المناسبة : ۱۱الخطوة  •

بالتعاون مع الوحدات المختصة لضمان نجاح خطط 
 .العمل لفترة الرصد المقبل

  
 التدفق الرئيسي لإلحصاءات النوعيةعملية  ۲٫۳الشكل 

مؤشرات األداء حدد 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators( لكل معيار 

ة األداء الرئيسمؤشرات حدد ما هي : ۱الخطوة  •
)Key Performance Indicators النوعية(

 بمراجعة و تقييم كل معيارالتي تحتاجها للقيام 
و ) المطلوبة من أجل دعم تقييم SIDاإلحصاءات (

 ة كل معيار.مراجع
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طبيعة و نوع تحديد 
ة مؤشرات األداء الرئيس

(KPI) 

على مستوى المؤسسة و الكلية، يتم : ۲الخطوة  •
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيساحتساب 

Performance Indicators ( من قبل عمادة
الجودة و الكلية نفسها حسب ما هو مطلوب في بيئة 

 ة.مؤشرات األداء الرئيسمعالجة 
ة حال حساب مؤشرات األداء الرئيس: ۳الخطوة  •

)Key Performance Indicators يمكن ،(
 الوصول إليها و استخدامها من قبل البرنامج

ة داء الرئيسمؤشرات األو على مستوى : ٤الخطوة  •
)Key Performance Indicators المحددة في ( 

مؤشرات األداء البرنامج، يحتاج البرنامج لحساب 
مؤشرات األداء اعتمادا على مواصفات  ةالرئيس
 ة.الرئيس

حساب الصيغ ودرجة 
 األداء

قرأ حساب الصيغة المطلوبة، و مصادر ا: ٥الخطوة  •
األداء مؤشرات البيانات المطلوبة، و احسب 

 ةالرئيس
ة مؤشرات األداء الرئيس: اعتمادا على ٦الخطوة  •

التي تم حسابها، حدد مدى و مستوى األداء الذي تم 
 تحقيقه  

األداء الذي  (Level)على مستوى  بناءً : ۷الخطوة  •
ة مؤشرات األداء الرئيستحقق، حدد درجة األداء ل

المستويات، و االتجاهات، و المقارنة، و  حسب
 ).LeTCIالتكامل (

متابعة العمل حسب تقرير 
 (SSR)الدراسة الذاتية 

، ة مؤشرات األداء الرئيسحال حساب : ۸الخطوة  •
يتم استخدامها لتحديد نقاط القوة، و فرص التحسين، 

 .و أولويات العمل لكل معيار
مخرجات مؤشرات األداء : اعتمادا على ۹الخطوة  •

، يجب أن تقوم الكلية أو البرنامج بإعداد ةالرئيس
ل، ما ؤواسم الشخص المس(خطط العمل التي تحدد 

ية القيام بها، و كيفهي المهمة التي يجب القيام بها، 
و الغايات المستهددفة التي يتعين تحقيقها بحلول 

األداء و الهدف المراد فترة زمنية معينة، و قياس 
 .تحقيقه) من أجل إحداث تحسينات مستمرة

برنامج و الرصد الكلية 
 للتطوير في خطط العمل

و : يجب أن تضمن لجنة الجودة ۱۰الخطوة  •
في  و االعتمادفي الكلية أو لجنة الجودة  االعتماد
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 و رصد و قياسالبرنامج أن يتم تنفيذ خطط العمل 
 .األداء

ينبغي اتخاذ التدابير العالجية المناسبة : ۱۱الخطوة  •
بالتعاون مع الوحدات المختصة لضمان نجاح خطط 

 .العمل لفترة الرصد المقبل
  

 Keyة (العامة لمؤشرات األداء الرئيس معالجةلا خطوات ۲٫٤الشكل 
Performance Indicators ( 

مؤشرات : متطلبات  ۱الخطوة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance Indicators( 

(بيئة  ةمؤشرات األداء الرئيسإقرأ متطلبات  •
، و ةمؤشرات األداء الرئيسمعالجة 

الصيغة، و البيانات المطلوبة، و مقاييس 
 )ةمؤشرات األداء الرئيس

لمؤشرات األداء قرر ما إذا كان هناك حاجة  • : مستوى المعالجة۲الخطوة 
على مستوى المؤسسة، أو الكلية، ة الرئيس

 أو البرنامج. 
كما هو محدد في بيئة المعالجة، قم  •

باالتصال مع الوحدة المسؤولة عن 
 .ةألداء الرئيسمؤشرات ا

: الوحدة المسؤولة عن ۳الخطوة 
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance Indicators( 

كما هو محدد في بيئة المعالجة، قم  •
باالتصال مع الوحدة المسؤولة لحساب 

 .ةمؤشرات األداء الرئيس
ة على مؤشرات األداء الرئيسسيتم حساب  •

مستوى البرنامج من قبل الوحدة المسؤولة 
 في البرنامج.

مصادر بيانات : ٤الخطوة 
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance Indicators( 

تصال بالوحدة ستقوم الوحدة المسؤولة باال •
التي يتوفر لديها مصادر المعلومات كما هو 

مؤشرات األداء محدد في بيئة معالجة 
 ةالرئيس

لة بحساب مؤشرات ستقوم الوحدة المسؤو • : الحساب٥الخطوة 
المعتمدة  ة حسب الصيغةاألداء الرئيس

 ةلمؤشرات األداء الرئيس
األداء  مؤشرات: اعتماد ٦الخطوة 

 Key Performanceة (الرئيس
Indicators( و الموافقة عليها 

يتم اعتماد على مستوى المؤسسة، س •
ة و الموافقة عليها مؤشرات األداء الرئيس

ة من الرئيسحسب صيغ مؤشرات األداء 
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 قبل عمادة الجودة.
يتم اعتماد مؤشرات على مستوى الكلية، س •

صيغ ها حسب ة و الموافقة علياألداء الرئيس
ة من قبل مجلس مؤشرات األداء الرئيس

 الكلية
مؤشرات األداء نشر :۷الخطوة 

 Key Performanceة (الرئيس
Indicators( 

ة، تقوم حال حساب مؤشرات األداء الرئيس •
حتاج الوحدة المسؤولة بنشرها للوحدة التي ت

نتيجة مؤشرات األداء الرئيسة التي تم 
 على مستوى االستخدام حسابها بناءً 

مؤشرات : األداء في ۸الخطوة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance Indicators( 

سوف تقوم وحدة االستخدام ذات العالقة  •
األداء اعتمادا على  (L)بتحديد مستوى 

 ةاييس مؤشرات األداء الرئيسمق
، و المقارنة )Tسوف يتم تحديد االتجاه ( •

)C) و التكامل ،(I اعتمادا على (
االتجاهات، و المقارنة، و المستويات، و 

 )LeTCIالتكامل (
: رصد األداء في ۹الخطوة 

 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس
Performance Indicators( 

يتم إقرار الموافقة على األداء الخاص  •
المستويات، و االتجاهات، و المقارنة، و ب

باإلجماع وحسب نموذج  )LeTCIالتكامل (
 تسجيل األداء 

مؤشرات اسنخدام  :۱۰الخطوة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance Indicators( 

تخدام أداء مؤشرات األداء يتم الحقا اس •
 ة الذي تم رصده لدعم تقييم المعيارالرئيس

بناءا على األداء الذي تم رصده، يتم تطوير  • متابعة العمل :۱۱الخطوة 
 خطط العمل و اتخاذ اإلجراءات العالجية

 
 
 

  



 دليل نظام إدارة الجودة ۲ - جامعة الملك سعود: نظام الوثائق و المعلومات و االحصاءات (الطبعة ۳ للممارسين، ابريل ۲۰۱۲)58
 

3B ة (مؤشرات األداء الرئيس:  ۳الفصلKey Performance Indicators (
 )KSU – QMSسعود ( جامعة الملك –نظام إدارة الجودة في 

 
مستوى و الالمتوسطات الحسابية ل معدتقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية ( ۱٫٦٫۱

 )مسحالالذي تحقق على أساس 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱
Indicators  ( 

 

 
 

 Keyة (مؤشرات األداء الرئيسمسح  خطوات التعامل مع و تطوير أداة. ۲
Performance Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

أحصل على البيانات  ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
مؤشرات التعامل مع بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

 مستوى اإلستخدام

رصد الكلية 
أو البرنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
(LeTCI)  

للمراجعة 
 السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية بواسطة 
لجنة الجودة 

 في الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
في نهاية كل 
 عام دراسي

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

مسح تقييم 
أعضاء هيئة 

التدريس 
لتطبيق الخطة  

 االستراتيجية

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم تطبيق 
الخطة 

 االستراتيجية
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)Key Performance 
Indicators( 

إرفع أداة المسح إلى لجنة  ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
النتائج، و طور خطة 
العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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 المعيار
ية بناءا على الدرجة الكل ۸

لألداء لمؤشرات األداء 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsتم مناقشة )، ي

و تحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و جل أ

فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

بناءا على فرص التحسين،  ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Self( الدراسة الذاتية
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
)  Key Performance Indicatorsة (ت مؤشرات األداء الرئيسبيانا. ۳

 معدل المتوسطات الحسابية الالزمة لحساب 
 
عملية داء أل اموحدً  اقييمً تالخطة االستراتيجية عتبر المسح الذي يجري لتقييم ي

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو  اهو تنفيذالتخطيط االستراتيجي 
من أجل الحصول مقياس ليكرت الخماسي قياسه حسب عادة يتم الو في  .البرنامج

و تهدف . أعضاء هيئة التدريسالحسابية آلراء  اتمتوسطمعدل العلى درجة 
ضمان ) هنا إلى Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس

تطبيقها التخطيط االستراتيجي التي يتم في طريقة  أن تكون هناك منهجية نظامية
 ،ورصدها ،تنفيذهاالتحسينات المستمرة التي يتم تهدف إلى تحقيق تي و البشكل جيد 

ة لتطوير أداة المسح تغطي المجاالت أو العوامل الرئيسو. األداءلحساب  هاوقياس
 عادة ما يلي:

o  أو  ۲۰۳۰جامعة الملك سعود عام الخطة االستراتيجية لمدى التوافق مع
 .لكليةل الخطة االستراتيجية

o يطعملية التخطخطوات د يتحد. 
o رصد حالة التنفيذ. 
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o  مؤشرات األداء الرئيسةوتحقيق تنفيذ. 
o  المراجعة الدورية للخطة االستراتيجيةإجراء. 
o وقياس األداء ،ةو مراقب،ف خطة العمل لمجاالت التحسينيتعر. 

 
)  Key Performance Indicatorsة (مقاييس مؤشرات األداء الرئيس. ٤
 )لمسحالحسابية ل اتمتوسطمعدل العلى أساس ) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫۲۹من أقل 
 ۲٫٥– ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
تطوير التعليم الخطة االستراتيجية مع الخطة الوطنية لتوافق مدى تقييم  ۱٫٦٫۲

استنادا إلى تحققت المتوسطات الحسابية التي   و مستوىمعدل ( العالي
 )المسح

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators ( 
 

 
 

 Key Performanceة (لمؤشرات األداء الرئيسمسح التطوير أداة  . ۲
Indicators (المعالجة و خطوات 

 مستوى اإلستخدام

رصد الكلية 
أو البرنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
(LeTCI)  

للمراجعة 
 السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية بواسطة 
لجنة الجودة 

 في الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
في نهاية كل 
 عام دراسي

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

تقييم مسح 
أعاء هيئة 
التدريس 

توافق الخطة ل
االستراتيجية 
مع الخطة 
الوطنية 

لتطوير التعليم 
 العالي 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم توافق 
الخطة 

االستراتيجية 
مع الخطة 
الوطنية 

لتطوير التعليم 
 العالي 
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 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

أحصل على البيانات  ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 .عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 .عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
  .ةاألداء الرئيس

إرفع أداة المسح إلى لجنة  ۳
 البرنامج أو الكلية التي

تكتب تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
 طور خطةالنتائج، و 

العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 .حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
  .الكلية

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
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Performance 
Indicators ( 

حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦
)Self-study Report (

حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
لألداء لمؤشرات  الكلية

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناءً  ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

الذاتية تقرير الدراسة 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناءً  ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

  .المستمر

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 

)  Key Performance Indicatorsة (. بيانات مؤشرات األداء الرئيس۳
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 معدل المتوسطات الحسابية الالزمة لحساب 
 

داء عملية أل اموحدً  اقييمً تالخطة االستراتيجية يعتبر المسح الذي يجري لتقييم 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو  اهو تنفيذالتخطيط االستراتيجي 

من أجل الحصول مقياس ليكرت الخماسي قياسه حسب عادة يتم الو في  .البرنامج
و تهدف . أعضاء هيئة التدريسالحسابية آلراء  اتمتوسطمعدل العلى درجة 

ضمان ) هنا إلى Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس
 -من أجل إيجاد طالب مؤهل -التي يتم التخطيط لها القيم التعليمية المقدمة أن تكون 

تغطي وتها التنموية. و مجاالمتوافقة مع أهداف الخطة الوطنية للتعليم العالي 
 ة لتطوير أداة المسح عادة ما يلي: المجاالت أو العوامل الرئيس

o ة على المستوى الوطني في خطة تطوير تحديد مجاالت التطوير الرئيس
 التعليم العالي الوطنية، 

o  رسالة في خطة الكلية و خطة البرنامج من و التطوير األهداف االستراتيجية
 ،أجل دعم اإلنجاز ألهداف التطوير في الخطة الوطنية للتعليم العالي

o  ة الرئيسفي مؤشرات األداء و ما تم تحقيقة مدى اإلنجاز  و قياسيتم تحديد
)Key Performance Indicators (لخطة الوطنية لتطوير وفقا ل

 ،التعليم العالي
o  دعم أهداف من أجل ضمان  المراجعة الدورية للخطة االستراتيجيةإجراء

 ،الخطة الوطنية لتطوير التعليم العالي
o ة وقياس األداءو مراقب،ف خطة العمل لمجاالت التحسينيتعر. 

 
)  Key Performance Indicatorsة (األداء الرئيس. مقاييس مؤشرات ٤
 )لمسحالحسابية ل اتمتوسطمعدل العلى أساس ) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫۲۹أقل من 
 ۲٫٥– ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 
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(٪والمستوى الذي التي تحققت ألهداف االستراتيجية لالنسبة المئوية ۱٫٦٫۳
 )تحقق

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة  .۱

Indicators  ( 
 

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators ( ء للجزوفقا
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

 مستوى اإلستخدام

رصد المستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، 

في   (LeTCI)و التكامل 
المؤسسة للمراجعة 

 السنوية

رصد المستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، 

في  (LeTCI)و التكامل 
 الكلية للمراجعة السنوية

رصد المستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، 

في   (LeTCI)و التكامل 
البرنامج للمراجعة 

 السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
قبل لجنة الجودة في 

 الكلية

على مستوى البرنامج 
تمن قبل لجنة الجودة في 

 البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

بيانات  -عمادة التطوير  
 المؤسسة 

-لجنة الجودة في الكلية 
 بيانات الكلية

لجنة الجودة في البرنامج 
 بيانات البرنامج -

 البيانات المطلوبة

عدد األهداف 
اإلستراتيجية التي تحققت 

 في خطة العمل السنوية

عدد األهداف 
اإلستراتيجية التي تم 

تطويرها في خطة العمل 
 السنوية

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة األهداف 
 االستراتيجية التي تحققت
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من أجل التحسين، إذا كان 
 هناك حاجة لذلك

Indicators( 

قدم تحليال لمؤشرات األداء  ٤
 Keyالرئيسية (

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

رئيس القسم 
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم موافقةو الالتوصية  ٥

 األكاديمي
و نموذج التوصية 

موافقة الخاص ال
بمؤشرات األداء 

 Keyالرئيسية (
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ية الدرجة الكليتم إعادة رصد  ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناءً  ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

تقرير الدراسة لجنة الجودة في على فرص التحسين، تقوم  بناءً  ۹
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الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 
 Self-studyالذاتية (

Report بتطبيق خطة (
التطوير لمعالجة النتيجة من 

 أجل التحسين المستمر 

-Selfالذاتية ( البرنامج
study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳

Indicators ( 
 

 X ۱۰۰التي تم تحقيقها  عدد األهداف اإلستراتيجية في خطة العمل السنوية
 التي تم تطويرها عدد األهداف اإلستراتيجية في خطة العمل السنوية

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤

 الالزمة لحسابالصيغ
• 1T اإلستراتيجية التي تم تطويرها في خطة العمل األهداف "عدد

يتم الحصول على هذه البيانات من خطة العمل السنوية، 0T1T 0T1Tالسنوية".
حيث تقوم المؤسسة / الكلية / البرامج أو الوحدات اإلدارية بتحديد 

يتم حساب  ".األهداف التي سيتم تحقيقها في بداية العام الدراسي
العدد الفعلي لألهداف الذي تم  "األهداف االستراتيجية" على أساس

 .هو تطويرتحديده 
• 1T" األهداف اإلستراتيجية التي تم تحقيقها في خطة العمل عدد

هذه البيانات من خطة العمل السنوية  يتم الحصول على0T1T 0T1Tالسنوية".
حيث تقوم المؤسسة / الكلية / البرامج أو الوحدات اإلدارية بتحديد 

كما الحظنا في  األهداف التي سيتم تحقيقها في بداية العام الدراسي
يتم حساب "األهداف االستراتيجية" على أساس العدد  ). ۱البند (

الفعلي باإلنجاز هنا العدد  نعنيالفعلي لألهداف الذي تم إنجازها. 
ما تم  قياسها. يتم حساب القياسات سواءً  لألهداف التي تم تطبيقها و

ا ليست في مستوى ن المسألة هنإلم يتم إنجازه،  حيث  و ماإنجازه 
زالت في ما حتساب األهداف التي لم تتحقق إطالقا، أو ااألداء. ال يتم 

م الدراسي المقبل، و لكن طور اإلنجاز، أو التي سوف تتحقق في العا
 .يمكن تضمينها في العام الدراسي المقبل

 
 
 

1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 
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  ۱المستوى  % ۱٥% <  ۰اإلنجاز 
  ۲المستوى  % ۳۰% <  ۱٥اإلنجاز 
  ۳المستوى  % ٤٥% <  ۳۰اإلنجاز 
  ٤المستوى  % ٦۰% <  ٤٥اإلنجاز 
  ٥المستوى  % ۸۰% <  ٦۰اإلنجاز 
  ٦المستوى  % ۱۰۰% <  ۸۰اإلنجاز 

 
مستوى و ال(معدل المتوسطات الحسابية السلطات و اإلدارة تقييم فعالية  ۲٫۹٫۱

 على المسح) الذي تحقق بناء
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱
Indicators ( 

 
 
1T 1T 

 Key Performanceة (داة المسح لمؤشرات األداء الرئيستطوير أ . ۲
Indicators (المعالجة و خطوات 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

أحصل على البيانات  ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
بيئة التعامل مع مؤشرات 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

 نموذج البيانات العام

 مستوى اإلستخدام

رصد الكلية أو 
البرنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
(LeTCI)  

للمراجعة 
 السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية بواسطة 
لجنة الجودة 

 في الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
في نهاية كل 
 عام دراسي

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

مسح تقييم 
أعضاء هيئة 

التدريس 
للسطات و 

 اإلدارة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

تقييم فعالية 
السلطات و 

 اإلدارة 
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 Keyة (لرئيساألداء ا
Performance 

Indicators ( 

Indicators في (
 عمادة الجودة

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(زء الج

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 

الذاتية تكتب تقرير الدراسة 
)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
 طور خطةالنتائج، و 

العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

لجنة الجودة في 
 الكلية
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 العمل 
إعادة رصد الدرجة  يتم ۷

ية لألداء لمؤشرات الكل
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناءً  ۸
األداء لألداء لمؤشرات 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناءً  ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
)  Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس. بيانات ۳

 الالزمة لحساب معدل المتوسطات الحسابية 
 

ا ألداء عملية دارة تقييما موحدً و اإليعتبر المسح الذي يجري لتقييم السلطات 
ها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو و تنفيذدارة و اإلالسلطات 
من أجل الحصول مقياس ليكرت الخماسي العادة يتم قياسه حسب و في  البرنامج.

و تهدف الحسابية آلراء أعضاء هيئة التدريس. معدل المتوسطات على درجة 
) هنا إلى ضمان Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس
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عملية دارة تقود و اإلة، و كفاءة في نظام السلطات و فعاليأن تكون هناك شفافية، 
ة لتطوير أداة تغطي المجاالت أو العوامل الرئيساإلنجازات في الكلية و البرنامج. 

 المسح عادة ما يلي:
o ةيصفات القيادال. 
o المشاركة في صنع القرار. 
o استراتيجيات اإلتصال. 
o اإلتصال الفعال. 
o وضوح الدور. 
o إجراءات العمل الموحدة للعمليات األساسية. 

 
)  Key Performance Indicatorsة (األداء الرئيس. مقاييس مؤشرات ٤
 على أساس معدل المتوسطات الحسابية للمسح)) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫۲۹أقل من 
 ۲٫٥ – ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
المستوى الذي الحسابية و المناخ التنظيمي (معدل المتوسطات  تقييم ۲٫۹٫۲

 ح)تحقق بناء على المس

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators ( 
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1T 1T 

 Key Performanceة (داة المسح لمؤشرات األداء الرئيستطوير أ . ۲
Indicators (المعالجة و خطوات 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
بيئة التعامل مع مؤشرات 

 Keyة (يساألداء الرئ
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

 مستوى اإلستخدام

رصد الكلية أو 
البنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
(LeTCI)  

للمراجعة 
 السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية بواسطة 
لجنة الجودة 

 في الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
في نهاية كل 
 عام دراسي

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

مسح تقييم 
أعضاء هيئة 

التدريس 
للسطات و 

 اإلدارة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

تقييم المناخ 
 التنظيمي
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قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
 طور خطةالنتائج، و 

العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

إعادة رصد الدرجة  يتم ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على الدرجة الكلية  بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyالرئيسية (
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ

لجنة الجودة في 
 البرنامجالكلية أو 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 



 دليل نظام إدارة الجودة ۲ - جامعة الملك سعود: نظام الوثائق و المعلومات و االحصاءات (الطبعة ۳ للممارسين، ابريل ۲۰۱۲)74
 

فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

الذاتية تقرير الدراسة 
)Self-study 

Report    ( 

 
)  Key Performance Indicatorsة (. بيانات مؤشرات األداء الرئيس۳

 الالزمة لحساب معدل المتوسطات الحسابية 
 

يعتبر المسح الذي يجري لتقييم المناخ التنظيمي تقييما موحدا ألداء المناخ التنظيمي 
العادة يتم قياسه و في  أو البرنامج. من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الكلية

معدل المتوسطات من أجل الحصول على درجة مقياس ليكرت الخماسي حسب 
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيسو تهدف الحسابية آلراء أعضاء هيئة التدريس. 

Performance Indicators هنا إلى ضمان أن يكون هناك مناخا تنظيميا (
على إنجاز المهام ن ين اإلدارييهيئة التدريس و الموظفمشجعا يدفع ويشجع أعضاء 

ة لتطوير أداة المسح تغطي المجاالت أو العوامل الرئيسها للطالب. و تقديم المطلوبة
 عادة ما يلي:

o وبيئة عمل مواتية و دعم البنية التحتية 
o تدفق اإلتصاالت. 
o تحفيز العمل. 
o و تقديم، والموظفين اإلداريين رعاية و تطوير أعضاء هيئة التدريس 

 .و تطوير قدراتهم الحوافز لهم
o  ،تقديم التغذية الراجعة عن إجراءات و سياسة تقييم األداء، و اإلجراءات

 .األداء
o 1T ستقاللية في المرونة في العمل و االبتكاراتو االالمشاركة. 

 
)  Key Performance Indicatorsة (يس مؤشرات األداء الرئيس. مقاي٤
 على أساس معدل المتوسطات الحسابية للمسح)) Levelتكافؤ المستويات ((
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  ۱المستوى  ۲٫۲۹أقل من 
 ۲٫٥ – ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
1T۲٫۹٫۳ 1تقييم األداء العامT الحسابية و المستوى (معدل المتوسطات للسلطة اإلدارية

 الذي تحقق استنادا إلى المسح)

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators ( 
 

 
 
1T 1T 

 Key Performanceة (داة المسح لمؤشرات األداء الرئيستطوير أ . ۲
Indicators (المعالجة و خطوات 

 
 نموذجال المسؤولةالجهة  خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (

 نموذج البيانات العام

 مستوى اإلستخدام

الكلية أو  رصد
البرنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
(LeTCI)  

للمراجعة 
 السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية بواسطة 
لجنة الجودة 

 في الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
نهاية كل عام 

 دراسي

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

مسح تقييم 
أعضاء هيئة 

التدريس 
للسطات و 

 اإلدارة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم األداء 
لسلطة العام ل

 اإلدارية 
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Performance 
Indicators ( 

 عمادة الجودة

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
 طور خطةالنتائج، و 

العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
اء مؤشرات األد

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية
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إعادة رصد الدرجة  يتم ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
األداء لألداء لمؤشرات 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
)  Key Performance Indicatorsمؤشرات األداء الرئيسية (. بيانات ۳

 الالزمة لحساب معدل المتوسطات الحسابية 
 

السلطة اإلدارية تقييما موحدا ألداء السلطة اإلدارية يعتبر المسح الذي يجري لتقييم 
العادة يتم قياسه و في  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو البرنامج.

