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كلمة عميد الجودة 
واالعتماد األكاديمي

شيا  رهللرشيذيرعل نلر لريمرنءلمرتشيصالةرتشييالمرعلىرنبلنلرشيذيرأتصىر
 نريء مربإت لنرشيء م.رأ لررء ،

إنرقنلعدرشي ياتيلنرفيرشي  لكدررأه لدراتار اسيلارشيتءللمرشيءليير
تخ  در شيءل ير تشيباثر شيت ريسر شيوطنلدرفير لللر شيكفلعشار رنلعر فير
ي فعر شيتءلل لد،ر يلء للدر تشي ءنوير شي لاير شياكو در تاعمر شي لت عر
 ل ءدرشيا تارشيم ليلد،ر  ثلدرفيرشإلاشاةرشيءلللرتع لاةرشيلواةرتشالعت لار
شااشعر تايلنر ع لللار يلبر نر ر لر شي للمر علىر شيء مر إيىر شاكلاي ي،ر
تتا لقر تطلبلارشالعت لارشاكلاي يرت ءليلورشيلواةرشيتيرتيلع ررمكمر
شيو ليدر شااشعر تتءتبور ا دشار شيلل ءد.ر تايلنر خو لار فير أسلسير
)KPIs(ر نرأهمرشااتشارشيتيرتيلع رشي اسيدرعلىرقللسر  ىرنللحهلر
فيرتا لقرأه شفهلرشي نمواةرشيتيرح اتهلر نرأ مرض لنرافعرشااشعرعلىر
 يتوىرشينظلمرشإلاشايرتشيء للدرشيتءلل لد.ررتفيرهذشرشإلطلارتء مرع لاةر
شيلل ءدر تحــ شار رليتءلتنر عر ختلفر شاكلاي ير تشالعت لار شيلواةر
شي  كندر نر شيلواةر أعلىر يتويلار تا لقر علىر تشإلاشريــدر شاكلاي لدر
خاللر تلرءدرع لللارشيلواةرترنلعرشي ا دشارتقللسهلرالستلفلعر تطلبلار

شالعت لارشاكلاي يرعلىرشي يتوىرشي اسييرتشيبدش لي.

الدكتور يوســف محمد النصير        ع ل رشيلواةرتشالعت لارشاكلاي ي
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شااتشار أهمر شااشعر نر  ا دشار
شيتيرتيتخ مريت يلمر واةرشيء للدر
تهير ــل،ر أاشعه ت تلرءدر شيتءلل لدر
تيلع رفيرع لللارشيتطويورشي يت ور
تاعمرشتخلذرشي دشا.ررتق رح ارشي وكزر
ــلار ــ  ــت ــيريــلــتــ ــويــمرتشالع ــوطــن شي
شاكلاي ير23ر ا دًشرا ليًلري تلرءدر
شي اسيير شي يتوىر علىر شااشعر
شااشعر ي تلرءدر ا ليلر ت17ر ا دشر
تتفقر شيبدش لي،ر شي يتوىر علىر
شالعــتــ ــلار   لءهلر ــعر ــءــليــلــور

شاكلاي يرشي طواة.ر

تتيءىر ل ءدرشيا تارشيم ليلدري للسر ا دشارشااشعر
شي شخلير شي و ءير ــلااشعر رـ شيو ليدر ــعر  لانتهلر
تشيخلا يررلستخ شمرشااتشارشي نلسبد،ر ثمرشستطالعلار
كمر يطبلءدر تف لر تغلوهل،ر شإلحصل لدر تشيبللنلار شيدأير
رطلقدر بإع شار شينتل جر تلخلصر تيتمر  ا ورتشيه فر نه،ر
شيفءلي،ر يتوىر شااشعر تتض نر يتوىر يكمر ا ور
شي شخلير شي و ءير شااشعر شي يته ف،ر يتوىر شااشعر
)شي  لاندرشي و ءلدرشي شخللد(،ر يتوىرشااشعرشي و ءير
شيخلا ي(رشي  لاندرشي و ءلدرشيخلا لدر)ت يتوىرشااشعر
شي يته فرشيل ي .رعلىرأنريتمرفيرشينهليدركتلردرت ريور
ت نسر يلفدتعر تف لر كمر ا ور نتل جر تتاللمر يوصفر
شيطالبر تض نلرتطورشارشااشعرتن لطرشي وةرتشيلوشنبر

شيتيرتاتلجرإيىرتايلن.

مقدمة

قل در شيو لسر شااشعر يءتبور ا ور
شي نظ در أاشعر ي للسر تيتخ مر
تفءليلتهلرفيرتا لقرأه شفهلرتهور
ناور يلت  مر )KEY(ر أسلسير  ا ور
شينتل جرشي و وة.رتتتا مركمرتح ةر
شي للمر شي اسيدر ياتيلدر فير
شي ا دشار ع ار ا ار نر رتص لمر
أه شفهلر رلوغر فير نللحهلر ي للسر
شي ءوفدر هلئدر تحيبر تغليلتهل.ر
فإنر )BABOK(،ر شاعــ ــللر يتاللمر
شيو ليدر شيه فر نر ا دشارشااشعر