معدل المتوسطات من أجل الحصول على درجة مقياس ليكرت الخماسي حسب 
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيسو تهدف الحسابية آلراء أعضاء هيئة التدريس. 

Performance Indicators هنا إلى ضمان أن يكون هناك مجموعة شفافة (
ز و تحقيق من أجل إنجايدعمها نظام إداري فعال كفاءات اإلدارية و المن القدرات 
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ة لتطوير أداة تغطي المجاالت أو العوامل الرئيسأهداف و رسالة الكلية و البرامج. 
 المسح عادة ما يلي:

o القدرة اإلدارية في التخطيط، و التنظيم، و التواصل، و التنسيق، و السيطرة. 
o تسهيل اإلدارة و الكفاءة في دعم الخدمة. 
o المتاحةد و فعالية التسهيالت توافر الموار.  
o  ستئناف.و االإدارة الطعون 

 
)  Key Performance Indicatorsة (. مقاييس مؤشرات األداء الرئيس٤
 على أساس معدل المتوسطات الحسابية للمسح)) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫۲۹أقل من 
 ۲٫٥ – ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
الماضية المعترف  ۳النسبة المئوية للطالب الذين تخرجوا في السنوات الـ  ۳٫٦٫۱

بهم في المجاالت األكاديمية، أو المهنية، أو قدموا مساهمة في دعم المجتمع 
 على الصعيد الوطني أو الدولي (٪ و المستوى الذي تحقق)

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators ( 

 

 اإلستخدام مستوى

 رصدالمؤسسة
 االتجاهات، و للستويات،

  التكامل و المقارنة، و
(LeTCI)  المؤسسة في 
 السنوية للمراجعة

 للمستويات، االكلية رصد
 و االتجاهات، و

  التكامل و المقارنة،
(LeTCI) الكلية في 
 السنوية للمراجعة

 للمستويات، القسم رصد
 و االتجاهات، و

  التكامل و المقارنة،
(LeTCI)  البرنامج في 
 السنوية للمراجعة

 و الحساب مستوى
 المسؤولة الجهة

  المؤسسة مستوى على
 الجودة عمادة قبل من

 من الكلية مستوى على
 في الجودة لجنة قبل

 الكلية

 البرنامج مستوى على
 في الجودة لجنة قبل تمن

 البرنامج

 الحساب تكرار

 مارس في سنويا

 مارس في سنويا

 البيانات مصدر

  الكلية في الجودة لجنة
 البرنامج أو

 عمادة التسجيل

 المطلوبة البيانات

ذين عدد الطلبة ال
تخرجوا في السنوات الـ 

الذين  الماضية  ۳
حصلوا على  جوائز 

 مختلفة

  الطلبة  عدد إجمالي
 خالل تخرجوا الذين

 الماضية ۳ الـ السنوات

 األداء مؤشرات
 Key( الرئيسة

Performance 
Indicators( 

 الكمية

 للطالب المئوية النسبة
 في تخرجوا لذينا

 الماضية ۳ الـ السنوات
 في بهم المعترف
 أو األكاديمية، المجاالت
 قدموا أو المهنية،
 دعم في مساهمة
 الصعيد على المجتمع
 الدولي أو الوطني
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1T 1T 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات  . ۲
Indicators ( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators (ء وفقا للجز
مؤشرات األداء ) صيغة ۳(

 ة  الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

موذج تحليل ن
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

داء قدم تحليال لمؤشرات األ ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

رئيس القسم 
 األكاديمي

موذج تحليل ن
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم التوصية و الموافقة ٥

 األكاديمي
نموذج التوصية و 
الموافقة الخاص 
بمؤشرات األداء 

 Keyة (يسالرئ
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
لجنة الجودة في 

 البرنامج
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ة بمؤشرات األداء الرئيس
)Key Performance 

Indicators التي أقرت و (
 خطة العمل 

ية الكل يتم إعادة رصد الدرجة ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

 
 Key Performanceة (. حساب صيغ مؤشرات األداء الرئيس۳

Indicators  ( 
 

 X 100في السنوات الثالث األخيرة الحاصلين على جوائز مختلفة واخرجالذين تعدد الطلبة 

 خريجين في السنوات الثالث األخيرةو العدد الطلبة  إجمالي

 
 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ. ٤
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عدد الطلبة الذين تخرجوا في السنوات الثالث األخيرة يشمل  •

ذين تخرجوا خالل السنوات الكافة الطلبة الحاصلين على جوائز مختلفة 

.  ال يتم احتساب الجوائز التي مختلفةحصلوا على جوائز و الثالث األخيرة 

تم الحصول عليها في السنة األكاديمية السابقة مرة أخرى. تشمل الجوائز 

في المجال األكاديمي، أو المهني، أو المساهمة في خدمة أو فئة  أي نوع

تتعلق باإلنجازات أو الخدمات، على المستوى المحلي أو المجتمع،  أو 

 الدولي. 

 

خريجين خالل السنوات الثالث األخيرة و ال الطلبةيحدد مجموع عدد   •

الحاليين في المؤسسة، أو  الطلبةكما هو موضح أعاله. يشمل ذلك جميع 

الكلية، أو البرامج، لكن الخريجين يقتصرون على من تخرج خالل 

 السنوات الثالث األخيرة.

)  Key Performance Indicatorsة (يس. مقاييس مؤشرات األداء الرئ٥
 على أساس معدل المتوسطات الحسابية للمسح)) Levelتكافؤ المستويات ((
 

 % ۰٫۰۱٥% <  ۰٫۰۱اإلنجاز :  ۱المستوى 

 % ۰٫۰۳۰% <  ۰٫۰۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫۰٤٥% <    ۰٫۰۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 % ۰٫۰٦۰% <   ۰٫۰٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

 % ۰٫۰۸۰% <   ۰٫۰٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 
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 % ۰٫۱  ـــ  % <  ۰٫۰۸۰اإلنجاز :  ٦المستوى 

 

نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الحاصلين على جوائز مهنية أو  ۳٫٦٫۲
  1Tمستوى الذي تحقق)و الأكاديمية على المستوى الوطني أو الدولي. (% 

 

 Key Performance(ة رئيسبيئة التعامل مع مؤشرات األداء ال. ۱
Indicators ( 

1T  
 

 Key Performance(خطوات التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسية  . ۲
Indicators ( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

) بيئة التعامل مع ۱في الجزء (
 Keyة (األداء الرئيسمؤشرات 

Performance 
Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators ( وفقا للجزء
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 المؤسسة للمراجعة السنوية

رصد االكلية لمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في الكلية  (LeTCI)التكامل 
 للمراجعة السنوية

رصد البرنامج للمتويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 البرنامج للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من قبل 
 الكلية

على مستوى البرنامج من قبل 
 البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في الكلية  أو 
 البرنامج

عمادة شؤون  أعضاء هيئة 
 التدريس و الموظفين 

 البيانات المطلوبة

عدد أعضاء هيئة التدريس 
المتفرغين الحاصلين على 

جوائز مهنية أو أكاديمية على 
 المستوى الوطني أو الدولي

العدد الكلي ألعضاء هيئة 
 التدريس المتفرغين

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
المتفرغين الحاصلين على 

جوائز مهنية أو أكاديمية على 
 المستوى الوطني أو الدولي
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 الرئيسية  
ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳

)Key Performance 
Indicators المحسوبة، و (

نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 حاجة لذلكهناك 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

موذج تحليل ن
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

رئيس القسم 
 األكاديمي

موذج تحليل ن
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم موافقةو الالتوصية  ٥

 األكاديمي
و نموذج التوصية 

فقة الخاص مواال
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و فرص 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 
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التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

 
 Key Performanceة (. حساب صيغ مؤشرات األداء الرئيس۳

Indicators  ( 
U100عدد أعضاء هيئة التدريس  المتفرغين الذين حصلوا على جوائز أكاديمية أو مهنيةX     

 العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس

 
 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ. ٤

يشمل عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الذين حصلوا على جوائز  •

و مهنية أو أكاديمية جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين في المؤسسة، 

ذين حصلوا على اعتراف و الوحدات اإلدارية و البرامج، و الكلية، ال

بإنجازاتهم على المستوى المحلي أو الدولي. يجب أن يكون أعضاء هيئة 

برامج، أو الوحدات و الكلية، و الريس متفرغين للعمل في المؤسسة، التد

اإلدارية. يمكن أن يشمل أعضاء هيئة التدريس الباحثين في الوحدات 

اإلدارية الذين عينوا كأعضاء هيئة تدريس وحصلوا على اعتراف 

بإنجازاتهم على المستوى المحلي أو الدولي، أو تم إلحاقهم بكلية أو برنامج 

الرغم من أنهم يمكن أن يكونوا يعملون بنشاط في مراكز بحثية في على 

إجازات يشمل ذلك أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على و ال مكان آخر. 

 .تفرغ علمي أو إجازات أكاديمية أو دراسية لمتابعة دراساتهم المتقدمة
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يحدد مجموع عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين كما هو موضح  •

عدا ذلك تمثل البيانات المطلوبة العدد الكلي ألعضاء هيئة  و ماأعاله، 

 وحدات اإلدارية. و البرامج، و الكلية، و الالتدريس في المؤسسة، 

 

)  Key Performance Indicatorsة (. مقاييس مؤشرات األداء الرئيس٥
على أساس معدل المتوسطات الحسابية للنسب ) Levelتكافؤ المستويات ((

 المئوية)

 
 % ۰٫۰۱٥% <  ۰٫۰۱اإلنجاز :  ۱المستوى 

 % ۰٫۰۳۰% <  ۰٫۰۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫۰٤٥% <    ۰٫۰۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 % ۰٫۰٦۰% <   ۰٫۰٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

 % ۰٫۰۸۰% <   ۰٫۰٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 % ۰٫۱% <  ـــ    ۰٫۰۸۰اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
الطلبة الشامل لجودة خبراتهم التعلمية في المؤسسة (متوسط تقييم   ۳٫٦٫۳

التقييم للجودة الشاملة للبرنامج على نطاق من خمس نقاط في المسح 
عتماد و االالهيئة الوطنية للتقويم السنوي لطلبة السنة النهائية) (

ت الحسابية و المستوى متوسطامعدل ال -  1T(NCAAA 1)األكاديمي 
 )إلى المسح0T1T 0Tستنادااالذي تحقق 

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة  .۱

Indicators ( 
 



 دليل نظام إدارة الجودة ۲ - جامعة الملك سعود: نظام الوثائق و المعلومات و االحصاءات (الطبعة ۳ للممارسين، ابريل ۲۰۱۲)86
 

 
 Key Performance(خطوات التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسية  . ۲

Indicators ( 
 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

تحليل نموذج لجنة الجودة في قم بإجراء المسح، و حلل  ٤

 مستوى اإلستخدام

رصد الكلية او 
البرنامج 

لمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
(LeTCI)  

للمراجعة 
 السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية من قبل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

على مستوى 
البرنامج من 

قبل لجنة 
الجودة في 

 البرنامج

 تكرار الحساب

مرة واحدة في 
السنة في تهاية 

 كلعام دراسي

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في 
الكلية أو 
 البرنامج

 البيانات المطلوبة

تقييم مسح 
الطلبة الشامل 
لجودة خبراتهم 

التعلمية في 
 المؤسسة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم الطلبة 
الشامل لجودة 

خبراتهم 
التعلمية في 
 المؤسسة 
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 طور خطةالنتائج، و 
العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

مؤشرات األداء  الكلية 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤
العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

إعادة رصد الدرجة  يتم ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على الدرجة الكلية  بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyالرئيسية (
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 

لجنة الجودة في 
 جالكلية أو البرنام

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 

)  Key Performance Indicatorsة (لرئيس. بيانات مؤشرات األداء ا۳
 الالزمة لحساب معدل المتوسطات الحسابية 

 
خبرات التعلم  جودةيعتبر المسح الذي يجري لتقييم خبرات التعلم تقييما موحدا ألداء 

مقياس العادة يتم قياسه حسب و في  .في الكلية أو البرنامج الطلبةمن وجهة نظر 
الحسابية آلراء معدل المتوسطات من أجل الحصول على درجة ليكرت الخماسي 

 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيسو تهدف أعضاء هيئة التدريس. 
Indicatorsة التي يحصل عليها مان أن تكون خبرات التعلم الرئيس) هنا إلى ض

مرغوبة ذات فعالية و كفاءة. أجل تحقيق مخرجات التعلم الم من الطلبة في نظام التعل
 ة لتطوير أداة المسح عادة ما يلي:تغطي المجاالت أو العوامل الرئيس

o اإلدارة التعلمية، و دعم التعلم : البيئة التعلمية، ومجال التعلم.  
o و تقييم البرنامج، و ما يقدمه البرنامج، و : مكونات الرنامج، مجال البرنامج

 .1Tتظلمو الإجـراءات االستئناف عناية بالطالب، و الاإلرشاد األدكاديمي 
 

)  Key Performance Indicatorsة (. مقاييس مؤشرات األداء الرئيس٤
 على أساس معدل المتوسطات الحسابية للمسح)) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫۲۹أقل من 
 ۲٫٥ – ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
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 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 
 

الدراسي نسبة المقررات التي تم فيها إجراء تقييمات الطلبة خالل السنة  ۳٫٦٫٤
و المعدل  - (NCAAA 2)عتماد األكاديمي  و اال(الهيئة الوطنية للتقويم 

 المستوى الذي تحقق) 
 

 Key Performance(ة مع مؤشرات األداء الرئيسالتعامل بيئة . ۱
Indicators ( 

 
  

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات  . ۲
Indicators ( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات الالزمة ا ۱

من مصدر البيانات الموجود 
التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (

 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة إحسب مؤشرات األداء الرئيس ۲
)Key Performance 

Indicators (ء وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، 

  (LeTCI)و التكامل 
 للمراجعة السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب 
 والجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة 
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل الكلية

على مستوى البرنامج 
 من قبل البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في الكلية 
 أو البرنامج

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عدد المقررات التي تم 
 تقييمها

 العدد الكلي للمقررات

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة المقررات التي تم 
فيها إجراء تقييمات 
الطلبة خالل السنة 

 الدراسي
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ة الرئيس حلل مؤشرات األداء ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

موذج تحليل ن
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

رئيس القسم 
 األكاديمي

موذج تحليل ن
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم التوصية و الموافقة ٥

 األكاديمي
نموذج التوصية و 

فقة الخاص الموا
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

على دعم أداء الوحدة كدليل 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين من قبل الوحدة التي 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 
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تقوم بإعداد تقرير الدراسة 
 Self-studyالذاتية (

Report    ( 
على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹

الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 
 Self-studyالذاتية (

Report بتطبيق خطة (
التطوير لمعالجة النتيجة من 

 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

 
 

 Key Performanceة (. حساب صيغ مؤشرات األداء الرئيس۳
Indicators ( 

 
 عدد المقررات التي تم تقييمها

 للمقرراتالعدد الكلي 

 
 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ. ٤

يا من قبل الطلبة سنوالتي تقيم  راتالمقركافة يشمل عدد المقررات  •

ستبانات ذات الصلة التي تعدها عمادة الجودة. و يتم تنفيذ استنادا إلى اال

 ذلك على مستويات البرنامج / الكلية / المؤسسة. 

يشير العدد الكلي للمقررات إلى جميع المقررات التي يسجل فيها  •

 سنويا على مستويات البرنامج / الكلية / المؤسسة.  الطلبة

)  Key Performance Indicatorsة (. مقاييس مؤشرات األداء الرئيس٥
على أساس معدل المتوسطات الحسابية للنسب ) Levelتكافؤ المستويات ((

 المئوية)
 

 % ۰٫۱٥% <  ۰٫۰۱اإلنجاز :  ۱المستوى 
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 % ۰٫۳۰% <  ۰٫۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫٤٥% <    ۰٫۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 % ۰٫٦۰% <   ۰٫٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

 % ۰٫۸۰% <   ۰٫٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 % ۱٫۰۰% <    ۰٫۸۰اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
من التي قامت جهة مستقلة بالتحقق منها داخل المؤسسة نسبة البرامج ۳٫٦٫٥

عتماد و االالهيئة الوطنية للتقويم (خالل معايير تحصيل الطلبة خالل العام 
 )و المستوى الذي تحققالمعدل  -  1T(NCAAA 3)األكاديمي 

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators ( 

 
1T  
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات  . ۲
Indicators ( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

 نموذج البيانات العام

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة 
للمستويات، و 
االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   للمراجعة

 السنوية

رصد الكلية 
للمستويات، و 
االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   للمراجعة

 السنوية

مستوى الحساب 
 والجهة المسؤولة

على مستوى 
المؤسسة من قبل 

 عمادة الجودة

على مستوى الكلية 
من قبل عمادة 

 الجودة

 تكرار الحساب 

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في 
 الكلية 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

نسبة البرامج التي 
حصلت على تقييم 
 داخلي لمعرفة إنجاز

 الطلبة

 العدد الكلي للبرامج

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة البرامج داخل 
المؤسسة التي قامت 

جهة مستقلة 
بالتحقق منها من 

خالل معايير تحصيل 
 الطلبة خالل العام 
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) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators (ء وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

مؤشرات  نموذج
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

األداء دم تحليال لمؤشرات ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

تحليل نموذج  العميد
األداء  مؤشرات

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
 لجنة الجودة في حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦
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)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

 الكلية

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 

التعامل مع الوحدة عند 
 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية بناء على الدرجة الكل ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 

التي تقوم بإعداد  الوحدة
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 

 Key Performanceة (. حساب صيغ مؤشرات األداء الرئيس۳
Indicators  ( 
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 الطلبةإنجاز من قبل مراجعين خارجيين من أجل معرفة عدد البرامج التي يتم تقيمها 
 األكاديمية العدد الكلي للبرامج

 
 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ. ٤

التي قامت جهة مستقلة بالتحقق منها يشمل عدد البرامج التي  •

1T البرامج التي قام خبراء من خارج المؤسسة / الكلية / البرنامج

حسب معايير أو تقييمه بشكل سنوي الطلبة  إنجاز بالتحقق من

ال ). QMS - KSUجامعة الملك سعود  ( -نظام  إدارة الجودة 

المؤسسة يتم إحتساب المراجعة الداخلية التي يقوم بها خبراء من 

لنفس البرنامج أو الكلية، ولكن يمكن إحتساب  / الكلية / البرنامج

آخر أو كلية  من برنامجخبراء المراجعات المستقلة التي يقوم بها 

 أخرى.

يشمل إجمالي عدد البرامج كافة البرامج التي يلتحق بها طلبة  •

 مداومون خالل العام الدراسي على مستويات المؤسسة / 

 الكلية / البرامج. 

)  Key Performance Indicatorsة (األداء الرئيس . مقاييس مؤشرات٥
الحسابية للنسب على أساس معدل المتوسطات ) Levelتكافؤ المستويات ((

 المئوية)

 
 % ۰٫۱٥% <  ۰٫۰۱اإلنجاز :  ۱المستوى 

 % ۰٫۳۰% <  ۰٫۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫٤٥% <    ۰٫۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 
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 % ۰٫٦۰% <   ۰٫٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

 % ۰٫۸۰% <   ۰٫٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 % ۱٫۰۰% <    ۰٫۸۰اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
الطلبة إنجاز معايير جرى التحقق منها بشكل مستقل لنسبة البرامج التي  ۳٫٦٫٦

الدراسي من خارج المؤسسة خالل العام مراجعين خارجيين من قبل 
المعدل  -  1T(NCAAA 3)عتماد األكاديمي و االالهيئة الوطنية للتقويم (

 و المستوى الذي تحقق)

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators ( 

 
1T  
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات  . ۲
Indicators ( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (الرئيس األداء

Performance 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب 
 والجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة 
 عمادة الجودة من قبل

من على مستوى الكلية 
 عمادة الجودة قبل

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 لجنة الجودة في الكلية 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

نسبة البرامج التي تم 
تقييمها من قبل 

مراجعين خارجيين 
 لمعرفة إنجاز الطلبة 

 العدد الكلي للبرامج

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة البرامج التي جرى 
التحقق منها بشكل 

مستقل لمعايير إنجاز 
الطلبة من قبل مراجعين 

خارجيين من خارج 
المؤسسة خالل العام 

 الدراسي 
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Indicators ( 
 حسب مؤشرات األداءا ۲

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators (ء وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

مؤشرات وحدة تقييم 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

مؤشرات نموذج 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
األداء  مؤشرات

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية
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يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators(  و تستخدم
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

بناءا على الدرجة الكلية  ۸
مؤشرات األداء لألداء ل

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

تحديد نقاط القوة و جل أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (لرئيس. حساب صيغ مؤشرات األداء ا۳

Indicators  ( 
 مها من قبل مراجعين خارجيين من أجل معرفة تحصيل الطلبة يعدد البرامج التي يتم تقي

 العدد الكلي للبرامج

 
 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ .۱

التي قامت جهة مستقلة بالتحقق منها يشمل عدد البرامج التي  •
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1T البرامج التي قام خبراء من خارج المؤسسة / الكلية / البرنامج

الطلبة خالل العام حسب لمعرفة إنجاز بالتحقق منها أو تقييمها 

 - QMSجامعة الملك سعود  ( -معايير نظام  إدارة الجودة 

KSU يجب أن  يكون خبراء التقييم، و التقويم، و التحقق من .(

 خارج المؤسسة / الكلية / البرنامج.

يشمل إجمالي عدد البرامج كافة البرامج التي يلتحق بها طلبة  •

 لدراسي على مستويات المؤسسة / مداومون خالل العام ا

 الكلية / البرامج. 

)  Key Performance Indicatorsة (. مقاييس مؤشرات األداء الرئيس٥
على أساس معدل المتوسطات الحسابية للنسب ) Levelتكافؤ المستويات ((

 المئوية)

 
 % ۰٫۱٥% <  ۰٫۰۱اإلنجاز :  ۱المستوى 

 % ۰٫۳۰% <  ۰٫۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫٤٥% <    ۰٫۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 % ۰٫٦۰% <   ۰٫٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

 % ۰٫۸۰% <   ۰٫٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 % ۱٫۰۰% <    ۰٫۸۰اإلنجاز :  ٦المستوى 
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1T٤٫۱۲٫۱ طار الوطني للمؤهالت إلدليل اوفقا ل الطلبةدرجة كفاءة(NQF)   معدل)
 ) 1Tمستوى الذي تحققو الات الحسابية متوسطال

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators  ( 
 

 
1T 1T 

 Keyة (مؤشرات األداء الرئيسمسح  خطوات التعامل مع و تطوير أداة. ۲
Performance Indicators( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

 مستوى اإلستخدام

رصد البرنامج 
للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
)LeTCI)   في

 المراجعة
   السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
البرنامج من 
قبل أستاذ 

 المقرر

 تكرار الحساب

مرتان كل عام 
في  -دراسي 

نهاية كل 
 فصل دراسي

 مصدر البيانات

كل مقرر في 
 البرنامج

 البيانات المطلوبة

درجة مسح 
كفاءة الطلبة 
وفقا لدليل 

اإلطار الوطني 
للمؤهالت 
(NQF)   

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

درجة كفاءة 
الطلبة وفقا 
لدليل اإلطار 

الوطني 
للمؤهالت 
(NQF)   
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تكتب تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study Report ( 

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
النتائج، و طور خطة 
العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

و خطة العمل إلى مجلس 
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

الدرجة يتم إعادة رصد  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على الدرجة الكلية  بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (لرئيسا

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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Performance 
Indicators مناقشة )، يتم

و تحليل خطة العمل من 
جل تحديد نقاط القوة و أ

فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 

)  Key Performance Indicatorsة (الرئيسداء ت مؤشرات األبيانا. ۳
 معدل المتوسطات الحسابية الالزمة لحساب 

 
داء أل اموحدً  اقييمً تأو إجراء دليل الكفاءة الطلبةكفاءة  تقييميعتبر المسح الذي يجري ل

من في كل مقرر  1T (NQF)طار الوطني للمؤهالت إلدليل اوفقا ل الطلبةكفاءة 1Tعملية 
مقياس ليكرت الخماسي عادة استخدام يتم إذا كانت أداة مسح،  و الطلبة.وجهة نظر 

و درجة أالحسابية آلراء الطلبة  اتمتوسطمعدل المن أجل الحصول على درجة 
. أما إذا كانت سلسلة من نتائج إختبارات وفقا للدرجات الكفاءة التي تم قياسها

و تهدف . خمس نقاطختبار من يجب ان يتم إعادة احتساب درجة االمحددة، 
ضمان ) هنا إلى Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس

أن تتم تلبية الحد األدنى لشروط كفاءة الطلبة في المملكة العربية السعودية كما تم 
، و أن يتم تقديم مستوى أفضل من (NQF)تعريفها في اإلطار الوطني للمؤهالت 
اءة من أجل ضمان إيجاد الخريج المؤهل الحد األدنى للمؤهالت ومتطلبات الكف

 ة لتطوير أداة المسح عادة ما يلي:تغطي المجاالت أو العوامل الرئيسبشكل كلي. 
 

o التخصص موضوعالمتعلقة ب المعارف والمهارات. 
o  قد والمهارات التحليليةاالتفكير النمهارت. 
o  العامةاألخالقو األخالقيات المهنية، والقيم. 
o محو األمية. 
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o  والتخيل)  ،والتذكر ،واعي، والتفكيرالفكري ال(النشاط عقلية الالمهارات 
o التعامل مع اآلخرين و مهاراتاالتصال 

 
)  Key Performance Indicatorsة (. مقاييس مؤشرات األداء الرئيس٤
 )لمسحاتالحسابية لمتوسطمعدل العلى أساس ) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫۲۹أقل من 
 ۲٫٥– ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
 

و (٪ي لدراستخصصهم ان الذين يعملون في مجال يالخريجالطلبة سبة ن ٤٫۱۲٫۲
 ) مستوى الذي تحققال

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators  ( 
 

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 

 مستوى اإلستخدام

رصد  المؤسسة 
للستويات، و االتجاهات، 
و المقارنة، و التكامل 

(LeTCI)   في المؤسسة
 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  في الكلية

 للمراجعة السنوية

رصد القسم للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في البرنامج

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
قبل لجنة الجودة في 

 الكلية

على مستوى البرنامج 
من قبل لجنة الجودة في 

 البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في الكلية 
عمادة  -أو البرنامج 

 التسجيل 

البيانات المطلوبة  
 لحساب الصيغ

الخريجين الذين عدد 
يعملون في مجال 
 تخصصهم الدراسي

 العدد الكلي للخريجين

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

سبة الخريجين الذين ن
يعملون في مجال 
 يتخصصهم الدراس
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 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات الالزمة ا ۱

من مصدر البيانات الموجود 
التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (

 Key( ةمؤشرات األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators (ء وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

رئيس القسم 
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم موافقةو الالتوصية  ٥

 األكاديمي
و نموذج التوصية 

فقة الخاص مواال
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
تقرير الدراسة الذاتية حدث  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

تقرير لجنة المراجعين في يتم إعادة رصد الدرجة الكلية  ۷
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ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس
)Key Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء الوحدة 

 عند التعامل مع المعيار

الدراسةالذاتية  الكلية
)Self-study 

Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
فرص  تحديد نقاط القوة و

التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

 
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳

Indicators ( 
 

 X ۱۰۰الخريجين الذين يعملون في مجال تخصصهم الدراسي عدد 
 كلي للخريجينعدد الال

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤

 الالزمة لحسابالصيغ
بعد إكمال  الدراسي يعملون في مجال تخصصهم عدد الخريجين الذين  •

كافة متطلبات التخرج في المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج. ينطبق العمل 

هنا على الخريجين العاملين بدوام كامل و يحصلون على رواتب شهرية 

بشكل ثابت، أما الخريجون الذين يعملون بدوام جزئي أو الذين يحصلون 
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يمكن وحتسابهم. ال يتم اأثناء العمل ففي على إجازات إلكمال  الدراسة 

احتساب الخريجين العاملين بدوام كامل في مجال تخصصهم في شركات 

 عائلية.

 

الذين حصلوا على درجة الخريجين لخريجين الكلي لمجموع شمل الي •

ذلك على من  و يقتصر البكالوريوس و / أو الماجستير و / أو الدكتوراه،

 . األخيرةة خالل السنتخرجوا 

 
1Tمستويات (.  تكافؤ مقاييس ٥Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 

Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 
 
 

  ۱المستوى  % ۳۰% < ۰اإلنجاز 
  ۲المستوى  % ٤٥% < ۳۰اإلنجاز 
  ۳المستوى  % ٦٥% <٤٥اإلنجاز 
  ٤المستوى  % ۷٥% < ٦٥اإلنجاز 
  ٥المستوى  % ۹۰% <۷٥اإلنجاز 
  ٦المستوى  % ۱۰۰ % < ۹۰اإلنجاز 

 
 

أكملوا متطلبات الذين ملتحقون ببرامج البكالورسوس الالطلبة سبة ن ٤٫۱۲٫۳
و الهيئة الوطنية للتقويم (البرامج في الحد األدنى من مدة الدراسة 

متوسطات الحسابية و معدل ال -  1T(NCAAA 9)عتماد األكاديمي اال
 )المستوى الذي تحقق

 
 Key Performance(ة األداء الرئيس التعامل مع مؤشراتبيئة . ۱

Indicators  ( 
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 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
مؤشرات التعامل مع بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators (ء وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في المؤسسة

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات  و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في الكلية  (LeTCI)التكامل 
 للمراجعة السنوية

رصد االبرنامج لمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، 

في   (LeTCI)و التكامل 
 البرنامج للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من قبل 
 عمادة الجودة

على مستوى البرنامج من 
 قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 عمادة التسجيل

 البيانات المطلوبة

لطلبة الملتحقون عدد ا
ببرامج البكالورسوس 
الذين أكملوا متطلبات 

 الوقت المحددالبرامج في 

العدد الكلي لطلبة  في 
مرحلة البكالوريوس  

 الملتحقون بالدراسة

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

سبة الطلبة الملتحقون نن
ببرامج البكالورسوس 
الذين أكملوا متطلبات 

البرامج في الحد األدنى 
 من مدة الدراسة 
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 عمادة الجودة
حلل مؤشرات األداء  ٤

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ،المحسوبة (
و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
التوصية و نموذج 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
لمؤشرات ية لألداء الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 
 
 
 
 
 

 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب  .۲
Indicators ( 

۳.  
 

 تخرجوا في الوقت المحددالذين طلبة العدد 
 ملتحقون بالجامعةكلي لطلبة العدد الال

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤

 الالزمة لحسابالصيغ
أكملوا الذين الخريجون تخرجوا في الوقت المحددالذين طلبة العدد يشمل  •

ن مدة الدراسة المسموح به في كافة مستويات مفي الحد األدنى الدراسة 

 برانامج البكالوريوس. 

و ن حاليا الكلي لعدد الطلبة الملتحقين الطلبة المسجليمجموع شمل الي •



 دليل نظام إدارة الجودة ۲ - جامعة الملك سعود: نظام الوثائق و المعلومات و االحصاءات (الطبعة ۳ للممارسين، ابريل ۲۰۱۲)110
 

 ن فعليا ببرنامج البكالوريوس. ملتحقيال

 
1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levels (مؤشرات األداء الرئيس) ةKey 

Performance Indicators والمستوى الذي تحققمعدل ال) على أساس 
 
 

 % ۰٫۱٥% <  ۰٫۰۱اإلنجاز :  ۱المستوى 

 % ۰٫۳۰% <  ۰٫۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫٤٥% <    ۰٫۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 % ۰٫٦۰% <   ۰٫٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

 % ۰٫۸۰% <   ۰٫٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 % ۱٫۰۰% <    ۰٫۸۰اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
متطلبات  اكملوأالذين دراسات العليا و تحقون ببرامج الملال ةنسبة طلب ٤٫۱۲٫٤

عتماد و االالهيئة الوطنية للتقويم (المحدد هذه البرامج في الوقت
متوسطات الحسابية و المستوى معدل ال -  1T(NCAAA 10)األكاديمي 
 )الذي تحقق

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators  ( 
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 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators (ء وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس

 مستوى اإلستخدام

رصد  المؤسسة للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 المؤسسة للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في الكلية  (LeTCI)التكامل 
 للمراجعة السنوية

رصد االبرنامج للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 البرنامج للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى البرنامج ممن 
 قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 عمادة التسجيل

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ 

طلبة الملتحقون ببرامج عدد ال
الدراسات العليا و الذين 

أكملوا متطلبات هذه البرامج 
 في الوقت المحدد 

العدد الكلي للطلبة الدراسات 
 العليا الملتحقون بالدراسة

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

سبة طلبة الملتحقون ببرامج ن
الدراسات العليا و الذين 

أكملوا متطلبات هذه البرامج 
 في الوقت المحدد 
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Indicators ،المحسوبة (
و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 هناك حاجة لذلك إذا كان

Performance 
Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

التي تعد الوحدة 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على الدرجة الكلية  بناء ۸
ألداء لألداء لمؤشرات ا

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

الدراسة الذاتية  تقرير
)Self-study 

Report    ( 
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الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳

Indicators ( 
 

 الذين تخرجوا في الوقت المحددبكالوريوس المرحلة طلبة عدد 
 الملتحقين بالجامعةللطلبة في مرحلة البكالوريوس كلي عدد الال

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤

 الالزمة لحسابالصيغ
يشمل طلبة الدراسات العليا الذين تخرجوا في الوقت المحدد عدد  •

بنجاح، و أكملوا رسالة الماجستير /  الطلبة الذين أكملوا المقررات

متحانات الشاملة المطلوبة من أطروحة الدكتوراه، و نجحوا في اال

 و حسبأجل الحصول على الدرجة األكاديمية، في الوقت المحدد 

 مستوى برنامج الدراسات العليا.

الكلي لعدد الطلبة الطلبة المسجلين و الملتحقين مجموع شمل الي •

 . فعليا ببرامج الدراسات العليا

 
1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 

Performance Indicators النسبة والمستوى الذي تحقق) على أساس 
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 % ۰٫۱٥% <  ۰٫۰۱اإلنجاز :  ۱المستوى 

 % ۰٫۳۰% <  ۰٫۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫٤٥% <    ۰٫۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 % ۰٫٦۰% <   ۰٫٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

 % ۰٫۸۰% <   ۰٫٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 % ۱٫۰۰% <    ۰٫۸۰اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
 

معدل تقييم ( جودة المقرراتللطلبة اتصنيف النسبة العامة ل ٤٫۱۲٫٥
الهيئة الوطنية ()على مقياس من خمس نقاطالطلبة العام للمقررات 

متوسطات معدل ال -  1T(NCAAA 6)عتماد األكاديمي و االللتقويم 
 المسح)بناءا على الحسابية و المستوى الذي تحقق

 
 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators  ( 
 

 
1T 1T 

 Keyة (مؤشرات األداء الرئيسمسح  خطوات التعامل مع و تطوير أداة. ۲

 مستوى اإلستخدام

رصد الكلية 
أو البرنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
)LeTCI)   في

المراجعة 
 السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
البرنامج من 
قبل أستاذ 

 المقرر

 تكرار الحساب

مرتان كل عام 
في  -دراسي 

نهاية كل 
 فصل دراسي

 مصدر البيانات

كل مقرر في 
 البرنامج

 البيانات المطلوبة

مسح لتقييم 
الطلبة 
 للمقررات

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تصنيف معدل 
الطلبة لجودة 

المقررات 
معدل تقييم (

الطلبة العام 
للمقررات 

على مقياس 
من خمس 

 )نقاط
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Performance Indicators( 
 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (الرئيساألداء 

Performance 
Indicators ( 

رات وحدة تقييم مؤش
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
 طور خطةالنتائج، و 

العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyالرئيسة (
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 
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 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
الدراسة الذاتية حدث تقرير  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
)  Key Performance Indicatorsة (ت مؤشرات األداء الرئيسبيانا. ۳
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 معدل المتوسطات الحسابية الالزمة لحساب 
 

من وجهة الجودة كل مقرر موحد اقييمتتقييمالمقررات الذي يجري ل يعتبر المسح
من أجل الحصول مقياس ليكرت الخماسي قياسه حسب عادة يتم الو في  .الطلبةنظر 

مؤشرات األداء و تهدف الحسابية آلراء الطلبة. اتمتوسطمعدل العلى درجة 
أنظمة، ) هنا إلى ضمان أن تكون Key Performance Indicatorsالرئيسية (

في إيجاد و تقديم قيم تعليمية  ذات فعالية و كفاءةو مصادر، و آليات التعليم و التعلم  
 ة لتطوير أداة المسح عادة ما يلي:تغطي المجاالت أو العوامل الرئيسللطلبة.

 
o  المؤسسة ومحتوى المقرر والعمل، سوق تناسب السياق مع ما يحتاجه. 
o  تحقيقهاو تم ة، الطلبتم تحديد نتائج تعلم. 
o طلوبعلى النحو الم الطلبةفي تطوير تعلم ستاذ كفاءة األ. 
o عليميةواد التالم. 
o  التقديمطرق تدريس وجودة. 
o مصادر التعلم. 
o والمرافق ،التعلم والبيئة الصفية. 
o  تعلمو الالتعليم تقييم. 
o 1Tقديم األستاذ اإلرشادت. 

 
)  Key Performance Indicatorsة (األداء الرئيس. مقاييس مؤشرات ٤
 )لمسحاتالحسابية لمتوسطمعدل العلى أساس ) Levelتكافؤ المستويات ((
 
 

  ۱المستوى  ۲٫۲۹أقل من 
 ۲٫٥– ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
كامل إلى إجمالي عدد أعضاء داومين بشكل تفرغين المةالمطلبالنسبة  ٤٫۱۲٫٦

عتماد األكاديمي و االالهيئة الوطنية للتقويم هيئة التدريس المتفرغين(
1T(NCAAA 5)  - متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققمعدل ال( 
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 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱
Indicators  ( 

 

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

ت األداء حسب مؤشراا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators (ء وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في المؤسسة

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في الكلية  (LeTCI)التكامل 
 للمراجعة السنوية

رصد البرنامج للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، 

في   (LeTCI)و التكامل 
 البرنامج للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من قبل  
 عمادة الجودة

على مستوى البرنامج من 
 قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 عمادة التسجيل

عمادة شؤون  أعضاء 
 هيئة التدريس و الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

 طلبة المداومين عدد ال
 بشكل كامل

إجمالي عدد أعضاء هيئة 
 التدريس المتفرغين

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

نسبة الطلبة المتفرغين ن
المداومين بشكل كامل إلى 
إجمالي عدد أعضاء هيئة 

 التدريس المتفرغين 
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تكتب تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study Report ( 

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

األداء دم تحليال لمؤشرات ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
اء مؤشرات األد

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators تستخدم ) و
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

تقرير الدراسة الذاتية لجنة الجودة في على الدرجة الكلية  بناء ۸
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لألداء لمؤشرات األداء 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsتم مناقشة )، ي

و تحليل خطة العمل من 
نقاط القوة و جل تحديد أ

فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

 Self-study( البرنامج
Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 
 
 
 
 

 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳
Indicators ( 

 
 بدوام كاملالمتفرغين عدد الطلبة 

 ألعضاء هيئة التدريسكلي عدد الال
 
 

) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤
 الالزمة لحسابالصيغ

• 11T بدوام كامل (المتفرغين عدد الطلبة يشملFTES الطلبة) جميع 

، السنوات األربعذي وس المسجلين في برنامج البكالوريين العادي

 (أربع سنوات سنواتالتي تتطلب خمس البرامج  إضافة إلى
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و الطلبة غير المتفرغين ال يتم احتسابهم.. سنة تدريب) إضافة إلى

ال .دبلومالأو أخرى  اتالبرامج التي تقدم شهاديشمل الطلبة في ال 

غير المتفرغين و الطلبة المسجلين في برامج يتم احتساب الطلبة 

 .كاملبدوام المتفرغين عدد الطلبة أخرى او برنامج الدبلوم ضمن 

يشمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس  •

و أكلية، و الأدوام كامل مع المؤسسة، الذين عينوا كمتفرغين ب

برامج، أو الوحدات اإلدارية. يمكن أن يشمل ذلك الباحثون في ال

تم إلحاقهم ، أو عينوا أعضاء هيئة التدريسالذين اإلدارية  وحدة ال

بنشاط في  وايمكن أن يعملم لى الرغم من أنهعكلية أو برنامج ب

 يشمل هذا أولئك الذينو ال مراكز البحوث في أماكن أخرى. 

 .، أو إجازة تفرغلدراسات األكاديميةحصلوا على إجازة لمتابعة ا

1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levels) مؤشرات األداء الرئيسية (Key 
Performance Indicators و المستوى الذي تحققمعدل ال) على أساس 

 
 

 ۱۰۰  :۱  ۱المستوى 
 ۸۰  :۱  ۲المستوى 
 ٦۰  :۱  ۳المستوى 
 ٤۰  :۱  ٤المستوى 
 ۲۰  :۱  ٥المستوى 
 ۱۰  :۱  ٦المستوى 

 
 

النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المتفرغين الحاصلين على شهادات  ٤٫۱۲٫۷
الدكتوراه أو ما يعادلها مقارنة مع إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 

 -  1T(NCAAA 7)عتماد األكاديمي و االالهيئة الوطنية للتقويم (المتفرغين 
 متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق)معدل ال
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 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators  ( 

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
األداء الرئيسية 

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators وفقا للجزء (

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في المؤسسة

 للمراجعة السنوية

رصد االكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، 

في  (LeTCI)و التكامل 
 الكلية للمراجعة السنوية

رصد البرتامج 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في البرنامج

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج من 
 قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

النسبة المئوية ألعضاء 
هيئة التدريس المتفرغين 
الحاصلين على شهادات 
 الدكتوراه أو ما يعادلها

إجمالي عدد أعضاء هيئة 
 التدريس المتفرغين

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

النسبة المئوية ألعضاء 
هيئة التدريس المتفرغين 
الحاصلين على شهادات 
الدكتوراه أو ما يعادلها 
مقارنة مع إجمالي عدد 
أعضاء هيئة التدريس 

 المتفرغين
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تكتب تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study Report ( 

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 هناك حاجة لذلك إذا كان

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

التي تعد الوحدة 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

تقرير الدراسة الذاتية لجنة الجودة في على الدرجة الكلية  بناء ۸
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اء لألداء لمؤشرات األد
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsتم مناقشة )، ي

و تحليل خطة العمل من 
جل تحديد نقاط القوة و أ

فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

 Self-study( البرنامج
Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 
 
 
 
 

 Key Performanceة (سمؤشرات األداء الرئي صيغحساب . ۳
Indicators ( 

 
 X ۱۰۰أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الحاصلين على شهادات الدكتوراه أو ما يعادلهاعدد 

 إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
 
 

) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤
 الصيغ الالزمة لحساب
من يشمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس  •

كمتفرغين بدوام كامل مع ينهم عيحملة شهادة الدكتوراه و تم ت

ولديهم شهادة  برامج، أو الوحدات اإلداريةو الكلية، و الالمؤسسة، 
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هيئة  أو معترف بها من تعليم عالٍ  مؤسسةدكتوراه صادرة عن 

ن في الوحدة اإلدارية  الذين ي. يمكن أن يشمل ذلك الباحثمهنية

عينوا أعضاء هيئة التدريس، أو تم إلحاقهم بكلية أو برنامج على 

الرغم من أنهم يمكن أن يعملوا بنشاط في مراكز البحوث في 

يشمل هذا أولئك الذين حصلوا على إجازة و ال أماكن أخرى. 

 لمتابعة الدراسات األكاديمية أو إجازة تفرغ. 

يشمل أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس الذين  •

برامج، أو و الكلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، عينوا كمتفرغين ب

وحدة الن في يدارية. يمكن أن يشمل ذلك الباحثالوحدات اإل

كلية أو تم إلحاقهم ب، أو عينوا أعضاء هيئة التدريسالذين اإلدارية  

بنشاط في مراكز  وايمكن أن يعملم لى الرغم من أنهعبرنامج 

حصلوا على  يشمل هذا أولئك الذينو ال البحوث في أماكن أخرى. 

 .، أو إجازة تفرغلدراسات األكاديميةإجازة لمتابعة ا

 
 

1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 
Performance Indicators (والمستوى الذي تحققمعدل بنااءا على ال 

۱المستوى     :۳۰% < ۰اإلنجاز % 

۲المستوى     :٤٥% < ۳۰اإلنجاز % 

۳المستوى     :٦٥% <  ٤٥اإلنجاز % 

٤المستوى     :۷٥% < ٦٥اإلنجاز % 
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٥المستوى     :۹۰ % <  ۷٥اإلنجاز % 

٦المستوى     :۱۰۰ -%   ۹۰اإلنجاز % 

 
 

و أو مدرس، أنسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين برتبة مساعد مدرس،  ٤٫۱۲٫۸
 مستوى الذي تحقق)و ال(النسبة  و أستاذأو أستاذ مشارك، أأستاذ مساعد، 

 
 

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 الجودةعمادة 

 نموذج البيانات العام

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
في   (LeTCI)و التكامل 

المؤسسة للمراجعة 
 السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  في الكلية

 للمراجعة السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
في   (LeTCI)و التكامل 

البرنامج للمراجعة 
 السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

أعضاء هيئة   عدد 
التدريس المتفرغين 

برتبة مساعد مدرس، أو 
مدرس، أو أستاذ 
مساعد، أو أستاذ 
 مشارك، أو أستاذ 

عضاء هيئة العدد الكلي أل
 التدريس المتفرغين 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

أعضاء هيئة  سبة ن
التدريس المتفرغين 

برتبة مساعد مدرس، أو 
مدرس، أو أستاذ 
مساعد، أو أستاذ 
 مشارك، أو أستاذ 
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حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

إرفع أداة المسح إلى لجنة  ۳
التي البرنامج أو الكلية 

تكتب تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية
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ية لألداء لمؤشرات الكل
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

 Self-study( الكلية
Report    ( 

ية بناءا على الدرجة الكل ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 

الذاتية تقرير الدراسة 
)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 

 أعضاء هيئة التدريسعدد 
 و أستاذأأستاذ مشارك، و أأستاذ مساعد، و أمحاضر، و أمدرس، و أالحاصلين على الرتب األكاديمية معيد،  

  
 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤

 

يشمل عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين جميع أعضاء  •



 دليل نظام إدارة الجودة ۲ - جامعة الملك سعود: نظام الوثائق و المعلومات و االحصاءات (الطبعة ۳ للممارسين، ابريل ۲۰۱۲)129
 

و أستاذ مساعد، أو مدرس، أبرتبة مساعد مدرس، هيئة التدريس 

الذين عينوا كمتفرغين بدوام كامل مع و، و أستاذأو أستاذ مشارك، أ

. يمكن أن برامج، أو الوحدات اإلداريةال وكلية، و الالمؤسسة، 

يشمل ذلك الباحثين في الوحدة اإلدارية  الذين عينوا أعضاء هيئة 

التدريس ، أو تم إلحاقهم بكلية أو برنامج على الرغم من أنهم يمكن 

يشمل و ال أن يعملوا بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى. 

بعة الدراسات األكاديمية أو هذا أولئك الذين حصلوا على إجازة لمتا

 إجازة تفرغ.

أعضاء هيئة التدريس هم جميع أعضاء هيئة التدريس الذين  •

برامج، أو و الكلية، و العينوا كمتفرغين بدوام كامل مع المؤسسة، 

ن في الوحدة اإلدارية  دارية. يمكن أن يشمل ذلك الباحثيالوحدات اإل

إلحاقهم بكلية أو برنامج الذين عينوا أعضاء هيئة التدريس ، أو تم 

على الرغم من أنهم يمكن أن يعملوا بنشاط في مراكز البحوث في 

يشمل هذا أولئك الذين حصلوا على إجازة و ال أماكن أخرى. 

 لمتابعة الدراسات األكاديمية أو إجازة تفرغ.

 
 

1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

 
۱المستوى    ۱۰  :٦۰  :۳٥:  ٥  :۰ 

۲المستوى    ۱۰  :٥۰  :۳۰  :۱۰ :۰ 

۳المستوى    ٤:  ٥۰  :۳۰  :۲۰  :٥ 

٤المستوى    ٥  :۳٥  :۳٥  :۲۰  :٥ 
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٥المستوى    ٥  :۳۰  :۳٥  :۲٥  :۱۰ 

٦المستوى    ۰  :۳۰  :۳۰  :۳۰  :۱۰ 

 
 ن بالبرامج و الذين أتموا السنة األولىيالملتحق الطلبةنسبة  ٤٫۱۲٫۹

 -  1T(NCAAA 8)عتماد األكاديمي و االالهيئة الوطنية للتقويم (بنجاح
 متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق)معدل ال

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱
Indicators  ( 

 

 
 

 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيسخطوات التعامل مع . ۲
Indicators( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

رات وحدة تقييم مؤش
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

 مستوى اإلستخدام

رصد اللمؤسسة 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في المؤسسة

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، 

في  (LeTCI)و التكامل 
 الكلية للمراجعة السنوية

رصد اللبرنامج 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في البرنامج

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى البرنامج من 
 قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 عمادة  التسجيل

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

الطلبة الذي بدأوا    عدد 
 بمستوى السنة الثانية

العدد الكلي لللطلبة 
الملتحقين بمستوى السنة 

 األولى

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

نسبة الطلبة الملتحقون 
بالبرامج و الذين أتموا 
 السنة األولى بنجاح 
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حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة الرئيسداء األ

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

مؤشرات األداء لل ح ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

تقرير الدراسة الذاتية لجنة المراجعين في يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
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ية لألداء لمؤشرات الكل
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators و تستخدم (

أداء كدليل على دعم 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

 Self-study( الكلية
Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
التحسين من قبل فرص 

الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 

  X ۱۰۰السنة الثانية  بمستوى الطلبة المسجلين عدد 
 لطلبة الملتحقين بالدراسة في السنة الدراسية األولىلعدد الكلي ال

 
 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤
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جتاز لمسجلين في السنة الثانية كل من ايشمل عدد الطلبة ا •

بنجاح جميع المقررات خالل فصلي الدراسة في السنة الدراسية 

 (بعد التحاقهم بالبرامج األكاديمية في الكليات).األولى من البرنامج 

عدد الكلي الطلبة الملتحقين بالدراسة في السنة الدراسية يشمل  •

جميع الطلبة  الذين سجلوا وبدأوا الدراسة فعليا خالل السنة  األولى

 يرية).ضاألولى من البرنامج (بعد السنة التح

 

1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levels ة (األداء الرئيس) مؤشراتKey 
Performance Indicatorsالحسابية  ) على أساس معدل المتوسطات

 للنسب المئوية

  ۱المستوى  % ۱% <  ۱۰اإلنجاز 
  ۲المستوى  % ۲٥% <  ۱۰اإلنجاز 
  ۳المستوى  % ٤٥% <  ۲٥اإلنجاز 
  ٤المستوى  % ٦٥% <  ٤٥اإلنجاز 
  ٥المستوى  % ۸۰% <  ٦٥اإلنجاز 
  ٦المستوى  % ۱۰۰ ـــ%  ۸۰اإلنجاز 

 
 
 

1T٤٫۱۲٫۱۰  النسبة المئوية للمقررات التي تحسنت نتيجة للبحث و / أو نتائج
 )الحسابية و المستوى الذي تحققالتقييم (معدل المتوسط 

 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱

Indicators  ( 
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 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيسالتعامل مع خطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators (ء وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 

أجل التحسين، إذا كان من 
 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

رئيس القسم 
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في المؤسسة

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية لمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في  (LeTCI)التكامل 
 الكلية للمراجعة السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في البرنامج

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
قبل  لجنةا لجودة في 

 الكلية

على مستوى البرنامج من 
قبل لجنة الجودة في 

 البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في الكلية و 
 البرنامج

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

لمقررات التي ا   عدد 
/  تحسنت نتيجة للبحث و 

 التقييم أو نتائج

 عدد المقررات

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

النسبة المئوية للمقررات 
التي تحسنت نتيجة 

 أو نتائج/ للبحث و 
 التقييم
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Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم التوصية و الموافقة ٥

 األكاديمي
نموذج التوصية و 

فقة الخاص الموا
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators يتم مناقشة و ،(

تحليل خطة العمل من اجل 
تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 
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 أجل التحسين المستمر 
 

 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳
Indicators ( 

 
  X ۱۰۰المقررات التي تحسنت نتيجة للبحث و / أو نتائج التقييم عدد 

 عدد المقررات
 

 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤

 

المقررات التي تحسنت نتيجة للبحث و / أو نتائج عدد يشمل  •

التقييم المقررات التي تم تحسينها نتيجة  لنتائج البحوث 

أو استنادا إلى نتائج التقييم الذي يجريه  أو التطبيقيةالتجريبية

أعضاء هيئة التدريس و / أو المراكز و الوحدات المتخصصة في 

الجامعة. يتم تطبيق هذا على المقررات التي سجل فيها الطلبة 

 على مستوى البرامج،  و الكليات،  و المؤسسة

يشمل إجمالي عدد المقررات المقررات التي سجل فيها الطلبة  •

 .ةفعال على مستوى البرنامج، و الكليات، و المؤسسبشكل 

 
 

1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

  ۱المستوى   ٥%<   %۱اإلنجاز 
  ۲المستوى  % ۱۰% <  ٥اإلنجاز 
  ۳المستوى  % ۲۰% <  ۱۰اإلنجاز 
  ٤المستوى  % ۳۰% <  ۲۰اإلنجاز 
  ٥المستوى  % ٤۰% <  ۳۰اإلنجاز 
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  ٦المستوى  % ۱۰۰ ــ%  ٤۰اإلنجاز 
 

  :نسبة خريجي البكالوريوس الذين تم في غضون ستة أشهر من التخرج ٤٫۱۲٫۱۱
 أ) توظيفهم

 ب) التحاقهم بدراسات أخرى
و ج) ال يبحثون عن عمل أو ال يرغبون في االلتحاق بدراسات أخرى (الهيئة الوطنية للتقويم 

معدل المتوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق  -)  NCAAA 11عتماد األكاديمي  (اال
 )مسحاستنادا إلى ال

 
 Key Performanceة (ؤشرات األداء الرئيس. بيئة التعامل مع م۱

Indicators  ( 
 

 
 
 
 
 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

 مستوى اإلستخدام

رصد االمؤسسة  لمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 المؤسسة للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في الكلية  (LeTCI)التكامل 
 للمراجعة السنوية

رصد االبرنامج للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 البرنامج للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من قبل  
 لجنة  الجودة في الكلية

على مستوى البرنامج من قبل 
 لجنة الجودة في البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في الكلية و 
 البرنامج

 عمادة التسجيل

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

خريجي البكالوريوس  عدد 
في غضون الذين تم توظيفهم 

 ستة أشهر من التخرج

خريجي البكالوريوس عدد 
الذين تم التحاقهم بدراسات 

في غضون ستة أشهر  أخرى
 من التخرج

 العدد الكلي للخريجين

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة خريجي البكالوريوس 
في غضون ستة أشهر من 

 التخرج
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Indicators ( 
ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲

)Key Performance 
Indicators وفقا للجزء (

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 الرئيسية  

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة داء الرئيسحلل مؤشرات األ ۳
)Key Performance 

Indicatorsالمحسوبة، و ( 
نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

م رئيس القس
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم التوصية و الموافقة ٥

 األكاديمي
نموذج التوصية و 

فقة الخاص الموا
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 المعيارعند التعامل مع 

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

تقرير الدراسة لجنة الجودة في على الدرجة الكلية لألداء  بناء ۸
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ة لمؤشرات األداء الرئيس
)Key Performance 

Indicatorsتم مناقشة و )، ي
جل أتحليل خطة العمل من 

تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين من قبل الوحدة التي 

بإعداد تقرير الدراسة تقوم 
 Self-studyالذاتية (

Report    ( 

-Selfالذاتية ( البرنامج
study 

Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 حسين المستمر أجل الت

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 

 خريجي مرحلة البكالوريوس الذين تم توظيفهم خالل ستة أشهر من التخرجعدد 
 العدد الكلي للخريجين

 

 مرحلة البكالوريوس الذين التحقوا بدراسات أخرىخريجي عدد 
 العدد الكلي للخريجين

 

و ال يرغبون في االلتحاق بدراسات أال يبحثون عن عمل خريجي مرحلة البكالوريوس الذين عدد 
 أخرى

 العدد الكلي للخريجين
 

 ) Key Performance Indicatorsة (الرئيس بيانات مؤشرات األداء . ٤

خريجي مرحلة البكالوريوس الذين تم توظيفهم خالل ستة أشهر 1Tيشمل عدد  •
الطلبة خريجي مرحلة البكالوريوس الذين تخرجوا في غضون من التخرج 

 .أشهر من تاريخ إكمالهم كافة متطلبات المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج ٦
لى وظيفة براتب التوظيف هنا العاملين بدوام كامل الحاصلين ع1Tيشمل  •

ن على إجازات لمتابعة الدراسة ون بدوام جزئي و الحاصلوأما العاملشهري. 
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يمكن إدراج العاملين بدوام كامل في الشركات العائلية 0T1T 0T1Tفال يتم احتسابهم. و
 .ةملاعال
• 1Tتشمل هنا الملتحقين المتفرغين للدراسة بدوام كامل  تحاق بدراسات أخرىلاال

 .تخصصات أخرى للحصول على درجة أعلى أو شهادة البكالوريوس في
 

هم 1Tالذين ال يبحثون عن عمل أو ال يرغبون في االلتحاق بدراسات أخرى  •
من ال يرغبون في الحصول على عمل أو ليس لديهم خطة لمواصلة 

و هذا ال يشمل أولئك الذين يبحثون عن فرصة عمل أو يخططون 0T1T 0Tدراستهم.
 .هم ينتظرون التأكيد على ذلك أو يقدمون طلباتو لكنللدراسة، 

 
• 1T يشمل إجمالي عدد خريجي البكالوريوس جميع الحاصلين على شهادة

أشهر  ٦فقط أولئك الذين تخرجوا في غضون الـ  و يحتسبالبكالوريوس، 
 .الماضية

 

1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

 % ۰٫۱٥% <  ۰٫۰۱اإلنجاز :  ۱المستوى 

 % ۰٫۳۰% <  ۰٫۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫٤٥% <    ۰٫۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 % ۰٫٦۰% <   ۰٫٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

 % ۰٫۸۰% <   ۰٫٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 % ۱٫۰۰% <    ۰٫۸۰اإلنجاز :  ٦المستوى 
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For Formula-3 only 
 % ۱٫۰۰% <    ۰٫۸۰اإلنجاز :  ۱المستوى 

 % ۰٫۸۰% <   ۰٫٦۰اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫٦۰% <   ۰٫٤٥اإلنجاز :  ۳المستوى 

 % ۰٫٤٥% <    ۰٫۳۰اإلنجاز :  ٤المستوى 

 % ۰٫۳۰% <  ۰٫۱٥اإلنجاز :  ٥المستوى 

 % ۰٫۱٥% <  ۰٫۰۱اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
عتماد و اال(الهيئة الوطنية للتقويم نسبة الطلبة إلى الموظفين اإلداريين  ٥٫۷٫۱

ت الحسابية و المستوى متوسطامعدل ال -  (NCAAA 12)األكاديمي  
 )إلى المسح ستنادااالذي تحقق 

 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱

Indicators  ( 
 

 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
في   (LeTCI)و التكامل 

المؤسسة للمراجعة 
 السنوية

رصد االكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  في الكلية

 للمراجعة السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
في   (LeTCI)و التكامل 

البرنامج للمراجعة 
 السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 عمادة التسجيل

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

 الطلية المتفرغين عدد 

 الموظفين اإلداريين عدد 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

نسبة الطلبة إلى 
 الموظفين اإلداريين 
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 Key Performanceة (مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات التعامل . ۲

Indicators( 
 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات الالزمة ا ۱

من مصدر البيانات الموجود 
التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (

 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم 
رات األداء مؤش

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicatorsء ) وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

وحدة تقييم 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

وحدة تقييم 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

رئيس القسم 
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 القسممجلس  التوصية و الموافقة ٥

 األكاديمي
نموذج التوصية و 

فقة الخاص الموا
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 
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ة بمؤشرات األداء الرئيس
)Key Performance 

Indicators التي أقرت و (
 خطة العمل 

 ذاتيةال

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

على الدرجة الكلية لألداء  بناء ۸
ة األداء الرئيسلمؤشرات 

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

الدراسة تقرير 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

 
 Key Performanceصيغ مؤشرات األداء الرئيسة (. حساب ۳

Indicators ( 
 

 الطلبة المتفرغين عدد 
 عدد الموظفين اإلداريين

 
 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤
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• 11T) عدد الطلبة المتفرغين بدوام كاملFTES العاديين  الطلبة) يشمل جميع

المسجلين في برنامج البكالوريوس خالل فترة السنوات األربع، إضافة إلى 

ال البرامج التي تتطلب خمس سنوات (أربع سنوات إضافة إلى سنة تدريب). 

دم يشمل هذا  البرامج التي تقو ال الطلبة غير المتفرغين. يتم احتساب 

ن الطلبة غير المتفرغين أو المسجلين في شهادات أخرى أو الدبلوم، حيث إ

 برامج أخرى أو الدبلوم ال يتم احتسابهم. 

• 1T ون مسؤوليات إدارية عمل. ال يتم الموظفين اإلداريين من يتوليشمل عدد

حتساب األكاديميين أو الباحثين في مراكز البحث أو أي مكان آخر من ا

يشمل . كما ال اريةأعضاء هيئة التدريس الذين يتولون مهمات في وحدة إد

العدد الموظفين اإلداريين الملتحقين بالدراسة األكاديمية أو الحاصلين على 

 .إجازات لمتابعة دراساتهم

٤. 1T) تكافؤ مقاييس مستوياتLevelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 
Performance Indicatorsعلى أساس معدل المتوسطات ( 

 
 
 

 1 : 3          اإلنجاز ۱المستوى 

 1 : 10   اإلنجاز :  ۲المستوى 

    1 : 15  اإلنجاز : ۳المستوى 

 1 : 20    اإلنجاز :  ٤المستوى 

 1 : 25 اإلنجاز : ٥المستوى 

 1 : 30   اإلنجاز :  ٦المستوى 
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طالب و مخصصات للنسبة مجموع الكلفة التشغيلية (عدا بدالت السكن  ٥٫۷٫۲
عتماد و اال(الهيئة الوطنية للتقويم لطلبةلالطلبة) المخصصة لتوفير الخدمات 

متوسطات الحسابية و المستوى معدل ال -  (NCAAA 13)األكاديمي  
 الذي تحقق)

 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱

Indicators  ( 
 

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات الالزمة ا ۱

من مصدر البيانات الموجود 
التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (

 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicatorsء ) وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

وحدة تقييم 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators في (

 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في المؤسسة

 للمراجعة السنوية

رصد االكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، 

في  (LeTCI)و التكامل 
 الكلية للمراجعة السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في البرنامج

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج من 
 قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 عمادة التسجيل

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

مجموع الكلفة التشغيلية  
المخصصة لتوفير 
 الخدمات للطلبة 

مجموع الكلفة التشغيلية 
السنوية على مستوى 

 المؤسسة

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

نسبة مجموع الكلفة 
التشغيلية المخصصة 

 لتوفير الخدمات للطلبة 
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 عمادة الجودة
ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳

)Key Performance 
Indicators المحسوبة، و (

نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

وحدة تقييم 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators( 

األداء  دم تحليال لمؤشراتق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

رئيس القسم 
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم التوصية و الموافقة ٥

 األكاديمي
نموذج التوصية و 

فقة الخاص الموا
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة الرئيسلألداء لمؤشرات األداء 

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicatorsشة و تم مناق)، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و فرص 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 
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التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

 
 

 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳
Indicators ( 

 
 للطلبةمجموع الكلفة التشغيلية المخصصة لتوفير الخدمات 

 مجموع الكلفة التشغيلية السنوية على مستوى المؤسسة
 

 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤

• 
11T

تغطي الميزانية التشغيلية المخصصة لتوفيرخدمات الطلبة كافة المصاريف 

السنوية على خدمات الطلبة، بما فيها 
1T11T

النوادي، و الرياضية، و المناسبات 

االجتماعية، و آالت التصوير، و الطباعة، ... الخ.
0T1T

 
0T1T

و و ال يشمل ذلك السكن 

 .بدالت المخصصة  للطلبةال

• 
1T

يشمل مجموع الكلفة التشغيلية السنوية في الجامعة جميع أنواع النفقات 

السنوية من قبل الجامعة سواء في التعليم، و التعلم، و البحث، و الخدمات 

و  إلى ذلك. و ماالمجتمعية، و اإلدارة، و الدعم، و البنية التحتية للخدمات، 

 .أو المرافق ةالزراعنفاق على األصول المادية، و هذا ال يشمل اإل
 

1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevels.  تكافؤ مقاييس مستويات (٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 
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  ۰٫۰۱٥<   ۰٫۱اإلنجاز :  ۱المستوى 

  ۰٫۰۳۰<   ۰٫۰۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

  ۰٫۰٤٥<     ۰٫۰۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

  ۰٫۰٦۰<    ۰٫۰٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

  ۰٫۰۸۰<    ۰٫۰٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 فما فوق  ۰٫۰۸۰اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
تقييم الطلبة لإلرشاد األكاديمي و المهني (متوسط معدل مدى كفاية  ٥٫۷٫۳

مسح الاإلرشاد األكاديمي و المهني على مقياس من خمس نقاط في 
عتماد األكاديمي  و اال(الهيئة الوطنية للتقويم السنوي لطلبة السنة النهائية 

(NCAAA 13)  - متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحقق)معدل ال 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators ( 
 

 
 

 Key Performanceة (ء الرئيسخطوات التعامل مع مؤشرات األدا. ۲
Indicators( 

 

 مستوى اإلستخدام

رصد الكلية أو 
البرنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
)LeTCI)  
 لمراجعة ل

 السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
 من قبلالكلية 

لجنة الجودة 
 في الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
في السنة في 
نهاية كل عام 

 دراسي 

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

تقييم مسح 
الطلبة 
لإلرشاد 

األكاديمي و 
 المهني 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم الطلبة 
لإلرشاد 

األكاديمي و 
 المهني 
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 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة يساألداء الرئ

)Key 
Performance 

Indicators في (
 الجودةعمادة 

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

مؤشرات نموذج 
 ة األداء الرئيس

لجنة  رفع أداة المسح إلىا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
 خطةطور النتائج، و 

العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و إرفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  كليةمجلس ال التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 
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Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

تعد  الوحدة التي
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study 
Report ( 

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

 لجنة الجودة في
 أو الكلية البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 أو الكلية البرنامج

الدراسة الذاتية تقرير 
)Self-study 

Report    ( 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ۳
 

ا ألداء تقييم الطلبة لإلرشاد ا موحدً يعتبر المسح الذي يجري لتقييم اإلرشاد تقييمً 
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العادة يتم و في  .في البرنامج أو الكلية مهني من وجهة نظر الطلبةو الاألكاديمي 
معدل من أجل الحصول على درجة مقياس ليكرت الخماسي قياسه حسب 

 Keyة (مؤشرات األداء الرئيسو تهدف الحسابية آلراء الطلبة. المتوسطات 
Performance Indicators بفعالية و كفاءة من  الطلبة) هنا إلى ضمان دعم

تغطي المجاالت أو . خالل نظام اإلرشاد الذي يدعم ويكمل مسيرتهم األكاديمية
 ة لتطوير أداة المسح عادة ما يلي:العوامل الرئيس

o توفر الخدمات المطلوبة بدرجة مقبولة. 
o الفعالية و الكفاءة. 
o (المساعدة و تقديم العون) الفائدة. 
o الخبرة الفردية (مع مزيد من الخبرات(. 
o 1T قدرات المطلوبةو اليتمتع المرشد بالصفات. 
 
 

1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsمستويات (.  تكافؤ مقاييس ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

  ۱المستوى  ۲٫٤۹أقل من 
 ۲٫٥ – ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
(الهيئة الطلبةعدد إلى سبة ن المكتبةالموجودة في عدد عناوين الكتب  ٦٫٥٫۱ 

و المستوى معدل ال -  (NCAAA 15)عتماد األكاديمي و االالوطنية للتقويم 
 )الذي تحقق

 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱

Indicators ( 
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 Key Performanceة (الرئيسخطوات التعامل مع مؤشرات األداء . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
األداء الرئيسة 

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

المسح إلى لجنة رفع أداة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في المؤسسة

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، 

في  (LeTCI)و التكامل 
 الكلية للمراجعة السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في البرنامج

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج من 
 قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 عمادة المكتبة

 عمادة التسجيل

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عناوين الكتب  عدد
 الموجودة في المكتبة 

المجموع الكلي لعدد 
 الطلبة المتفرغين

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

عناوين الكتب  عدد
الموجودة في المكتبة 
 نسبة إلى عدد الطلبة 
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 عمادة الجودة
حلل مؤشرات األداء  ٤

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ،المحسوبة (
و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ( المحسوبة

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
الذاتية حدث تقرير الدراسة  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 

بإعداد الوحدة التي تقوم 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 

حسين النتيجة من أجل الت
 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (. حساب صيغ مؤشرات األداء الرئيس۳

Indicators  ( 
 

 المكتبةالموجودة في عدد عناوين الكتب 
 المتفرغين الطلبةعدد الكلي لمجموع ال

 
) Key Performance Indicatorsة (الرئيسمؤشرات األداء بيانات  . ٤

 الالزمة لحسابالصيغ
افة عناوين الكتب مكتبة كالفي موجودة عدد عناوين الكتب اليشمل  •

، ومكتبات الكليات لكترونيةاالوالمكتبات ة رئيسلمكتبة الالموجودة في ا

برنامج أو عدد الكتب على مستوى العندما يتم حساب  .في الجامعة

محدد الطالب التخصص احتساب عناوين الكتب المرتبطة بيتم الكلية، 

 .فقط لبرنامج أو الكليةا يف

• 11T بدوام كامل (المتفرغين عدد الطلبة يشملFTES الطلبة) جميع 

فترة السنوات وس خالل المسجلين في برنامج البكالوريين العادي

 (أربع سنوات التي تتطلب خمس سنواتالبرامج  إضافة إلى، األربع

الطلبة غير المتفرغين ال يتم احتسابهم.عادة . سنة تدريب) إضافة إلى
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مكتب المنتظمين من خالل البيانات في  الطلبةعدد ساب تحايتم 

، دبلومالأو أخرى  اتالبرامج التي تقدم شهاد يشمل هذا و ال المسجل. 

أو أخرى برامج المسجلين في أو الطلبة غير المتفرغين  نحيث إ

 تم احتسابهم.ال يدبلوم ال

1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

 

 ۰٫۰< ۱اإلنجاز :. ۱المستوى 

 ۲< ۱.اإلنجاز : ۲المستوى 

 ٤.<    ۲اإلنجاز :  ۳المستوى 

   ٦< ٤اإلنجاز :. ٤المستوى 

   ۸< ٤اإلنجاز :  ٥المستوى 

 فما فوق      ۸   اإلنجاز : ٦المستوى 

 

عدد البرامج إلى قع على شبكة االنترنت نسبة االموشتراكات في االعدد  ٦٫٥٫۲
  1T(NCAAA 16)عتماد األكاديمي و االالهيئة الوطنية للتقويم (دمة قمال
 )متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققمعدل ال -

 
 Key Performanceة (األداء الرئيس مع مؤشرات. بيئة التعامل ۱

Indicators ( 
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 Key Performanceخطوات التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسية (. ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
مؤشرات لتعامل مع بيئة ا

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators وفقا للجزء (

 ) صيغة مؤشرات األداء۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في المؤسسة

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، 

في  (LeTCI)و التكامل 
 الكلية للمراجعة السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و االتجاهات، 

و المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)   في البرنامج

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج من 
 قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 عمادة المكتبة

 الكلية

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عدد اإلشتراكات في 
المواقع على شبكة 

 االنترنت

 عدد البرامج المقدمة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators (الكمية 

عدد اإلشتراكات في 
المواقع على شبكة 

االنترنت نسبة إلى عدد 
 البرامج المقدمة 
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 عمادة الجودة
حلل مؤشرات األداء  ٤

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ،المحسوبة (
و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
 مؤشرات األداء

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyالرئيسية (
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
الكلية لألداء لمؤشرات 

 Keyة (رئيساألداء ال
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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Indicatorsمناقشة  )، يتم
ل خطة العمل من و تحلي

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 

 قع على شبكة االنترنتاالمواإلشتراكات في عدد 
 دمةقمعدد البرامج ال

 
 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤

• 
1T

قع على شبكة االنترنت جميع االشتراكات اعدد االشتراكات في المويشمل 

 ، أو أو الكليات ة،الجامععلى مستوى قع على شبكة االنترنت االموفي 

.البرامج
0T1T

 
0T1T

تحتسب نامج أو الكلية، على مستوى البر حسابإجراء العند 

 .فقط لبرنامج أو الكليةفي امحدد الطالب التخصص المتعلقة باالشتراكات 

• 
1T

 وسالبكالوريفقط البرامج على مستوى مرحلة عدد البرامج المقدمة يضم 

و لمدة خمس سنوات  اً التي تتطلب برنامجسنوات و كذلك البرامج  ٤ذات الـ 

 .إضافية للتدريب سنة
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1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

 ۰٫۰< ٥اإلنجاز :. ۱المستوى 

 ٥< ۱۰اإلنجاز :     ۲المستوى 

 ۱۰<.   ۱٥اإلنجاز :  ۳المستوى 

   ۱٥< ۲۰اإلنجاز :. ٤المستوى 

   ۲۰< ۲٥اإلنجاز :  ٥المستوى 

 فما فوق      ۲٥اإلنجاز :    ٦المستوى 

 
 

الهيئة (ةقدممدد البرامج الإلى عنسبة  اتدوريفي العدد االشتراكات ٦٫٥٫۳
معدل  -  1T(NCAAA 17)عتماد األكاديمي و االالوطنية للتقويم 

 )الحسابية و المستوى الذي تحقق متوسطاتال
 

 Key Performanceة (ئيس. بيئة التعامل مع مؤشرات األداء الر۱
Indicators ( 

 

 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 المؤسسة للمراجعة السنوية

رصد لمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في الكلية  (LeTCI)التكامل 
 للمراجعة السنوية

رصد  البرنامج  للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 البرنامج للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من قبل   
 عمادة الجودة

على مستوى البرنامج من قبل 
 عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 عمادة المكتبة

 لجنة الجودة في الكلية

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

 عدد االشتراكات في الدوريات 

 عدد البرامج المقدمة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

عدد االشتراكات في الدوريات 
نسبة إلى عدد البرامج 

 المقدمة 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲

Indicators( 
 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

بيئة التعامل مع مؤشرات 
 Keyة (داء الرئيساأل

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

يم مؤشرات وحدة تقي
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

مؤشرات  وحدة تقييم
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

مؤشرات  نموذج
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 لذلكإذا كان هناك حاجة 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
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نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥
الموافقة على 

داء مؤشرات األ
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ( 

حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦
)Self-study Report (

حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
األداء  لألداء لمؤشرات

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators يتم مناقشة ،(
العمل من و تحليل خطة 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report  (   

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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 المستمر 
 

 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳
Indicators ( 

 
 اتدوريفي العدد االشتراكات 

 دمةقمعدد البرامج ال
 

 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤

• 
1T

على دوريات كافة االشتراكات في الدوريات عدد االشتراكات في اليشمل 

في الجامعة. البرامج و  الكلياتمستوى 
0T1T

 
0T1T

على مستوى  حسابإجراء العند 

محدد الطالب التخصص المتعلقة باالشتراكات تحتسب ، البرنامج أو الكلية

 .فقط لبرنامج أو الكليةفي ا

• 
1T

 وسالبكالوريفقط البرامج على مستوى مرحلة عدد البرامج المقدمة يضم 

و لمدة خمس سنوات  اً التي تتطلب برنامجسنوات و كذلك البرامج  ٤ذات الـ 

 .إضافية للتدريب سنة
 

1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

 ۰٫۰< ۱اإلنجاز :. ۱المستوى 

 ۳< ۱اإلنجاز :. ۲المستوى 

 ٦<.    ۳اإلنجاز :  ۳المستوى 

   ۹< ٦اإلنجاز :. ٤المستوى 
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   ۱۲< ۹اإلنجاز :  ٥المستوى 

 فما فوق      ۱۲اإلنجاز :    ٦المستوى 

 
 

مدى كفاية الخدمات متوسط  النسبة حول خدمات المكتبة (لتقييم الطالب  ٦٫٥٫٤
السنة  ةطلبلسنوي المسح الالمكتبية على مقياس من خمس نقاط في 

 1T(NCAAAعتماد األكاديمي و االالهيئة الوطنية للتقويم (ةقدممالنهائيةال
إستنادا إلى  متوسطات الحسابية و المستوى الذي تحققمعدل ال -  (18
 )المسح

 
1T۱ ة (مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة التعاملKey Performance 

Indicators ( 

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال المسؤولةالجهة  خطوات تطبيق العملية الخطوة

أحصل على البيانات  ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
تعامل مع مؤشرات بيئة ال

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

 مستوى اإلستخدام

رصد الكلية 
أو البرنامج 
للمستويات، 

و 
االتجاهات، 
و المقارنة، 
و التكامل 

)LeTCI)  
 في المراجعة 

 مستوى الحساب

على مستوى 
من الكلية 

لجنة  قبل
الجودة في 

 الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
سنويا في 
نهاية كل 

 عام دراسي 

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

تقييم مسح 
الطالب 
لخدمات 
 المكتبة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم الطالب 
لخدمات 
 المكتبة 
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Indicators ( 
طور أداة المسح حسب  ۲

) بيانات ۳(الجزء 
ة مؤشرات األداء الرئيس

الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
النتائج، و طور خطة 
العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و رفع تحليل نتائج المسح ا ٤

العمل إلى مجلس  خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  الكليةمجلس  التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study 
Report ( 

 

تقرير الدراسة الذاتية لجنة المراجعين في يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
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ية لألداء لمؤشرات الكل
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

 Self-study( الكلية
Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 أو الكلية البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 أو الكلية البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 

 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ۳
 

 المكتبة تقييما موحدا ألداء خدماتخدمات المكتبة يعتبر المسح الذي يجري لتقييم 
من مقياس ليكرت الخماسي العادة يتم قياسه حسب و في  من وجهة نظر الطلبة.

و تهدف الحسابية آلراء الطلبة. معدل المتوسطات أجل الحصول على درجة 
) هنا إلى ضمان Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس

دعم توفير مصادر تعلم مالئمة و مناسبة تدعم الطلبة بفعالية و كفاءة من خالل 
اة ة لتطوير أدتغطي المجاالت أو العوامل الرئيساألكاديمية. ة الطلبة كمل مسيرتو

 المسح عادة ما يلي:
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o  موقف، والتوجيه، و ال، الخدمات جودة (مثل توفرموظفين ذات خدمات
 .)والموثوقية، والتعاطف، في الوقت المناسب

o وسهولة الحصول على الموارد التعليمية ،وتحديث ،توافر. 
o  زالفرديةالخبرات 
o 1Tنظام إدارة الشكوى. 

 
1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levels ة (األداء الرئيس) مؤشراتKey 

Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 
  ۱المستوى  ۲٫٤۹أقل من 
 ۲٫٥ – ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
الهيئة (الطلبة عدد إلى نسبة  المعلوماتاإلنفاق السنوي على تكنولوجيا  ۷٫٦٫۱

و النسبة  -  1T(NCAAA 19)عتماد األكاديمي و االالوطنية للتقويم 
 )المستوى الذي تحقق

 
 Key Performanceة (مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة التعامل ۱

Indicators ( 
 

 
 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل   عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 لشؤون المالية إدارة ا

 عمادة التسجيل

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

اإلنفاق السنوي على 
 تكنولوجيا المعلومات 

 المتفرغين عدد الطلبة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

اإلنفاق السنوي على 
تكنولوجيا المعلومات 
 نسبة إلى عدد الطلبة 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

تعامل مع مؤشرات بيئة ال
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators وفقا للجزء (

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

ئجها، و طور خطة و نتا
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
 مؤشرات األداء

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 
الموافقة على 
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مؤشرات األداء 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ( 

حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦
)Self-study Report (

حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ألداء لمؤشرات الكلية ل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 

الذاتية تقرير الدراسة 
)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 



 دليل نظام إدارة الجودة ۲ - جامعة الملك سعود: نظام الوثائق و المعلومات و االحصاءات (الطبعة ۳ للممارسين، ابريل ۲۰۱۲)169
 

 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳
Indicators ( 

 
 توماالسنوي على تكنولوجيا المعل اإلنفاق

 المتفرغين الطلبة عدد 
 

 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤

• 
1T

نفقات السنوية على كافة ال المعلوماتيشمل اإلنفاق السنوي على تكنولوجيا 

الخ. ..برامج،و الجهزة الحاسوب، و إنشاء الشبكات، المشتريات من أ
0T1T

  

• 
11T

ين العاديالطلبة ) جميع FTESبدوام كامل (المتفرغين عدد الطلبة يشمل 

وس خالل فترة السنوات األربع، إضافة إلى المسجلين في برنامج البكالوري

. (أربع سنوات إضافة إلى سنة تدريب) التي تتطلب خمس سنواتالبرامج 

يشمل هذا  البرامج التي تقدم و ال الطلبة غير المتفرغين ال يتم احتسابهم.

ن الطلبة غير المتفرغين أو المسجلين في ، حيث إدبلومالأو أخرى  اتشهاد

 ال يتم احتسابهم.بلوم دالأو أخرى برامج 

 
 
 

1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

 ۱٥۰۰<  ۰۰اإلنجاز :  ۱المستوى 

 ۲۰۰۰< ۱٥۰۰اإلنجاز :  ۲المستوى 

 ۲٥۰۰<  ۲۰۰۰اإلنجاز :  ۳المستوى 
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 ۳۰۰۰  <۲٥۰۰اإلنجاز :  ٤المستوى 

 ۳٥۰۰<  ۳۰۰۰     اإلنجاز :  ٥المستوى 

 فما فوق   ۳٥۰۰اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
 

و الهيئة الوطنية للتقويم (عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لكل طالب ۷٫٦٫۲
 )و المستوى الذي تحققالنسبة  -  1T(NCAAA 20)عتماد األكاديمي اال

 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱

Indicators ( 
 

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (الرئيساألداء 
Performance 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 الكلية السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل   عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

عمادة اإلتصاالت 
 اإللكترونية

 عمادة التسجيل

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عدد أجهزة الحاسوب 
 المتوفرة

 المتفرغين عدد الطلبة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

عدد أجهزة الحاسوب 
 المتوفرة لكل طالب 
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Indicators ( 
حسب مؤشرات األداء ا ۲

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsء ) وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

مؤشرات وحدة تقييم 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

مؤشرات نموذج 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
التوصية و نموذج 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية
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يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
لمؤشرات ية لألداء الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 

 عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة
 المتفرغين الطلبة عدد 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤
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في  ةطلبلعدد أجهزة الحاسوب المتوفرة أجهزة الحاسوب المتوفرة ليشمل  •

الكليات، و البرامج، أو معامل الحاسوب المركزية في مناطق البرنامج أو 

من ذلك أجهزة الحاسوب في الوحدات اإلدارية و وحدات  و يستثنىالكلية. 

 الدعم. 

• 
11T

ين العاديالطلبة ) جميع FTESبدوام كامل (المتفرغين عدد الطلبة يشمل 

وس خالل فترة السنوات األربع، إضافة إلى المسجلين في برنامج البكالوري

. (أربع سنوات إضافة إلى سنة تدريب) التي تتطلب خمس سنواتالبرامج 

يشمل هذا  البرامج التي تقدم و ال الطلبة غير المتفرغين ال يتم احتسابهم.

ن الطلبة غير المتفرغين أو المسجلين في ، حيث إدبلومالأو أخرى  اتشهاد

 ال يتم احتسابهم.بلوم دالأو أخرى برامج 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

  ۰٫۱٥<   ۰٫۰۱اإلنجاز :  ۱المستوى 

  ۰٫۳۰<   ۰٫۱٥اإلنجاز :  ۲المستوى 

  ۰٫٤٥<     ۰٫۳۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

  ۰٫٦۰<    ۰٫٤٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

  ۰٫۷٥<    ۰٫٦۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

  ۱٫۰۰<    ۰٫۷٥اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
 

1T۷٫٦٫۳ 1T أعضاء في استطالع  تجهيزاتو الالمرافق فاية النسبة العامة لكمتوسط
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 1T(NCAAAعتماد األكاديمي و االالهيئة الوطنية للتقويم (هيئة التدريس 
على  بناء الحسابية و المستوى الذي تحققمتوسطات معدل ال -  (21
 )المسح

 

 
1T۱ ة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئةKey Performance 

Indicators ( 
 

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

 مستوى اإلستخدام

رصد الكلية 
أو البرنامج 
للمستويات، 

و 
االتجاهات، 
و المقارنة، 
و التكامل 

)LeTCI)  
 في المراجعة 

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية من 
قبل لجنة 
الجودة في 

 الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
في نهاية كل 
 عام دراسي 

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

مسح 
متوسط 
النسبة 

العامة لكفاية 
المرافق و 
التجهيزات 

في استطالع 
أعضاء هيئة 

 التدريس

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

متوسط 
النسبة 

العامة لكفاية 
المرافق و 
التجهيزات 

في استطالع 
أعضاء هيئة 

 التدريس
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Indicators( 
رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳

البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
النتائج، و طور خطة 
العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
لألداء لمؤشرات الكلية 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 



 دليل نظام إدارة الجودة ۲ - جامعة الملك سعود: نظام الوثائق و المعلومات و االحصاءات (الطبعة ۳ للممارسين، ابريل ۲۰۱۲)176
 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
األداء  لألداء لمؤشرات

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس بيانات . ۳
 

و المرافق كفاية تقييما موحدا لخدمات المكتبة كفاية يعتبر المسح الذي يجري لتقييم 
العادة يتم قياسه حسب و في  .أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر  تجهيزاتال

الحسابية معدل المتوسطات من أجل الحصول على درجة مقياس ليكرت الخماسي 
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيسو تهدف . أعضاء هيئة التدريسآلراء 

Performance Indicators أعضاء هيئة التدريس) هنا إلى ضمان دعم 
في بيئة تعليمية مناسبة ومالئمة مسيرتهم األكاديمية إلكمال بفعالية و كفاءة بفعالية 
ة لتطوير أداة المسح المجاالت أو العوامل الرئيستغطي . ومرافق كافية و مالئمة

 عادة ما يلي:
o :والوصول إلى المكتبة المعلوماتتكنولوجيا أجهزة ر يتوف في المكتب ،

تصال، وقنوات االسائل و و ،واإلنترنتكافية، قرطاسية و الرقمية، 
 االتصال،

o 1T:كفاءة السمعية والبصرية، الوسائل ر وسهولة الحصول على يتوف في الصف
 .الفصول الدراسيةألوضاع السمعية والبصرية، وصيانة الوسائل 
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1Tتكافؤ مقاييس مستويات (٥  .Levelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

  ۱المستوى  ۲٫٤۹أقل من 
 ۲٫٥ – ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
و الهيئة الوطنية للتقويم النطاق الترددي لكل مستخدم إنترنت(مقدار  ۷٫٦٫٤

 المستوى الذي تحقق)و معدل ال -  1T(NCAAA 22)عتماد األكاديمي اال
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱
Indicators ( 

 

 
 

 Key Performanceة (ئيسخطوات التعامل مع مؤشرات األداء الر. ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر 
البيانات الموجود في 

وحدة تقييم مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 

 نموذج البيانات العام

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل   عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

عمادة التعامالت 
 اإللكترونية

عمادة التسجيل و عمادة 
شؤون  أعضاء هيئة 
 التدريس و الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

 مقدار النطاق الترددي 

 يإجمالي عدد مستخدم
   نترنتاإل

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

مقدار النطاق الترددي 
   لكل مستخدم إنترنت
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التعامل ) بيئة ۱الجزء (
مع مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 

Indicators في (
 عمادة الجودة

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators وفقا (

) صيغة ۳ء (للجز
 ة  مؤشرات األداء الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس

 الجودة عمادة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (ئيسالر

Performance 
Indicators (

المحسوبة، و نتائجها، و 
طور خطة العمل من 
أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

تحليال لمؤشرات دم ق ٤
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators (

 المحسوبة إلى مجلس
 الكلية

تحليل نموذج  رئيس القسم االكاديمي
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥
 االكاديمي

نموذج التوصية و 
موافقة على ال

مؤشرات األداء 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ( 
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حدث تقرير الدراسة  ٦
 Self-studyالذاتية (
Report حسب النتائج (

التي تمت الموافقة عليها 
 و خطة العمل 

الوحدة التي تعد تقرير 
 الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم )، ي
مناقشة و تحليل خطة 

 العمل من 
جل تحديد نقاط القوة و أ

فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study 
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص  بناء ۹
التحسين، تقوم الوحدة 
التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة 
من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳
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Indicators ( 
 

 لإلنترنت النطاق التردديمقدار 
 نترنتاإل يمستخدمعدد إجمالي 

 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (رئيسبيانات مؤشرات األداء ال . ٤

• 
1T

يرتز في الهقياس لوحدة المواصفات الفنية هو نترنت إلللنطاق الترددي ا

التصال مقدار اكيلوبايت / ثانية (كيلوبت في الثانية) من سرعة انتقال أو 

 .ب المركزيةوساالحأجهزة باإلنترنت كما هو منصوص عليه من قبل 

• 
1T

وأعضاء هيئة المتفرغين، الطلبة  نترنتاإل يمستخدمعدد إجمالي يتضمن 

تم تحديد كل من هذه الفئات و قد .والموظفين اإلداريين ،التدريس المتفرغين

 .سابقا 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

 ۱۰۰<  ۰۰    اإلنجاز :  ۱المستوى 

 ۲۰۰<  ۱۰۰  اإلنجاز :  ۲المستوى 

 ۳۰۰<  ۲۰۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 ٤۰۰< ۳۰۰اإلنجاز :  ٤المستوى 

 ٥۰۰<  ٤۰۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 فما فوق    ٥۰۰اإلنجاز :      ٦المستوى 
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د ) للطالب الواحةطلبالت و بدالالنفقات اإلجمالية (عدا السكن مقدار ۸٫٤٫۱
 -  1T(NCAAA 23)عتماد األكاديمي و االالهيئة الوطنية للتقويم (
 )و المستوى الذي تحققمعدل ال

1T 1T 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة 

Indicators ( 
 

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

نموذج مؤشرات وحدة تقييم مؤشرات رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳

 ستخداماالمستوى 

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 لشؤون المالية إدارة ا

 عمادة التسجيل

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

 النفقات اإلجمالية مقدار 
 السنوية

الطلبة إجمالي عدد 
 المنفرغين

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

النفقات اإلجمالية مقدار 
عدا السكن و بدالت (

 للطالب الواحد ) الطلبة
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البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

ة األداء الرئيس
)Key 

Performance 
Indicators في (
 عمادة الجودة

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 هناك حاجة لذلك إذا كان

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
شرات األداء مؤ

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

التي تعد الوحدة 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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ية بناءا على الدرجة الكل ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 

 اإلجماليةالسنوية النفقات مجموع 
 الطلبة المتفرغينعدد إجمالي 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ٤

• 
1T

يشمل مجموع الكلفة التشغيلية السنوية في الجامعة جميع أنواع النفقات 

السنوية من قبل الجامعة سواء في التعليم، و التعلم، و البحث، و الخدمات 

إلى ذلك. و  و ماالمجتمعية، و اإلدارة، و الدعم، و البنية التحتية للخدمات، 

 .أو المرافق ةالزراعهذا ال يشمل االنفاق على األصول المادية، و 

• 
11T

ين العاديالطلبة ) جميع FTESبدوام كامل (المتفرغين عدد الطلبة يشمل 

وس خالل فترة السنوات األربع، إضافة إلى المسجلين في برنامج البكالوري
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. (أربع سنوات إضافة إلى سنة تدريب) التي تتطلب خمس سنواتالبرامج 

الطلبة عدد ساب تحايتم الطلبة غير المتفرغين ال يتم احتسابهم.عادة 

يشمل هذا  البرامج التي و ال مكتب المسجل. المنتظمين من خالل البيانات في 

ن الطلبة غير المتفرغين أو المسجلين ، حيث إدبلومالأو أخرى  اتتقدم شهاد

ين مشاركال يتم احتسابهم.عدد الطلبة المنتظمين الدبلوم الأو أخرى برامج في 

 في كل مشروع. الطلبة المشاريع هو عددفي 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

 ٥۰۰۰۰<  ۰۰    اإلنجاز :  ۱المستوى 

 ۱۰۰۰۰۰<  ٥۰۰۰۰اإلنجاز :    ۲المستوى 

 ۱٥۰۰۰۰<  ۱۰۰۰۰۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 ۲۰۰۰۰۰< ۱٥۰۰۰۰اإلنجاز :  ٤المستوى 

 ۲٥۰۰۰۰<  ۲۰۰۰۰۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 فما فوق    ۲٥۰۰۰۰اإلنجاز :      ٦المستوى 

 
التي تم الحصول عليها جامعة من تقديم الخدمات األكاديمية والمهنية العائدات ۸٫٤٫۲

اسم الجامعة نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بنتيجة لتقديم عمل 
 )نسبة والمستوى الذي تحققالالمتفرغين (

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱
Indicators ( 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

إحسب مؤشرات األداء  ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators وفقا للجزء (

ت األداء ) صيغة مؤشرا۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
ات األداء مؤشر

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 إدارة الشؤون المالية

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عائدات الجامعة صافي 
لكل  من تقديم الخدمات
 سنة دراسية

أعضاء هيئة عدد 
التدريس المتفرغين 
 لذلك العام الدراسي

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

عائدات الجامعة من 
تقديم الخدمات األكاديمية 

و المهنية التي تم 
الحصول عليها نتيجة 

لتقديم عمل باسم 
الجامعة نسبة إلى 

إجمالي عدد أعضاء 
هيئة التدريس 

 المتفرغين 
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Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 هناك حاجة لذلك إذا كان

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

التي تعد الوحدة 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ

لجنة الجودة في 
 البرنامج

الدراسة الذاتية  تقرير
)Self-study 

Report    ( 
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فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 

U

الدخل الصافي للخدمات األكاديمية للمؤسسة لكل سنة دراسية مجموع
U

 

لذلك العام الدراسيكلي أعضاء هيئة التدريس المتفرغين عدد الال  

 

 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ. ٤

 

كلية، و ال، للمؤسسةاألكاديمية يشمل الدخل الصافي للخدمات  •

الخدمات المقدمة للمستفيدين  لكل سنة دراسيةبرامج و ال

األكاديمية الخارجيين مقابل رسوم. تشمل هذه الخدمات 

الرسوم المدفوعة مقابل أو الخدمات،  و رسوماالستشارات، 

مشاركة كأعضاء في لجان و المثل التدريب، األكاديمية الخدمات 

 خارجية، الخ.

يشمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس  •

و كلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، الذين عينوا كمتفرغين ب

ن في يدارية. يمكن أن يشمل ذلك الباحثبرامج، أو الوحدات اإلال
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تم إلحاقهم ، أو عينوا أعضاء هيئة التدريسالذين اإلدارية  وحدة ال

بنشاط في  وايمكن أن يعملم من أنهلى الرغم عكلية أو برنامج ب

 يشمل هذا أولئك الذينو ال مراكز البحوث في أماكن أخرى. 

 .، أو إجازة تفرغلدراسات األكاديميةحصلوا على إجازة لمتابعة ا

 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators الذي تحقق ستوىالمو معدل ال) على أساس 

۱المستوى  لایر سعودي۲٥،۰۰۰<لایر سعودي ۰،۰۰۰اإلنجاز:    

۲المستوى  لایر سعودي٥۰،۰۰۰<لایر سعودي ۲٥،۰۰۰اإلنجاز:    

۳المستوى  لایر سعودي٦۰،۰۰۰<لایر سعودي ٥۰،۰۰۰اإلنجاز:    

٤المستوى  لایر سعودي۷۰،۰۰۰<لایر سعودي ٦۰،۰۰۰اإلنجاز:    

٥المستوى  لایر سعودي۸۰،۰۰۰<لایر سعودي ۷۰،۰۰۰اإلنجاز:    

٦المستوى   فما فوق لایر سعودي۸۰،۰۰۰≥ اإلنجاز:  

 
 

و ، تطويرجامعة في التي تصرفها العينية و الالنسبة المئوية للنفقات النقدية  ۸٫٤٫۳
 امةعالثقافة نسبة إلى إجمالي ميزانية و ال،هويةو ال،الفن و تعزيز على، حفاظال

 )(٪، والمستوى الذي تحقق
 

 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱

Indicators ( 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (يسالرئ

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 إدارة الشؤون المالية

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

لنفقات النقدية و العينية ا
التي تصرفها الجامعة 
في تطوير، و الحفاظ 

على، و تعزيز الفن، و 
 الهوية، و الثقافة 

 إجمالي ميزانية العامة 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

النسبة المئوية للنفقات 
النقدية و العينية التي 
تصرفها الجامعة في 

تطوير، و الحفاظ على، 
و تعزيز الفن، و الهوية، 

و الثقافة نسبة إلى 
إجمالي ميزانية العامة 

٪، و المستوى الذي (
) تحقق  
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Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 اك حاجة لذلكإذا كان هن

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

تحليال لمؤشرات األداء  قدم ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 
الموافقة على 

اء مؤشرات األد
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ( 

حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦
)Self-study Report (

حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

التي تعد الوحدة 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators يتم مناقشة ،(
عمل من و تحليل خطة ال

جل تحديد نقاط القوة و أ

لجنة الجودة في 
 البرنامج

الدراسة الذاتية  تقرير
)Self-study 

Report    ( 
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فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 جامعة التي تصرفها اللنفقات النقدية ا

 X100والثقافة ،والهوية ،تعزيز الفنعلى، و  والحفاظ،تطويرفي 

 امةعالالتشغيلية ميزانية الإجمالي 

 

 المطلوبة لحساب الصيغالبيانات . ٤

النقدية  أو النفقات جامعة التي تصرفها اللنفقات النقدية تشمل ا •

في تطوير، و الحفاظ على، و تعزيز الفن، التي تم صرفها غيرها 

النفقات النقدية أو العينية التي . و ال يشمل هذا و الهوية، و الثقافة

 تم الحصول عليها كتبرعات خارجية.

السنوية النفقات جميع إجمالي الميزانية التشغيلية العامة تغطي  •

سواءا على التعليم، و التعلم، و البحث، و خدمة المجتمع، و 

و ال اإلدارة، و البنية التحتية للخدمات و الدعم، و ما إلى ذلك.

 مرافق.الالزراعة و و  ،األصول الماديةفي  يشمل هذا  االستثمار
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 
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۱المستوى  % ۰٫٥% < ۰٫۰۱: اإلنجاز   

۲المستوى  % ۱٫۰۰% <۰٫٥: اإلنجاز   

۳المستوى  %  ۱٫٥۰% <   ۱٫۰۰: اإلنجاز   

٤المستوى  % ۲٫۰۰% <   ۱٫٥۰: اإلنجاز   

٥المستوى  %  ۲٫٥۰ % <   ۲٫۰۰: اإلنجاز   

٦المستوى   فما فوق%     ۲٫٥۰≥:اإلنجاز 

 

للفرد الواحد لتطوير أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في المصروفة الميزانية  ۸٫٤٫٤
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين  ها بما يتناسب معو خارجالبالد 

 )، و المستوى الذي تحقق(لایر للفرد الواحد
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱
Indicators ( 

 

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات  .۲
Indicators( 

 
۳.  

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 إدارة الشؤون المالية

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

الميزانية المصروفة 
للفرد الواحد لتطوير 

 أعضاء هيئة التدريس 

أعضاء هيئة عدد 
 التدريس المتفرغين

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

الميزانية المصروفة 
للفرد الواحد لتطوير 

أعضاء هيئة التدريس 
المتفرغين في البالد و 
خارجها بما يتناسب مع 

إجمالي عدد أعضاء 
هيئة التدريس 

متفرغين ال  
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 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في الرئيساألداء 

 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (الرئيساألداء 

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

تحليال لمؤشرات األداء قدم  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 
الموافقة على 

األداء مؤشرات 
 Keyة (الرئيس
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Performance 
Indicators ( 

حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦
)Self-study Report (

حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
لمؤشرات ية لألداء الكل

 Keyة (األداء الرئي
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators يتم مناقشة ،(
تحليل خطة العمل من و 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
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 الميزانية المخصصة لتطوير أعضاء هيئة التدريس  

لذلك العام الدراسيكلي ألعضاء هيئة التدريس المتفرغين عدد الال  

 

 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ. ٤

 

يشمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس  •

و كلية، و الالذين عينوا كمتفرغين بدوام كامل مع المؤسسة، 

ن في يدارية. يمكن أن يشمل ذلك الباحثبرامج، أو الوحدات اإلال

الوحدة اإلدارية  الذين عينوا كأعضاء هيئة التدريس، أو تم 

إلحاقهم بكلية أو برنامج على الرغم من أنهم يمكن أن يعملوا 

يشمل هذا أولئك و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى. 

الذين حصلوا على إجازة لمتابعة الدراسات األكاديمية أو إجازة 

 تفرغ.

• 
1T

هيئة التدريس نفقات متابعة البرامج  تطوير أعضاءيشمل 

على المدى القصير مثل الدورات المهنية، والحلقات طويرية الت

وراق أو األبحاث األأو تقديم  ،أو حضور المؤتمرات ،الدراسية

حصول هذا ال يشمل المنح الدراسية لل. و األكاديمية محليا ودوليا

إذا . دكتوراهمتقدمة على مستوى الماجستير أو الأعلى درجة على 

على أنها  دليل إضافيأن يحتسب ذلك كيمكن لذلك،  دعت الحاجة

 Keyة (من مؤشرات األداء الرئيس مجموعة منفصلة

Performance Indicators (. 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators تحققو المستوى الذي معدل ال) على أساس 
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۱المستوى  لایر سعودي۲۰۰۰ <لایر سعودي ۰،۰۰۰اإلنجاز:    

۲المستوى  لایر سعودي۳۰۰۰<لایر سعودي ۲۰۰۰اإلنجاز:    

۳المستوى  لایر سعودي٤۰۰۰<لایر سعودي ۳۰۰۰اإلنجاز:    

٤المستوى  لایر سعودي٥۰۰۰<لایر سعودي ٤۰۰۰اإلنجاز:    

٥المستوى  سعوديلایر ٦۰۰۰<لایر سعودي ٥۰۰۰اإلنجاز:    

٦المستوى   فما فوق   لایر سعودي٦۰۰۰≥ اإلنجاز:  

 
 

 و مركزالمعلوماتة الكمبيوتر و أجهز ةنظام المكتبل يةمصروفات التشغيلال ۸٫٤٫٥
و  للفرد الواحدسعودي (لایر  المتفرغين الطلبةنسبة إلى إجمالي عدد 

 )المستوى الذي تحقق
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱
Indicators ( 

 

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات  .۲
Indicators( 

 
 

 مستوى اإلستخدام

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 إدارة الشؤون المالية

 عمادة التسجيل

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

المصروفات التشغيلية 
لنظام المكتبة و أجهزة 

الكمبيوتر و مركز 
 المعلومات 

إجمالي عدد الطلبة 
 المتفرغين  

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

المصروفات التشغيلية 
لنظام المكتبة و أجهزة 

الكمبيوتر و مركز 
المعلومات نسبة إلى 
إجمالي عدد الطلبة 

 المتفرغين  
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 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (الرئيساألداء 

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyالرئيسة (

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

مؤشرات وحدة تقييم 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

مؤشرات نموذج 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
التوصية و نموذج 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
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Performance 
Indicators ( 

حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦
)Self-study Report (

حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
لمؤشرات ية لألداء الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
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 و مركزالمعلوماتحاسوب و ال اتنظمة المكتبمجموع النفقات أل

 لذلك العام الدراسيكلي للطلبة المتفرغين عدد الال

 

 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ. ٤

 

و حاسوب و المجموع النفقات ألنظمة المكتبات يغطي  •

سعودي في األجهزة الريال بالالستثمار ا، مركزالمعلومات

و ،كتيباتو ال،برمجيات(الكتبو التسهيالت المادية) و ال(المعدات 

الموارد  ضمنيتو ال وثائق)، و البرامج أو المواد التعليمية، ال

و ،ميتعلو ال،الموظفينمن الموارد البشرية مصروفات (البشرية 

أكاديمية معينة. إذا تم سنة تصاالت) لو االالمعلوماتتقنية موارد

قسم إجمالي ينبغي أن ينشر االستثمار على مدى بضع سنوات، 

عام خالل نفقات االستثمارات على أساس االستثمارات الفعلية 

 دراسي معين.

 الطلبةجميع يشمل ) FTESبدوام كامل (المتفرغين عدد الطلبة  •

رجة الرابعة لد واتالمسجلين في برنامج السنين العادي

 و سنة التي تتطلب خمس سنواتالبرامج ما عدا تلك  وسالبكالوري

هم في الجزء ال يتم احتساب الطلبة الذين إضافية من التدريب. 

عدد الطلبة احتساب يتم عادة رنامج في هذا العدد. من هذا الباألول 

المسجلين  الطلبةحسب أعداد  )FTESبدوام كامل (المتفرغين 

يشمل هذا البرامج التي و ال سجيل. من خالل سجالت دائرة الت

غير  الطلبةال يحتسب ضمن هذا الرقم أو دبلوم. أخرى تقدم شهادة 

أو أخرى المسجلين في برامج شهادة  الطلبةو ، المتفرغين
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في ين مشاركال )FTESبدوام كامل (المتفرغين عدد الطلبة .دبلوم

في كل مشروع. في هذه الحالة، يمكن  الطلبةالمشاريع هو عدد

واحد المشاركة في عدد قليل من المشاريع فينفس الوقت. الللطالب 

بدوام كامل المتفرغين عدد الطلبة  مجموعرقم هنا هو ال

)FTES(  إلى مجموع عدد  يد، الذي يؤعيرامشالفي كل من

 بدوام كامل في جميع المشاريع.المتفرغين الطلبة 

 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsمقاييس مستويات (تكافؤ . ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

۱المستوى  لایر سعودي٥۰۰<لایر سعودي ۰،۰۰۰اإلنجاز:    

۲المستوى  لایر سعودي۱۰۰۰<لایر سعودي ٥۰۰اإلنجاز:    

۳المستوى  لایر سعودي۱٥۰۰<لایر سعودي ۱۰۰۰اإلنجاز:    

٤المستوى  لایر سعودي۲۰۰۰<لایر سعودي ۱٥۰۰اإلنجاز:    

٥المستوى  لایر سعودي۲٥۰۰<لایر سعودي ۲۰۰۰اإلنجاز:    

٦المستوى   فما فوق     لایر سعودي۲٥۰۰≥ اإلنجاز:  

 
و المتوسطات الحسابية ل معد(هاو تنفيذقييم ممارسات إدارة المخاطر ت ۸٫٤٫٦

 )مسحالالذي تحقق على أساس مستوى ال
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسبيئة . ۱
Indicators  ( 
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 Keyة (لرئيسمؤشرات األداء ا مسح خطوات التعامل مع و تطوير أداة. ۲
Performance Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳الجزء (

ة الرئيسمؤشرات األداء 
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

تحليل نموذج لجنة الجودة في قم بإجراء المسح، و حلل  ٤

 ستخداممستوى اال

رصد الكلية 
أو البرنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
)LeTCI)   في

 المراجعة
   السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية بواسطة 
لجنة الجودة 

 في الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
في السنة 

نهاية كل عام 
 دراسي

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

تقييم مسح 
ممارسات 

إدارة المخاطر 
 و تنفيذها

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم 
ممارسات 

إدارة المخاطر 
 و تنفيذها
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النتائج، و طور خطة 
العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

مؤشرات األداء  الكلية 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤
العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

على موافقة ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

الدرجة يتم إعادة رصد  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
)  Key Performance Indicatorsة (الرئيست مؤشرات األداء بيانا. ۳

 معدل المتوسطات الحسابية الالزمة لحساب 
 
قييم ت داء عمليةأل اموحدً  اقييمً عتبر المسح الذي يجري لتقييم إدارة المخاطر تي

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الكلية  هاو تنفيذممارسات إدارة المخاطر 
من أجل الحصول مقياس ليكرت الخماسي قياسه حسب عادة يتم الو في  .أو البرنامج

و تهدف . أعضاء هيئة التدريسراء الحسابية أل اتمتوسطمعدل العلى درجة 
ضمان ) هنا إلى Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيس

درك الكلية و البرنامج وتتعامل مع مجاالت المخاطر المحتملة التي يمكن أن أن ت
تؤثر على البئية العامة لعملية التعليم و التعلم التي تدعم إيجاد و تقديم القيم التعليمية 

ة لتطوير أداة المسح عادة ما تغطي المجاالت أو العوامل الرئيسالمجتمع.  و تطوير
 يلي:
o ما و األنشطة األكاديمية، ما يتعلق بو البنية التحتية، ب ما يتعلق :جاالتالم

والبنية  ،والسكن ،التمويل، والنقلما يتعلق بو دارة األكاديمية، اإليتعلق ب
 .التوثيق، و المعلوماتلتقنية  ،التحتية

o :لموظفين وأعضاء هيئة اعي و التحضير، وتوافر الموارد، و التنفيذ
 .الجاهزيةحالة و التدريس، 

 
)  Key Performance Indicatorsة (مقاييس مؤشرات األداء الرئيس. ٤
 )لمسحاتالحسابية لمتوسطمعدل العلى أساس ) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫٤۹أقل من 
 ۲٫٥– ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
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 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
 

العام خالل الذين تركوا العمل في المؤسسة نسبة أعضاء هيئة التدريس ۹٫٥٫۱
عتماد و اال(الهيئة الوطنية للتقويم ألسباب غير التقاعد  الدراسي الماضي

 )و المستوى الذي تحققمعدل ال -  (NCAAA 24)األكاديمي  
 

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators وفقا للجزء (

) صيغة مؤشرات األداء ۳(

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس الذين تركوا 
العمل في المؤسسة 
خالل العام الدراسي 
الماضي ألسباب غير 

 التقاعد 

العدد الكلي ألعضاء 
 هيئة الدريس المتفرغين

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس الذين تركوا 
العمل في المؤسسة 
خالل العام الدراسي 
الماضي ألسباب غير 

 التقاعد 
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 ة  الرئيس
لجنة رفع أداة المسح إلى ا ۳

البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

تقييم مؤشرات وحدة 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ( المحسوبة

 الكلية إلى مجلس

رئيس القسم 
 االكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
القسم مجلس  التوصية و الموافقة   ٥

 االكاديمي
نموذج التوصية و 

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
الذاتية حدث تقرير الدراسة  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

الوحدة التي تعد 
 تقرير الدراسة الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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الوحدة عند التعامل مع 
 المعيار

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 

بإعداد الوحدة التي تقوم 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳

Indicators ( 
 

 الذين تركوا أعضاء هيئة التدريس عدد 
 ألسباب غير التقاعد العام الدراسي الماضيالعمل في المؤسسة خالل 

 كلي ألعضاء هيئة التدريس لذلك العام الدراسيعدد الال
 

) Key Performance Indicatorsة (الرئيسمؤشرات األداء بيانات  . ٤
 الالزمة لحسابالصيغ

العمل في المؤسسة خالل يشمل عدد هيئة التدريس الذين تركوا  •

من استقالوا، أو نقلوا  ألسباب غير التقاعد العام الدراسي الماضي

 إلى مؤسسات أخرى، أو  طردوا من العمل، الخ.

يشمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس  •
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و كلية، و الالذين عينوا كمتفرغين بدوام كامل مع المؤسسة، 

ن في يدارية. يمكن أن يشمل ذلك الباحثبرامج، أو الوحدات اإلال

الوحدة اإلدارية  الذين عينوا كأعضاء هيئة التدريس، أو تم 

إلحاقهم بكلية أو برنامج على الرغم من أنهم يمكن أن يعملوا 

يشمل هذا أولئك و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى. 

الذين حصلوا على إجازة لمتابعة الدراسات األكاديمية أو إجازة 

 تفرغ.
1T

) مؤشرات األداء Levelsمستويات ( .  تكافؤ مقاييس٥
) على Key Performance Indicatorsة (الرئيس
 و المستوى الذي تحققمعدل الأساس 

 
 
 

 % ۱٫۰۰% <  ۰٫٦۰اإلنجاز :  ۱المستوى 

 % ۰٫٦۰% <  ۰٫٥۰اإلنجاز :  ۲المستوى 

 % ۰٫٥۰% <    ۰٫٤۰اإلنجاز :  ۳المستوى 

 % ۰٫٤۰% <   ۰٫۳۰اإلنجاز :  ٤المستوى 

 %  ۰٫۳۰% <   ۰٫۲۰اإلنجاز :  ٥المستوى 

 % ۰٫۲۰% <  فما دوناإلنجاز :  ٦المستوى 

 
 

المتفرغين المشاركين في أنشطة التطوير نسبة أعضاء هيئة التدريس  ۹٫٥٫۲
عتماد و اال(الهيئة الوطنية للتقويم العام الدراسي الماضيالمهنية خالل 

 )المستوى الذي تحققو معدل ال -  (NCAAA 25)األكاديمي  
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱
Indicators ( 

 

 
 

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (يسالرئ

Performance 
Indicators وفقا للجزء (

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 الرئيسية  

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

أعضاء هيئة عدد 
التدريس المتفرغين 

المشاركين في أنشطة 
التطوير المهنية خالل 
 العام الدراسي الماضي 

أعضاء إجمالي عدد 
 هيئة التدريس
 المتفرغين  

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس المتفرغين 

المشاركين في أنشطة 
التطوير المهنية خالل 
العام الدراسي الماضي 

 المتفرغين  
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حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 اك حاجة لذلكإذا كان هن

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

تحليال لمؤشرات األداء قدم  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

إعادة رصد الدرجة  يتم ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
األداء لألداء لمؤشرات 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators يتم مناقشة ،(

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report   (  
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و تحليل خطة العمل من 
جل تحديد نقاط القوة و أ

فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 

 أعضاء هيئة التدريس عدد 
1UT

 العام الدراسي الماضيالمتفرغين المشاركين في أنشطة التطوير المهنية خالل 
1TU

100 X 

 لذلك العام الدراسيالمتفرغين عضاء هيئة التدريس كلي ألعدد الال
 

 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ. ٤

• 
1T

نفقات متابعة البرامج  تطوير أعضاء هيئة التدريسيشمل 

على المدى القصير مثل الدورات المهنية، والحلقات طويرية الت

وراق أو األبحاث األأو تقديم  ،أو حضور المؤتمرات ،الدراسية

حصول هذا ال يشمل المنح الدراسية لل. و األكاديمية محليا ودوليا

إذا . متقدمة على مستوى الماجستير أو الدكتوراهأعلى درجة على 

على أنها  دليل إضافيأن يحتسب ذلك كيمكن لذلك،  دعت الحاجة

 Keyة (من مؤشرات األداء الرئيس مجموعة منفصلة

Performance Indicators (. 
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يشمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس  •

و كلية، و الالذين عينوا كمتفرغين بدوام كامل مع المؤسسة، 

ن في يدارية. يمكن أن يشمل ذلك الباحثبرامج، أو الوحدات اإلال

الوحدة اإلدارية  الذين عينوا كأعضاء هيئة التدريس، أو تم 

إلحاقهم بكلية أو برنامج على الرغم من أنهم يمكن أن يعملوا 

يشمل هذا أولئك و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى. 

أو إجازة  الذين حصلوا على إجازة لمتابعة الدراسات األكاديمية

 تفرغ.
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicatorsالنسب المئوية ) على أساس معدل متوسطات 

۱المستوى   % ۱۰% <۰: اإلنجاز 

۲المستوى   %  ۲۰% < ۱۰: اإلنجاز 

۳المستوى   %۳۰% < ۲۰: اإلنجاز 

٤المستوى   % ٥۰% < ۳۰: اإلنجاز 

٥المستوى   % ۷۰% < ٥۰: اإلنجاز 

٦المستوى   % ۱۰۰ــ%  ۷۰: اإلنجاز 

 
و الذين تم تطوير مهاراتهم المعرفية المتفرغين موظفي الدعم نسبة ۹٫٥٫۳
و المستوى الذي (%.خارجهامملكة العربية السعودية أو ال مهنية فيال

 )تحقق
 

 Key Performanceة (األداء الرئيس. بيئة التعامل مع مؤشرات ۱
Indicators ( 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
أحصل على البيانات  ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

مؤشرات بيئة التعامل مع 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في الرئيساألداء 

 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة الرئيساألداء 

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (الرئيساألداء 

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل  عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

نسبة موظفي الدعم 
 الذين تلقوا تدريب

 موظفي الدعمعدد 
المتفرغين لذلك العام 

 الدراسي 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة موظفي الدعم 
المتفرغين الذين تم 
تطوير مهاراتهم 

المعرفية و المهنية في 
المملكة العربية 

 السعودية أو خارجها
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Indicators ،المحسوبة (
و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

Performance 
Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

الموافقة على 
مؤشرات األداء 

 Keyالرئيسية (
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
دعم أداء كدليل على 

الوحدة عند التعامل مع 
 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على الدرجة الكلية  بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
لتحسين من قبل فرص ا

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  ناءب ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (صيغ مؤشرات األداء الرئيس. حساب ۳

Indicators ( 
 

U

   X ۱۰۰الذين تلقوا تدريبا موظفي الدعمعدد 
U

 لذلك العام الدراسيلموظفي الدعم كلي عدد الال

 

 البيانات المطلوبة لحساب الصيغ. ٤

يؤخذ في االعتبار عند احتساب عدد موظفي الدعم المتفرغين  •

حلقات و الالعاملين بدوام كامل الذين شاركوا في حلقات العمل 

الدراسية أو المؤتمرات أو الدورات التدريبية التنموية لتحسين 

اتهم المهنية داخل المملكة العربية السعودية أو و مهارمعارفهم 

العمل أو المؤتمرات  و ورشدوليا أن المشاركة في الندوات 

 تهدف إلى التنمية المهنية.

مع  عدد موظفي الدعم المتفرغين العاملين بدوام كامليشمل  •

 يشمل دارية والاإلوحدات الأو  ،برامجال وأكلية، أو الالمؤسسة، 

هذا شمل ييمكن أن  المجال األكاديمي. و ذلك العاملين في

دارية الذين ليس لديهم وضع عضو هيئة اإلوحدة الالباحثين في 

برنامج كجزء من وظيفة الكلية أو إلحاقهم بالالتدريس، ويمكن 
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و . إدارية من تلك الوحدة
1T

حاصلين على هذا ال يشمل أولئك ال

 .العليا همأكاديمية لمتابعة دراساتإجازة الدراسة أو إجازات 

 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicatorsالنسب المئوية ) على أساس معدل متوسطات 

۱المستوى   % ۱۰% <۰: اإلنجاز 

۲المستوى   %  ۲۰% < ۱۰: اإلنجاز 

۳المستوى   %۳۰% < ۲۰: اإلنجاز 

٤المستوى   % ٥۰% < ۳۰: اإلنجاز 

٥المستوى   % ۷۰% < ٥۰: اإلنجاز 

٦المستوى   % ۱۰۰ــ%  ۷۰: اإلنجاز 

 
 

1T۱۰٫٥٫۱  السابق  العام الدراسيعدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة خالل
على أساس الصيغة في الالئحة التنفيذية لنظام المجلس األعلى (تعتمد األبحاث 

و الهيئة الوطنية للتقويم 1T (اتمؤتمراألوراق البحثية المنشورة في الباستثناء 
 )و المستوى الذي تحققمعدل ال -  (NCAAA 26)عتماد األكاديمي  اال

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱
Indicators ( 
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 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة العمليةخطوات تطبيق  الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators (ء وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

مؤشرات  نموذج
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

رئيس القسم 
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
  (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل عماادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 الكلية

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

 البيانات المطلوبة

عدد األبحاث المنشورة 
في مجالت محكمة خالل 

 السابق العام الدراسي 

العدد الكلي ألعضاء 
هيئة الدريس المتفرغين 

 خالل العام الدراسي

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

عدد األبحاث المنشورة 
في مجالت محكمة خالل 

السابق العام الدراسي 
نسبة إلى أعضاء هيئة 

 التدريس المتفرغين
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 )Indicators مجلس القسم األكاديمي 
 مجلس القسم موافقةو الالتوصية  ٥

 األكاديمي
و نموذج التوصية 

فقة الخاص مواال
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

راسة تقرير الد
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 
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 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳
Indicators ( 

 
 العام الدراسي الماضيخالل عدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة 

 كلي ألعضاء هيئة التدريس لذلك العام الدراسيعدد الال
 

) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤
 لحسابالصيغالالزمة 

البحوث التجريبية، عمال اإلبداعية و األاألبحاث الداخلية عدد يشمل  •

المبتكرة التي نشرت واألكاديمية اإلبداعية األعمال و ،والبحوث األساسية

على الصعيد الوطني أو وقائع المؤتمرات أو حكمة في مجلة م

ويجب أن تنشر هذه األبحاث خالل دورة المراجعة والتقويم .الدولي

الداخلي. لن يتم احتساب األبحاث التي تم احتسابها في الدورة السابقة مرة 

السنة المالية. يعتبر  و ليسأخرى. تشير السنة هنا إلى العام الدراسي 

التاريخ الذي ستنشر فيه الدراسة تاريخ النشر في المجلة أو وقائع 

 تاريخ المراجعة أو القبول للنشر. و ليسمرات، المؤت

شمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس الذين ي •

أو برامج، و الكلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، كمتفرغين بعينوا 

الذين اإلدارية وحدة الن في يشمل ذلك الباحثاإلدارية.يمكن أن يالوحدات 

لى الرغم عبرنامج أو كلية بإلحاقهم تم أو ، عينوا أعضاء هيئة التدريس

و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى.  واعمليمكن أن يم من أنه

أو األكاديمية لدراسات لمتابعة اإجازة حصلوا على  الذينيشمل هذا أولئك 

 .تفرغإجازة 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 
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  ۰٫۱% <  ۰. ۰اإلنجاز :  ۱المستوى 

  ۰٫۲<   ۰٫۱اإلنجاز :  ۲المستوى 

  ۰٫۳<   ۰٫۲اإلنجاز :  ۳المستوى 

  ۰٫٤<    ۰٫۳اإلنجاز :  ٤المستوى 

   ۰٫٥<    ۰٫٤اإلنجاز :  ٥المستوى 

  ۱٫۰  ــ  ۰٫٥اإلنجاز :  ٦المستوى 

 
أعضاء من كافة أبحاث محكمة العلمية المجالت العدد االستشهادات في  ۱۰٫٥٫۲

عتماد و اال(الهيئة الوطنية للتقويم السابق الدراسي العام خالل  هيئة التدريس
 )و المستوى الذي تحققمعدل ال -  (NCAAA 27)األكاديمي  

 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱
Indicators ( 

 

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج 
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
قبل لجنة الجودة في 

 الكلية

على مستوى البرنامج 
من قبل لجنة الجودة في 

 البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في 
 البرنامج أو الكلية

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عدد االستشهادات خالل 
 العام الدراسي السابق

العدد الكلي ألعضاء 
هيئة الدريس المتفرغين 

 خالل العام الدراسي

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

عدد االستشهادات في 
المجالت العلمية 

المحكمة من كافة أبحاث 
أعضاء هيئة التدريس 
خالل العام الدراسي 

 السابق 
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حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators (ء وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators ( المحسوبة، و
نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج مؤشرات 
ة الرئيساألداء 

)Key 
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

رئيس القسم 
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم موافقةو الالتوصية  ٥

 األكاديمي
و نموذج التوصية 

فقة الخاص مواال
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
تقرير الدراسة الذاتية حدث  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

يتم إعادة رصد الدرجة الكلية  ۷
ة الرئيسلألداء لمؤشرات األداء 

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 
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)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

)Self-study 
Report ( 

لألداء على الدرجة الكلية  بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
فرص  تحديد نقاط القوة و

التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

 
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳

Indicators ( 
 

 العام الدراسي الماضيخالل ادات البحثية هستشعدد اال
 كلي ألعضاء هيئة التدريس لذلك العام الدراسيالعدد ال

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤

 الالزمة لحسابالصيغ
بحوث األساسية و الالبحوث التجريبية، األبحاث عدد يشمل  •

 داهشتساالتم مبتكرة التي و الاإلبداعية األكاديمية عمال و األالنموذجية،

قواعد بيانات على المستوى أو وقائع مؤتمرات أو في مجالت محكمة بها 

ويجب أن تنشر هذه األبحاث خالل دورة المراجعة الدولي. أو الوطني 

والتقويم الداخلي. لن يتم احتساب األبحاث التي تم احتسابها في الدورة 
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السنة  و ليسالسابقة مرة أخرى. تشير السنة هنا إلى العام الدراسي 

المالية. يعتبر التاريخ الذي ستنشر فيه الدراسة تاريخ النشر في المجلة أو 

 تاريخ المراجعة أو القبول للنشر. و ليسوقائع المؤتمرات، 

شمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس الذين ي •

أو برامج، و الكلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، كمتفرغين بعينوا 

الذين اإلدارية وحدة الن في يشمل ذلك الباحثاإلدارية.يمكن أن يحدات الو

لى الرغم عبرنامج أو كلية بإلحاقهم تم أو ، عينوا أعضاء هيئة التدريس

و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى.  واعمليمكن أن يم من أنه

أو األكاديمية لدراسات لمتابعة اإجازة حصلوا على  الذينيشمل هذا أولئك 

 .تفرغإجازة 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

  لكل عضو هيئة تدريس     ۰٫٥<    ۰. ۰اإلنجاز :  ۱المستوى 

 لكل عضو هيئة تدريس     ۱<    ۰٫٥نجاز :اإل ۲المستوى 

 لكل عضو هيئة تدريس   ۱٫۲٥<   ۱اإلنجاز :  ۳المستوى 

 لكل عضو هيئة تدريس  ۱٫٥<    ۱٫۲٥اإلنجاز :  ٤المستوى 

 لكل عضو هيئة تدريس   ۲<     ۱٫٥اإلنجاز :  ٥المستوى 

 فما فوق         لكل عضو هيئة تدريس ۲اإلنجاز :     ٦المستوى 

 
 

المتفرغين الذين نشروا بحثا محكما واحدا التدريس اء هيئة عضأنسبة  ۱۰٫٥٫۳
عتماد و اال(الهيئة الوطنية للتقويم ق السابعام الدراسي خالل العلى األقل 
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 )و المستوى الذي تحققمعدل ال -  (NCAAA 28)األكاديمي  
 

 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱

Indicators ( 
 

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

الجودة في لجنة 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators ( وفقا للجزء
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 الرئيسية  

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
قبل لجنة الجودة في 

 الكلية

على مستوى البرنامج 
من قبل لجنة الجودة في 

 البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في 
 البرنامج أو الكلية

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عدد أعضاء هيئة 
التدريس المتفرغين 

الذين نشروا بحثا محكما 
واحدا على األقل خالل 
 العام الدراسي السابق 

العدد الكلي ألعضاء 
هيئة الدريس المتفرغين 

 خالل العام الدراسي

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس المتفرغين 

الذين نشروا بحثا محكما 
واحدا على األقل خالل 
 العام الدراسي السابق 
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من أجل التحسين، إذا كان 
 هناك حاجة لذلك

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

رئيس القسم 
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم موافقةو الالتوصية  ٥

 األكاديمي
و نموذج التوصية 

فقة الخاص مواال
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
تقرير الدراسة الذاتية حدث  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
فرص  تحديد نقاط القوة و

التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

تقرير الدراسة لجنة الجودة في على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
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الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 
 Self-studyالذاتية (

Report بتطبيق خطة (
التطوير لمعالجة النتيجة من 

 أجل التحسين المستمر 

-Selfالذاتية ( البرنامج
study 

Report    ( 

 
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳

Indicators ( 
 

 المتفرغين التدريس اء هيئة عضعدد أ
 قالسابعام الدراسي خالل الالذين نشروا بحثا محكما واحدا على األقل 

 كلي ألعضاء هيئة التدريس لذلك العام الدراسيعدد الال
 

) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤
 الالزمة لحسابالصيغ

بحوث األساسية و الالبحوث التجريبية، األبحاث عدد يشمل  •

 داهشتساالتم مبتكرة التي و الاإلبداعية األكاديمية عمال و األالنموذجية،

قواعد بيانات على المستوى أو وقائع مؤتمرات أو في مجالت محكمة بها 

ويجب أن تنشر هذه األبحاث خالل دورة المراجعة الدولي. أو الوطني 

والتقويم الداخلي. لن يتم احتساب األبحاث التي تم احتسابها في الدورة 

السنة  و ليسالسابقة مرة أخرى. تشير السنة هنا إلى العام الدراسي 

المالية. يعتبر التاريخ الذي ستنشر فيه الدراسة تاريخ النشر في المجلة أو 

يجب عمل  تاريخ المراجعة أو القبول للنشر. و ليسمرات، وقائع المؤت

 هيئة التدريس.  التي أجراها أعضاءإحصائية تبين األبحاث 

شمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس الذين ي •

أو برامج، و الكلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، كمتفرغين بعينوا 

الذين اإلدارية وحدة الن في يذلك الباحثشمل اإلدارية.يمكن أن يالوحدات 

لى الرغم عبرنامج أو كلية بإلحاقهم تم أو ، عينوا أعضاء هيئة التدريس

و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى.  واعمليمكن أن يم من أنه
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أو األكاديمية لدراسات لمتابعة اإجازة حصلوا على  الذينيشمل هذا أولئك 

 .تفرغإجازة 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

  ۰٫۱<   ۰. ۰اإلنجاز :  ۱المستوى 

  ۰٫۲<   ۰٫۱اإلنجاز :  ۲المستوى 

  ۰٫۳<   ۰٫۲اإلنجاز :  ۳المستوى 

  ۰٫٤<    ۰٫۳اإلنجاز :  ٤المستوى 

   ۰٫٥<    ۰٫٤اإلنجاز :  ٥المستوى 

  ۱٫۰  ــ   ۰٫٥اإلنجاز :  ٦المستوى 

 

تقييم بيئة دعم البحث و المرافق (معدل المتوسطات الحسابية و المستوى ۱۰٫٥٫٤
 الذي تحقق استنادا إلى المسح)

1T۱ ة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئةKey Performance 
Indicators ( 

 

 
 

 ستخداممستوى اال

رصد الكلية 
أو البرنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
)LeTCI)   في

 المراجعة
   السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية من قبل 
لجنة الجودة 

 في الكلية

 تكرار الحساب

مرة واحدة 
في السنة في 
نهاية كل عام 

 دراسي

 مصدر البيانات

لجنة الجودة 
 في الكلية

 البيانات المطلوبة

تقييم مسح ل
بيئة دعم 
البحث و 
 المرافق 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم بيئة 
دعم البحث و 

 المرافق 
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 Key Performanceة (مع مؤشرات األداء الرئيس خطوات التعامل. ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

مؤشرات وحدة تقييم 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
النتائج، و طور خطة 
العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
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مؤشرات األداء 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ( 

حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦
)Self-study Report (

حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 أو البرنامج الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 

الذاتية  تقرير الدراسة
)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ۳
 

بيئة دعم البحث لتقييم جودة  اموحدً  اقييمً ت دعم البحث تقييميجري ليعتبر المسح الذي 
قياسه حسب عادة يتم الو في  أعضاء هيئة التدريس.من وجهة نظر و المرافق 

الحسابية  اتمتوسطمعدل المن أجل الحصول على درجة مقياس ليكرت الخماسي 
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيسو تهدف آلراء أعضاء هيئة التدريس. 
Performance Indicators في  توفير دعم مناسب و كافٍ ) هنا إلى ضمان

بيئة أكاديمية مالئمة تدعم و تساعد في تحقيق أهداف البحث ألعضاء هيئة التدريس 
ة لتطوير أداة المسح عادة تغطي المجاالت أو العوامل الرئيسفي الكلية أو االبرنامج. 

 ما يلي:
 

o مع سهولة الوصول إليها توفر المجالت واالشتراكات. 
o الوصول إلى المكتبة الرقمية. 
o  لبحوث والتدريساألعباء التدريسية بين اتوازن. 
o  األكاديمي–لعمل البحثي (اإلداري في االمساعدة(. 
o  لألبحاث والنشرالدعم المادي توافر. 

 
)  Key Performance Indicatorsة (. مقاييس مؤشرات األداء الرئيس٤
 )لمسحالحسابية ل اتمتوسطال معدلعلى أساس ) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫٤۹أقل من 
 ۲٫٥– ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
 

بحوث واالبتكار نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة للجامعة ال دعممقدار  ۱۰٫٥٫٥
 (النسبة و المستوى الذي تحقق) التدريس المتفرغين

 
 
 

1T۱ ة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئةKey Performance 
Indicators ( 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators وفقا للجزء (

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 الرئيسية  

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد لكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى البرنامج  
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

وكالة الجامعة للدراسات 
 العليا و البحث العلمي

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

مقدار دعم الجامعة 
للبحوث و االبتكار 

 عضاء هيئة التدريسأل

العدد الكلي ألعضاء 
هيئة الدريس المتفرغين 

 خالل العام الدراسي

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

مقدار دعم الجامعة 
للبحوث و االبتكار نسبة 
إلى إجمالي عدد أعضاء 

هيئة التدريس 
 المتفرغين 
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Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 ذا كان هناك حاجة لذلكإ

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

تحليل نموذج  العميد
ء مؤشرات األدا

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
األداء  لألداء لمؤشرات

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report  (   
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فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (يانات مؤشرات األداء الرئيسب . ۳
 

  بتكار المقدم ألعضاء هيئة التدريس و االمقدار الدعم للبحث 
 في هذا العام الدراسيعدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين 

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤

 الالزمة لحسابالصيغ
 

و البحوث التجريبية، اإلبداعية عمال و األاألبحاث الداخلية عدد يشمل  •

مبتكرة التي نشرت و الاإلبداعية األكاديمية عمال و األ،بحوث األساسيةال

، الدوليأو الوطني  دينعلى الصعيوقائع المؤتمرات أو حكمة في مجلة م

من قبل المؤسسة، والكلية، والبرامج، نقدا أو غير ذلك تي تم تمويلها و ال

يجب توفير الدعم الخارجي  الدولي.أو الوطني خارجيا على المستوى أو 

 .المتفرغين داخلي السابق لكافة أعضاء هيئة التدريسو ال

 الذينأعضاء هيئة التدريس جميعأعضاء هيئة التدريس عدد يشمل  •

أو برامج، و الكلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، عينوا كمتفرغين ب

الذين اإلدارية وحدة الن في يشمل ذلك الباحثأن ياإلدارية.يمكن الوحدات 

لى الرغم عبرنامج أو كلية بإلحاقهم تم أو ، عينوا أعضاء هيئة التدريس
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و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى.  واعمليمكن أن يم من أنه

أو األكاديمية لدراسات لمتابعة اإجازة حصلوا على  الذينيشمل هذا أولئك 

 .تفرغإجازة 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

۱المستوى  لایر سعودي۱۰۰۰۰<لایر سعودي ۰،۰۰۰اإلنجاز:    

۲المستوى  لایر سعودي۲۰۰۰۰<لایر سعودي ۱۰۰۰۰اإلنجاز:    

۳المستوى  لایر سعودي۳۰۰۰۰<لایر سعودي ۲۰۰۰۰اإلنجاز:    

٤المستوى  لایر سعودي٤۰۰۰۰<لایر سعودي ۳۰۰۰۰اإلنجاز:    

٥المستوى  لایر سعودي٥۰۰۰۰<لایر سعودي ٤۰۰۰۰اإلنجاز:    

٦المستوى   فما فوق     لایر سعودي٥۰۰۰۰≥ اإلنجاز:  

 
 
 
 
 

بحوث واالبتكار نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء للخارجي ال دعممقدار ال۱۰٫٥٫٦
عتماد األكاديمي  و اال(الهيئة الوطنية للتقويم المتفرغين هيئة التدريس

(NCAAA 30)  -  و المستوى الذي تحققالمتوسطات الحسابية معدل( 
 

 
 

1T۱ ة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئةKey Performance 
Indicators ( 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة
حصل على البيانات ا ۱

الالزمة من مصدر البيانات 
) ۱الموجود في الجزء (

التعامل مع مؤشرات بيئة 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

حسب مؤشرات األداء ا ۲
 Keyالرئيسية (

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
األداء الرئيسية في 

 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

لجنة رفع أداة المسح إلى ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

وكالة الجامعة للدراسات 
 العليا و البحث العلمي

عمادة شؤون  أعضاء 
هيئة التدريس و 

 الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

الدعم الخارجي مقدار 
للبحوث و االبتكار 

عضاء هيئة التدريس أل
 المتفرغين 

العدد الكلي ألعضاء 
هيئة الدريس المتفرغين 

 خالل العام الدراسي

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

الدعم الخارجي مقدار 
للبحوث و االبتكار نسبة 
إلى إجمالي عدد أعضاء 

هيئة التدريس 
 المتفرغين 
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Indicators ،المحسوبة (
و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

Performance 
Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية مجلسإلى 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

الدراسة الذاتية تقرير 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ۳
 

U

بتكار و االللبحث الخارجي مقدار الدعم 
U

 

 عام الدراسيللعدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين 

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤

 الالزمة لحسابالصيغ
 

ألبحاث الحاصلين على دعم لعدد أعضاء هيئة التدريس يشمل  •

و  ،بحوث األساسيةو الالبحوث التجريبية، اإلبداعية عمال و األالداخلية 

نقدا أو غير ذلك تم تمويلها مبتكرة التي و الاإلبداعية األكاديمية عمال األ

الوطني خارجيا على المستوى أو من قبل المؤسسة، والكلية، والبرامج، 

 الدولي.أو 

 الذينأعضاء هيئة التدريس  أعضاء هيئة التدريس جميععدد يشمل  •

أو برامج، و الكلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، عينوا كمتفرغين ب

الذين اإلدارية وحدة الن في يشمل ذلك الباحثاإلدارية.يمكن أن يالوحدات 

لى الرغم عبرنامج أو كلية بإلحاقهم تم أو ، عينوا أعضاء هيئة التدريس

و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى.  واعمليمكن أن يم من أنه

أو األكاديمية لدراسات لمتابعة اإجازة حصلوا على  الذينيشمل هذا أولئك 
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 .تفرغإجازة 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

۱المستوى  لایر سعودي۱۰۰۰۰<لایر سعودي ۰،۰۰۰اإلنجاز:    

۲المستوى  لایر سعودي۲۰۰۰۰<لایر سعودي ۱۰۰۰۰اإلنجاز:    

۳المستوى  لایر سعودي۳۰۰۰۰<لایر سعودي ۲۰۰۰۰اإلنجاز:    

٤المستوى  لایر سعودي٤۰۰۰۰<لایر سعودي ۳۰۰۰۰اإلنجاز:    

٥المستوى  لایر سعودي٥۰۰۰۰<لایر سعودي ٤۰۰۰۰اإلنجاز:    

٦المستوى   فما فوق     لایر سعودي٥۰۰۰۰≥ اإلنجاز:  

 
 

العام الدراسي  خاللعدد األبحاث أو التقارير المقدمة للمؤتمرات العلمية ۱۰٫٥٫۷
(الهيئة هيئة التدريس المتفرغيننسبة إلى إجمالي عدد أعضاء الماضي 

و معدل ال -  (NCAAA 29)عتماد األكاديمي  و االالوطنية للتقويم 
 )المستوى الذي تحقق

 
 
 

1T۱ ة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئةKey Performance 
Indicators ( 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
 Keyة (مؤشرات األداء الرئيس

Performance 
Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج البيانات 
 العام

ة مؤشرات األداء الرئيسحسب ا ۲
)Key Performance 

Indicators وفقا للجزء (
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

لجنة الجودة في 
 البرنامج

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 البرنامج

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

رئيس القسم 
 األكاديمي

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة  للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 المؤسسة للمراجعة السنوية

رصد الكلية للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في الكلية  (LeTCI)التكامل 
 للمراجعة السنوية

رصد البرنامج للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 البرنامج للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  من 
 قبل عمادة الجودة

 لجنة الجودة في الكلية

 لجنة الجودة في البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في الكلية  او 
 االبرنامج

عمادة شؤون  أعضاء هيئة 
 التدريس و الموظفين 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عدد األبحاث أو التقارير 
المقدمة للمؤتمرات العلمية 

 العام الدراسي الماضي خالل

العدد الكلي ألعضاء هيئة 
خالل العام الدريس المتفرغين 
 الدراسي

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

عدد األبحاث أو التقارير 
المقدمة للمؤتمرات العلمية 

العام الدراسي الماضي  خالل
نسبة إلى إجمالي عدد أعضاء 

 هيئة التدريس المتفرغين 
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 )Indicators مجلس القسم األكاديمي 
 مجلس القسم التوصية و الموافقة ٥

 األكاديمي
نموذج التوصية و 

فقة الخاص الموا
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

على الدرجة الكلية لألداء  بناء ۸
ة سلمؤشرات األداء الرئي

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

الدراسة  تقرير
-Selfالذاتية (

study 
Report    ( 
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 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ۳
 

 العام الدراسي الماضي  خاللعدد األبحاث أو التقارير المقدمة للمؤتمرات العلمية 

 عام الدراسيلذلك العدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين 

 
) Key Performance Indicatorsة (األداء الرئيسمؤشرات بيانات  . ٤

 الصيغ الالزمة لحساب
 

عدد األبحاث أو التقارير المقدمة للمؤتمرات العلمية خالل عدد يشمل  •

 ،بحوث األساسيةو الالبحوث التجريبية،  العام الدراسي الماضي

قبولها لتقديمها في تم المبتكرة التي واإلبداعية األكاديمية األعمال و

 .ةوطنيمؤتمرات دولية أو 

 الذينأعضاء هيئة التدريس  أعضاء هيئة التدريس جميععدد يشمل  •

أو برامج، و الكلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، عينوا كمتفرغين ب

الذين اإلدارية وحدة الن في يشمل ذلك الباحثاإلدارية.يمكن أن يالوحدات 

لى الرغم عبرنامج أو كلية بإلحاقهم تم أو ، عينوا أعضاء هيئة التدريس

و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى.  واعمليمكن أن يم من أنه

أو األكاديمية لدراسات لمتابعة اإجازة حصلوا على  الذينيشمل هذا أولئك 

 .تفرغإجازة 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators و المستوى الذي تحققمعدل ال) على أساس 

۱المستوى     :۰٫۰٥<  ۰٫۰۰اإلنجاز  

۲المستوى     :۰٫۱۰<  ۰٫۰٥اإلنجاز  

۳المستوى     :۰٫۱٥<    ۰٫۱۰اإلنجاز   
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٤المستوى     :۰٫۲۰<   ۰٫۱٥اإلنجاز 

٥المستوى     :۰٫۲٥<   ۰٫۲۰اإلنجاز  

٦المستوى    :۰٫۲٥أكبر من أو يساوي  اإلنجاز  

 
 
 

 فيختراع اال اتو براءية فكرية كملكبتكارات المسجلة و االث ابحاألعدد  ۱۰٫٥٫۸
 (العدد و المستوى الذي تحقق) الماضية ٥ ـغضون السنوات ال

 
 

1T۱ ة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئةKey Performance 
Indicators ( 

 

 
 

 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيسالتعامل مع خطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

وكالة الجامعة للدراسات 
 العليا و البحث العلمي 

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

عدد األبحاث و 
االبتكارات المسجلة 

كملكية فكرية و براءات 
االختراع في غضون 

 الماضية  ٥السنوات الـ 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

عدد األبحاث و 
االبتكارات المسجلة 

كملكية فكرية و براءات 
االختراع في غضون 

 الماضية  ٥السنوات الـ 
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Indicators ( 
حسب مؤشرات األداء ا ۲

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsء ) وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة الرئيساألداء 

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

 وحدة تقييم مؤشرات
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

مؤشرات األداء حلل  ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
الذاتية  حدث تقرير الدراسة ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية
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يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

المراجعين في لجنة 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 

الدراسة الذاتية تقرير 
)Self-study Report    ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

على فرص التحسين،  بناء ۹
تقوم الوحدة التي تعد تقرير 

-Selfالدراسة الذاتية (
study Report بتطبيق (

خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات . ۳

 الصيغ الالزمة لحساب
و ية فكرية كملكالمسجلة اإلبداعية عمال و األاألبحاث عدد يشمل  •

و  النموذجية،بحوث األساسية و الختراع البحوث التجريبية، اال اتبراء

و ية فكرية كملك هاليسجتم تمبتكرة التي و الاإلبداعية األكاديمية عمال األ

 يمكن أنالمستوى الدولي. أو على المستوى المحلي ختراع اال اتبراء

 أو بحوث أساسية تم إجراؤهابحوث تجريبية األكاديمية األعمال تكون 
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دون نموذج أو إطار للعمل وضع  إلىو ال سابق وصألدب الاأساس على 

ويقبل مبتكرة أو  ةفنيذات طبيعة إبداعية  أي أعمالأو أي اختبار عملي، 

و األكاديمية تكون هذه األعمال  يجب أن.في نفس التخصصنظراؤهم  ابه

و األخيرة لدورة المراجعة  ٥بتكارات مسجلة خالل السنوات الـ اال

 تدقيق السنوية خالل السنة األكاديمية. ال

 
٤ . 1T) تكافؤ مقاييس مستوياتLevelsة () مؤشرات األداء الرئيسKey 

Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

۱المستوى     :٥<  ۰اإلنجاز  

۲المستوى     :۱۰<  ٥اإلنجاز  

۳المستوى     :۱٥<    ۱۰اإلنجاز   

٤المستوى     :۲۰<   ۱٥اإلنجاز 

٥المستوى     :۲٥<   ۲۰اإلنجاز  

٦المستوى    :۲٥أكبر من أو يساوي  اإلنجاز  

 
 

و (الهيئة الوطنية للتقويم لجامعة على البحوث اإلنفاق اإلجمالي لنسبة  ۱۰٫٥٫۹
و المستوى المتوسطات الحسابية عدل م -  (NCAAA 31)عتماد األكاديمي  اال

 ) الذي تحقق
 

1T۱ ة (مؤشرات األداء الرئيس التعامل مع. بيئةKey Performance 
Indicators ( 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

رات األداء حسب مؤشا ۲
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicatorsء ) وفقا للجز

) صيغة مؤشرات األداء ۳(
 ة  لرئيسا

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

حلل مؤشرات األداء  ٤
 Keyة (الرئيس

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى البرنامج 
 من قبل عمادة الجودة

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 إدارة الشؤون المالية

وكالة الجامعة للدراسات 
 العليا و البحث العلمي

البيانات المطلوبة 
 لحساب الصيغ

إجمالي النفقات 
 التشغيلية

 عدد األبحاث إجمالي 
عضاء هيئة التدريس أل

المتفرغين لذلك العام 
 الدراسي

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة اإلنفاق اإلجمالي 
 للجامعة على البحوث 
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Performance 
Indicators ،المحسوبة (

و نتائجها، و طور خطة 
العمل من أجل التحسين، 

 إذا كان هناك حاجة لذلك

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة (

 الكلية إلى مجلس

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
نموذج التوصية و  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ة على الدرجة الكلي بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (األداء الرئيس بيانات مؤشرات . ۳
 

 على البحث العلمي إجمالي النفقات 

 اجمالي النفقات

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤

 الالزمة لحسابالصيغ
 

العام الدراسي  خاللمنشورة عدد عدد األبحاث أو التقارير اليشمل  •

األكاديمية األعمال  و ،األساسيةبحوث و الالبحوث التجريبية،  الماضي

على المستوى نقدا أو غير ذلك تم تمويلها التي المبتكرة التي و اإلبداعية 

 .المؤسسة، والكلية، والبرامجمن خارج  الدوليأو الوطني 

• 
1T

يشمل مجموع الكلفة التشغيلية السنوية في الجامعة جميع أنواع 

يم، و التعلم، و البحث، و النفقات السنوية من قبل الجامعة سواء في التعل

 و ماالخدمات المجتمعية، و اإلدارة، و الدعم، و البنية التحتية للخدمات، 

أو الزراعة نفاق على األصول المادية، و إلى ذلك. و هذا ال يشمل اإل

 .المرافق

الذين أعضاء هيئة التدريس  أعضاء هيئة التدريس جميعيشمل عدد  •
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برامج، أو و الكلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، عينوا كمتفرغين ب

الذين اإلدارية  وحدة الن في يدارية. يمكن أن يشمل ذلك الباحثالوحدات اإل

لى الرغم عكلية أو برنامج تم إلحاقهم ب، أو عينوا أعضاء هيئة التدريس

و ال بنشاط في مراكز البحوث في أماكن أخرى.  وايمكن أن يعملم من أنه

أو لدراسات األكاديمية حصلوا على إجازة لمتابعة ا أولئك الذينيشمل هذا 

 .إجازة تفرغ
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

۱المستوى     :۰٫۰٥<  ۰٫۰۰اإلنجاز  

۲المستوى     :۰٫۰۱۰<  ۰٫۰٥اإلنجاز  

۳المستوى     :۰٫۰۱٥<    ۰٫۰۱۰اإلنجاز   

٤المستوى     :۰٫۰۲۰<   ۰٫۰۱٥اإلنجاز 

٥المستوى     :۰٫۲٥<   ۰٫۰۲۰اإلنجاز  

٦المستوى    :۰٫۰۲٥أكبر من أو يساوي  اإلنجاز  % 

 
 

/ مستخدمي الخريجين /  الشركاتالعمل /  ربابمستوى رضا أتقييم  ۱۱٫٤٫۱
عن كفاءة الخريجين (معدل المتوسطات  ،ن/ الخريجي الخريجين / اآلباءرابطة 

 )الحسابية و المستوى الذي تحقق استنادا إلى المسح
 

1T۱ ة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئةKey Performance 
Indicators ( 
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 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة العمليةخطوات تطبيق  الخطوة

حصل على البيانات ا ۱
الالزمة من مصدر البيانات 

) ۱الموجود في الجزء (
التعامل مع مؤشرات بيئة 

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 البيانات العامنموذج 

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة مؤشرات األداء الرئيس
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

تحليل نموذج لجنة الجودة في قم بإجراء المسح، و حلل  ٤

 ستخداممستوى اال

رصد البرنامج 
للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
)LeTCI)   في

المراجعة 
 السنوية

 مستوى الحساب

على مستوى 
 البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا

 مصدر البيانات

 البرنامج

 البيانات المطلوبة

تقييم مسح ل
مستوى رضا 
/ أرباب العمل 
/ الشركات 

مستخدمي 
/ الخريجين 
رابطة 

/ الخريجين 
/  اآلباء 

الخريجون عن 
 كفاءة الخريجين 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم مستوى 
رضا أرباب 

/  العمل 
/ الشركات 

مستخدمي 
/ الخريجين 
رابطة 

/ الخريجين 
/  اآلباء 

الخريجين ، عن 
 كفاءة الخريجين 
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النتائج، و طور خطة 
العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

مؤشرات األداء  الكلية 
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators( 

قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤
العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

إعادة رصد الدرجة  يتم ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
األداء لألداء لمؤشرات 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
و تحليل خطة العمل من 

جل تحديد نقاط القوة و أ
فرص التحسين من قبل 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (ئيسمؤشرات األداء الربيانات  . ۳

البرنامج لتقييم جودة  اموحدً  اقييمً ت كفاءة الخريجين تقييميجري ليعتبر المسح الذي 
أرباب العمل / الشركات / مستخدمي الخريجين / المستفيدين أي من وجهة نظر 

مقياس ليكرت قياسه حسب عادة يتم الو في  .نيرابطة الخريجين / اآلباء / الخري
الحسابية آلراء  اتمتوسطمعدل المن أجل الحصول على درجة الخماسي 

 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيسو تهدف المستفيدين. 
Indicators كفاءات و الن بالقدرات أن يكون المستفيدون مقتنعي) هنا إلى ضمان

المطلوبة في الخريج المؤهل الذي يستطيع المساهمة في نجاح و تقدم المجتمع. 
 ة لتطوير أداة المسح عادة ما يلي:تغطي المجاالت أو العوامل الرئيس

 
o  :1أصحاب العملTوالكفاءة المهنية، ت، ومهارات حل المشكالبالتخصصمعرفة ال ،

 ، ومهارات القيادة، والموقف، واالتصاالت الشخصية، مزايا العمل و

 .ةمختلفال المؤسساتفي مقارنة مع غيرهم من الموظفين مميزات وال

o الخريجون: 

  :1عن الخريجينT ،(المعرفة والمهارة) ،مهارات و المجال المعرفي

 مهارات حسبال مهارات اإلدارة، والصفات القيادية، وو االتصال، 

 .السعوديةفي المملكة  اإلطار الوطني للمؤهالت

 1T التقييم، والخدمات و ، و ما يتم تقديمهالهيكل، و ، تنظيمال البرنامج:عن

 .التي يقدمها القسم األكاديمياألكاديمية واإلدارية 
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o 1Tأولياء األمور: 

 :بين  واالتصاالت ،والمواقف ،القيمو الكفاءة،  عن الدراسات العليا

 .والتفاعل االجتماعياألشخاص، 

 1T:تواصل مع أولياء األمورال و، والتوصيل المخرجات عن البرنامج. 

o 1Tالخريجون: 

 1T و : المجال المعرفي، (المعرفة والمهارة)، طلبة الدراسات العلياعن

مهارات ال مهارات اإلدارة، والصفات القيادية، وو مهارات االتصال، 

 .لسعوديةاإلطار الوطني للمؤهالت في المملكة العربية ا حسب

 1T :التقييم، والخدمات و ، يتم تقديمهو ما الهيكل، و ، تنظيمالعن البرنامج

 .المقدمة من القسم األكاديمياألكاديمية واإلدارية 

)  Key Performance Indicatorsة (. مقاييس مؤشرات األداء الرئيس٤
 )لمسحالحسابية ل اتمتوسطمعدل العلى أساس ) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫٤۹أقل من 
 ۲٫٥– ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
 

واآلليات المستخدمة في تقديم الخدمات األكاديمية للمجتمع  ةنظمتقييم األ ۱۱٫٤٫۲
(معدل المتوسطات الحسابية الكلية، أو البرنامج، أو وفقا ألهداف المؤسسة

 ا إلى المسح)استنادً و المستوى الذي تحقق 
 

1T۱ ة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئةKey Performance 
Indicators ( 
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 Key Performanceخطوات التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسية (. ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

أحصل على البيانات  ۱
البيانات الالزمة من مصدر 

) ۱الموجود في الجزء (
بيئة التعامل مع مؤشرات 

 Keyاألداء الرئيسية (
Performance 

Indicators ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
األداء الرئيسية 

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

 نموذج البيانات العام

طور أداة المسح حسب  ۲
) بيانات ۳(الجزء 

ة الرئيسمؤشرات األداء 
الالزمة لحساب معدل 
المتوسطات الحسابية 

)Key Performance 
Indicators( 

م مؤشرات وحدة تقيي
ة في األداء الرئيس
 عمادة الجودة

نموذج مؤشرات 
 ة األداء الرئيس

رفع أداة المسح إلى لجنة ا ۳
البرنامج أو الكلية التي 
تكتب تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report ( 

وحدة تقييم مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators في (
 عمادة الجودة

مؤشرات نموذج 
 Keyة (األداء الرئيس

Performance 
Indicators( 

 ستخداممستوى اال

رصد الكلية أو 
البرنامج 

للمستويات، و 
االتجاهات، و 
المقارنة، و 

التكامل 
)LeTCI)   في

 المراجعة 

 مستوى الحساب

على مستوى 
الكلية من قبل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 تكرار الحساب

مرة كل عام 
في  -دراسي 

نهاية كل فصل 
 دراسي

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في 
 الكلية

 البيانات المطلوبة

تقييم مسح 
األنظمة و 
اآلليات 

المستخدمة في 
تقديم الخدمات 

األكاديمية 
للمجتمع وفقا 

ألهداف 
المؤسسة، أو 

الكلية، أو 
 البرنامج 

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 النوعية

تقييم األنظمة و 
اآلليات 

المستخدمة في 
تقديم الخدمات 

األكاديمية 
للمجتمع وفقا 

ألهداف 
المؤسسة، أو 

الكلية، أو 
 البرنامج 
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قم بإجراء المسح، و حلل  ٤
النتائج، و طور خطة 
العمل للقيام بإدخال 
التحسينات إذا كان هناك 

 حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية 

تحليل نموذج 
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
قم برفع تحليل نتائج المسح  ٤

العمل إلى مجلس  و خطة
 الكلية 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
و نموذج التوصية  مجلس الكلية التوصية و الموافقة   ٥

موافقة على ال
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators ( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report (
حسب النتائج التي تمت 
الموافقة عليها و خطة 

 العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

يتم إعادة رصد الدرجة  ۷
ية لألداء لمؤشرات الكل

 Keyة (األداء الرئيس
Performance 

Indicators و تستخدم (
كدليل على دعم أداء 
الوحدة عند التعامل مع 

 المعيار

لجنة المراجعين في 
 الكلية

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

ية على الدرجة الكل بناء ۸
لألداء لمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicatorsتم مناقشة )، ي
من و تحليل خطة العمل 

جل تحديد نقاط القوة و أ

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 
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فرص التحسين من قبل 
الوحدة التي تقوم بإعداد 
تقرير الدراسة الذاتية 

)Self-study Report    ( 
على فرص التحسين،  بناء ۹

تقوم الوحدة التي تعد تقرير 
-Selfالدراسة الذاتية (

study Report بتطبيق (
خطة التطوير لمعالجة 
النتيجة من أجل التحسين 

 المستمر 

لجنة الجودة في 
 الكلية أو البرنامج

تقرير الدراسة الذاتية 
)Self-study 

Report    ( 

 
 ) Key Performance Indicatorsة (بيانات مؤشرات األداء الرئيس . ۳
 

و ألنظمة ل اموحدً  اقييمً تتقديم الخدمات األكاديمية  تقييميجري ليعتبر المسح الذي 
للمجتمع وفقا ألهداف المؤسسة، و  الخدمات األكاديميةليات المستخدمة في تقديم اآل

و  البرنامج.أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو من وجهة نظر الكلية، و البرنامج 
من أجل الحصول على درجة مقياس ليكرت الخماسي قياسه حسب عادة يتم الفي 

داء مؤشرات األو تهدف الحسابية آلراء أعضاء هيئة التدريس.  اتمتوسطمعدل ال
توفير مجموعة ) هنا إلى ضمان Key Performance Indicatorsة (الرئيس

تغطي اإلجتماعية للكلية أو البرامج.  ةالمسؤولليات التي تساهم في و اآلمن األنظمة 
 ة لتطوير أداة المسح عادة ما يلي:المجاالت أو العوامل الرئيس

 
o ةخدماتاألكاديميتطوير ال. 
o إشراك أصحاب المصلحة. 
o  لمجتمعذات الصلة المقدمة لالخدمات األكاديمية. 
o  وتقديم قيم تطوير المجتمعإيجاد 

 
)  Key Performance Indicatorsة (. مقاييس مؤشرات األداء الرئيس٤
 )لمسحالحسابية ل اتمتوسطمعدل العلى أساس ) Levelتكافؤ المستويات ((
 

  ۱المستوى  ۲٫٤۹أقل من 
 ۲٫٥– ۲٫۹۹  ۲المستوى 
 ۳٫۰ – ۳٫٤۹  ۳المستوى 
 ۳٫٥۰ – ۳٫۹۹  ٤المستوى 
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 ٤٫۰ – ٤٫٤۹  ٥المستوى 
 ٥٫ – ٤٫٥۰  ٦المستوى 

 
اإلداريين وغيرهم من الموظفين المتفرغين نسبة أعضاء هيئة التدريس  ۱۱٫٤٫۳

و (الهيئة الوطنية للتقويم يشاركون بنشاط في أنشطة خدمة المجتمعالذين 
 )و المستوى الذي تحققمعدل ال -  (NCAAA 32)عتماد األكاديمي  اال

 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱

Indicators ( 
 

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
ة مؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية

نموذج البيانات 
 العام

ة حسب مؤشرات األداء الرئيسا ۲
)Key Performance 

Indicators ( وفقا للجزء
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   للمستويات، 
و االتجاهات، و المقارنة، و 

في   (LeTCI)التكامل 
 المؤسسة للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

للمراجعة  (LeTCI)التكامل 
 السنوية

رصد البرنامج  للمستويات، و 
االتجاهات، و المقارنة، و 

للمراجعة  (LeTCI)التكامل 
 السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  من 
 قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من قبل 
 لجنة الجودة في الكلية

على مستوى البرنامج من قبل 
 لجنة الجودة في البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

لجنة الجودة في البرنامج أو 
 الكلية

عمادة شؤون  أعضاء هيئة 
 التدريس و الموظفين 

 البيانات المطلوبة

أعضاء هيئة التدريس  عدد 
المتفرغين و غيرهم من 
الموظفين اإلداريين الذين 

يشاركون بنشاط في أنشطة 
 خدمة المجتمع 

العدد الكلي ألعضاء هيئة 
خالل العام الدريس المتفرغين 
 الدراسي

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
المتفرغين و غيرهم من 
الموظفين اإلداريين الذين 

يشاركون بنشاط في أنشطة 
 خدمة المجتمع 
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 ة  الرئيس
ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳

)Key Performance 
Indicators ( المحسوبة، و

نتائجها، و طور خطة العمل 
من أجل التحسين، إذا كان 

 هناك حاجة لذلك

لجنة الجودة في 
 الكلية

نموذج مؤشرات 
ة األداء الرئيس

)Key 
Performance 

Indicators( 

ت األداء قدم تحليال لمؤشرا ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم موافقةو الالتوصية  ٥

 األكاديمي
و نموذج التوصية 

فقة الخاص مواال
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة األداء الرئيسبمؤشرات 

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

ية يتم إعادة رصد الدرجة الكل ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

نة المراجعين لج
 في الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators يتم مناقشة و ،(

تحليل خطة العمل من اجل 
تحديد نقاط القوة و فرص 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study Report    ( 
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التحسين من قبل الوحدة التي 
الدراسة تقوم بإعداد تقرير 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report بتطبيق خطة (

التطوير لمعالجة النتيجة من 
 أجل التحسين المستمر 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study Report    ( 

 
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳

Indicators ( 
 

 وغيرهم من الموظفين المتفرغين أعضاء هيئة التدريس عدد 
 قالسابعام الدراسي خالل اليشاركون بنشاط في أنشطة خدمة المجتمعاإلداريين الذين 

 لذلك العام الدراسياإلداريين وغيرهم من الموظفين كلي ألعضاء هيئة التدريس عدد الال
 

) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤
 الالزمة لحسابالصيغ

عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين و غيرهم من يشمل  •

اإلداريين الذين يشاركون بنشاط في أنشطة خدمة  الموظفين

المجتمع 
1T

يشاركون في مشاريع تخدم المجتمعات المحلية،  من

برامج الوتوفير خدمات المجتمعات المحلية، والمشاركة في 

مقابل). العمل التطوعي، ... الخ، مجانا (بدون قديم ، وتيةإلعالما

أو  ،كاديميةأو الخدمات األخدمات اإلرشاد يستثنى من هذا و 

 .غيرهاوأنقدية مقابل مدفوعات خدمات التقديم 

شمل عدد أعضاء هيئة التدريس جميع أعضاء هيئة التدريس ي •

و كلية، و الدوام كامل مع المؤسسة، كمتفرغين بالذين عينوا 

ن في يشمل ذلك الباحثاإلدارية.يمكن أن يالوحدات أو برامج، ال

إلحاقهم تم أو ، هيئة التدريسعينوا أعضاء الذين اإلدارية وحدة ال
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بنشاط في  واعمليمكن أن يم لى الرغم من أنهعبرنامج أو كلية ب

 الذينيشمل هذا أولئك و ال مراكز البحوث في أماكن أخرى. 

 .تفرغأو إجازة األكاديمية لدراسات لمتابعة اإجازة حصلوا على 

في بدوام كامل موظفي الدعم المتفرغين العاملين  يشمل• 

يعملوا و لم المؤسسة، أو الكلية، أو البرنامج، أو الوحدات اإلدارية 

كأعضاء هيئة تدريس. يمكن ان يشمل ذلك الباحثين في الوحدات 

اإلدارية الذين لم يشغلوا وظائف أكاديمية و يمكن إلحاقهم للعمل 

في الكلية أو البرنامج كجزء من الوظائف اإلدارية للوحدة. و ال 

لدراسات لمتابعة اإجازة حصلوا على  الموظفين الذين يشمل ذلك

 .األكاديمية

 
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators على أساس معدل المتوسطات ( 

۱المستوى     :۰٫۰٥<  ۰٫۰۰اإلنجاز  

۲المستوى     :۰٫۱۰<  ۰٫۰٥اإلنجاز  

۳المستوى     :۰٫۱٥<    ۰٫۱۰اإلنجاز   

٤المستوى     :۰٫۲۰<   ۰٫۱٥اإلنجاز 

٥المستوى     :۰٫۲٥<   ۰٫۲۰اإلنجاز  

٦المستوى    :۰٫۲٥أكبر من أو يساوي  اإلنجاز  

 
 

1T۱۱ألقسامعدد اإلى مجتمع نسبة لخدمة العدد البرامج التعليمية المقدمة ٫٤٫٤ 
 (NCAAA 32)عتماد األكاديمي  و اال(الهيئة الوطنية للتقويم 1Tاألكاديمية 
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 )  و المستوى الذي تحققالمتوسطات الحسابية عدل م - 
 

 
 Key Performanceة (التعامل مع مؤشرات األداء الرئيس. بيئة ۱

Indicators ( 
 

 
 

 Key Performance(ة التعامل مع مؤشرات األداء الرئيسخطوات . ۲
Indicators( 

 
 نموذجال الجهة المسؤولة خطوات تطبيق العملية الخطوة

حصل على البيانات الالزمة ا ۱
من مصدر البيانات الموجود 

التعامل مع ) بيئة ۱في الجزء (
ة مؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators ( 

لجنة الجودة في 
 الكلية

نموذج البيانات 
 العام

ة داء الرئيسحسب مؤشرات األا ۲
)Key Performance 

Indicators (ء وفقا للجز
) صيغة مؤشرات األداء ۳(

 ة  الرئيس

لجنة الجودة في 
 الكلية

 

ة حلل مؤشرات األداء الرئيس ۳
)Key Performance 

Indicators المحسوبة، و (
نتائجها، و طور خطة العمل 

لجنة الجودة في 
 الكلية

نموذج مؤشرات 
ة الرئيساألداء 

)Key 
Performance 

 ستخداممستوى اال

رصد المؤسسة   
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

رصد الكلية  للمستويات، 
و االتجاهات، و 

المقارنة، و التكامل 
(LeTCI)  للمراجعة

 السنوية

رصد البرنامج  
للمستويات، و 

االتجاهات، و المقارنة، 
 (LeTCI)و التكامل 

 للمراجعة السنوية

مستوى الحساب و 
 الجهة المسؤولة

على مستوى المؤسسة  
 من قبل عمادة الجودة

على مستوى الكلية من 
قبل لجنة الجودة في 

 الكلية

على مستوى البرنامج 
من قبل لجنة الجودة في 

 البرنامج

 تكرار الحساب

 سنويا في مارس

 سنويا في مارس

 مصدر البيانات

 لجنة الجودة في الكلية

 البيانات المطلوبة

ععدد البرامج التعليمية 
المقدمة لخدمة لخدمة 

 المجتمع 

 دد األقسام األكاديميةع

مؤشرات األداء 
 Key(الرئيسة 

Performance 
Indicators  (

 الكمية

عدد البرامج التعليمية 
المقدمة لخدمة لخدمة 
المجتمع نسبة إلى عدد 

 األقسام األكاديمية
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من أجل التحسين، إذا كان 
 هناك حاجة لذلك

Indicators( 

دم تحليال لمؤشرات األداء ق ٤
 Keyة (الرئيس

Performance 
Indicators المحسوبة إلى (

 مجلس القسم األكاديمي 

تحليل نموذج  العميد
مؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
 مجلس القسم موافقةو الالتوصية  ٥

 األكاديمي
و نموذج التوصية 

فقة الخاص مواال
بمؤشرات األداء 

 Keyة (الرئيس
Performance 

Indicators( 
حدث تقرير الدراسة الذاتية  ٦

)Self-study Report  (
ة بمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators التي أقرت و (

 خطة العمل 

الوحدة التي تعد 
تقرير الدراسة 

 الذاتية

 

ية إعادة رصد الدرجة الكليتم  ۷
ة لألداء لمؤشرات األداء الرئيس

)Key Performance 
Indicators و تستخدم (

كدليل على دعم أداء الوحدة 
 عند التعامل مع المعيار

لجنة المراجعين 
 في الكلية

تقرير 
الدراسةالذاتية 

)Self-study 
Report ( 

ية لألداء على الدرجة الكل بناء ۸
ة الرئيسلمؤشرات األداء 

)Key Performance 
Indicatorsتم مناقشة و )، ي

جل أتحليل خطة العمل من 
تحديد نقاط القوة و فرص 
التحسين من قبل الوحدة التي 
تقوم بإعداد تقرير الدراسة 

 Self-studyالذاتية (
Report    ( 

لجنة الجودة في 
 البرنامج

تقرير الدراسة 
-Selfالذاتية (

study Report    ( 

تقرير الدراسة لجنة الجودة في على فرص التحسين، تقوم  بناء ۹
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الوحدة التي تعد تقرير الدراسة 
 Self-studyالذاتية (

Report بتطبيق خطة (
التطوير لمعالجة النتيجة من 

 أجل التحسين المستمر 

-Selfالذاتية ( البرنامج
study Report    ( 

 
 Key Performanceة (مؤشرات األداء الرئيس صيغحساب . ۳

Indicators ( 
 

 برامج خدمة المجتمع التي يتم تقديمهاعدد 
 األقسام األكاديميةعدد 

 
) Key Performance Indicatorsة (مؤشرات األداء الرئيسبيانات  . ٤

 الصيغ الالزمة لحساب
البرامج التعليمية  برامج خدمة المجتمع التي يتم تقديمهاعدد يشمل  •

 للمجتمعات المحلية من أجل تطوير المجتمع.التي يتم تقديمها 

التي  تشمل ألقسام األكاديمية إجمالي عدد البرامج األكاديمية •

 تقدمها الجامعة.
1T

 Keyة () مؤشرات األداء الرئيسLevelsتكافؤ مقاييس مستويات (. ٥
Performance Indicators و المستوى الذي تحققمعدل ال) على أساس 

۱المستوى     :۰٫۰٥<  ۰٫۰۰اإلنجاز  

۲المستوى     :۰٫۱۰<  ۰٫۰٥اإلنجاز  

۳المستوى     :۰٫۱٥<    ۰٫۱۰اإلنجاز   

٤المستوى     :۰٫۲۰<   ۰٫۱٥اإلنجاز 

٥المستوى     :۰٫۲٥<   ۰٫۲۰اإلنجاز  

٦المستوى    :۰٫۲٥أكبر من أو يساوي  اإلنجاز  
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1Tالعربية المراجع 
 التعليم في المؤسسي بالتقويم الخاصة الذاتي التقويم مقاييس.الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي

 )۲۰۰۷(نوفمبر  العالي
اإلطار الوطني للمؤهالت للمجاالت المتعددة، المملكة .الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي

 )۲۰۰۷العربية السعودية (نوفمبر 
دليل ضمان الجودة واالعتماد في المملكة العربية السعودية  .الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي

 ) ۲۰۰۸نظام ضمان الجودة واالعتماد (مارس  )، ۱(الجزء 
دليل ضمان الجودة واالعتماد في المملكة العربية السعودية،  .الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي
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