شيالول،ر أاشعر قللسر هور )Metrics(ر تشي  ليلسر )KPIs(ر
 كونلارشيامرت وشضلعرأخوىرتهمرشاطدشفرشي يتفل ةر
بلنر شيتملرهرتشالختالفر أت هر )Stake holders(.رتيفهمر
شي صطلالنرن ولرإنرشي  ليلسرتيتخ مري للسرشي ظلهور
حلنر فير تقتر ءلن.ر فير شيتللاير يلنملطر شي ختلفدر
شالستدشتلللدر شاه شفر تتض نر شيو ليدر شااشعر  ا دشار
تت لسرشااشعررلينيبدريغليدر ا اة.رتهذهرشيغليلارتا ار
تا ي ر أتر شالستدشتللللار رنلعر شيتخطلط،ر ع لللار أثنلعر
شااشعر إنر ا دشار شااشع.ر يتطويور تيهلر وشنبر شي لزشنلدر
شي نظ د.ر أه شفر ي تلرءدر تيتخ مر تفصلللدر  وشصفلار
ترذيكريءتبوركمر ا ورأاشعرا لسر  للسلرتيكنريلسركمر

  للسر ا ورأاشعرا لس.

تعريف مؤشر األداء الرئيسي
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 KPIs شيو ليدر شااشعر ت ثمر ا دشار
توكزر شيتير شي  ليلسر  ل وعدر نر
شي ه در  ًشر شااشعر علىر وشنبر
تشي يت بلير ــير ــاــلي شي يــلــنــلــلحر
عللهر تاوصر ــمر ــلر تأه يل نظ د.ر
ــورارـــطرشإلنــتــل ــلــدر شيــ ــنــظــ ــلاره
شيتخطلطر علىر تق اتهلر رليلواةر
أنر شيضدتاير تشيتطويو.رتيذيكرف نر
شإلنتل لدر أاشعر ــا ــدشار تــكــونر 

شالستللردر أ ــمر شيلواةر نر أاشعر ر ا دشار  صاوردر
شااشعر أ لر ا دشار شي يتفل ين.ر تتطلءلار الحتلل لار
رليتخطلطر ــلصر خ رمكمر توتبطر فهير شالستدشتللير
شي نظ در ــدر رؤي تظهور تهــير يألنمطد.ر شالستدشتللير
شي يت بللدرينملطهلرت  ىرق اتهلرعلىرتا لقرأه شفهلر
ترليتلييرفهير وتبطدررءوش مرشينللحرشيو ليد.رت نرخاللر
شي ياتلر شي  يور يوكزر شالستدشتلللد،ر شي ا دشار تا ي ر
علىرشاه شفرشيتيرستي حريل نظ دررلالزاهلارتشيتفوقر

علىر نلفيلهل.

أهمية المؤشرات
شااشعر ي ا دشار أنــوشعر ع ةر هنلكر
شيتيري كنرشستخ ش هلر نر شيو ليدر
ــتــلــلريــدرأتر ــوفرشيــ ــنــظــ ــلارشي طـ
شي اسيلارشيتءلل لد.رت لري لزرهذهر

شي ا دشارأنهلركلهلر وضوعلدرتعلىرشي نظ درأنرتختلار
 نهلر لرينلسبرأنمطتهلرتأع ليهل.رتنيوارفيرفل لريلير

رءضلر نرأنوشعرهذهرشي ا دشا:

أنواع المؤشرات

تنيتطلعرت ثللهلررء ا  ا دشارك لدر)Quantitative indicators(ر

تشيتيرالري كنرت ثللهلررء ا  ا دشارنوعلدر)Qualitative indicators(ر

تتيتطلعرتوقعرنتل جرشيء لللا  ا دشارقللايدر)Leading indicators(ر

تشيتيرت ثمرشينللحرأترشيفممررء رنهليدرشينملط  ا دشار تأخوةر)Lagging indicators(ر

تت لسرشيتكليلفرشيالز درإلنتلجرشي خرج  ا دشار  خالار)Input indicators(ر

تت ثمرفءليلدرشيء لللا  ا دشارع لللار)Process indicators(ر

تتا ار لرإذشركلنترشي نظ درفيرشالتللهرشيصالح  ا دشارتو لهلدر)Directional indicators(ر

تت خمرفير خططرشي نظ درإلح شثرشيتغيلو  ا دشارع للدر)Actionable indicators(رر

تيتخ مري للسرشااشعرحلنريتءلقرشا و
ر ا دشارتمغلللد  ا دشار ليلدر)Financial indicators(ر
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تعريف المقارنات � 01�1
المرجعية

أنواع المقارنات � 01�2
المرجعية 

المقارنة المرجعية � 01�2�1
الداخلية

هير  لاسدر شي و ءلدر شي  لاندر
شااشعر ت  ليلسر شيء لللار   لاندر
شي نظ لارر شي  لاسلار نر رأفضمر
قللسهلر يتمر شيتير تشارءلار شاخوى.ر
ــواةرتشيــوقــتر ــلـ عـــــلاًةرهـــيرشيـ
شيء للدر هذهر ُتيتخ مر تشيتكلفد.ر

فيرشإلاشاةرحلثرت ومرشي نظ لاررت يلمر وشنبر ختلفدر
 نرع لللتهلرذشارشيءالقدررء لللارشي اسيلارشيتيرتتبعر
أفضمرشي  لاسلا،رتعلاًةر لرتكونرض نر ل وعدرأقدشنر
رء ر يل اسيلار يي حر تهذشر شي  لاند.ر اغدشضر  ا اةر
إ دشعرتايلنلارأترتء يمر ذيكرروضعرخططرحولركلفلدر

  لاسلار ا اةرره فرزيلاةررءضر وشنبرشااشع.

شيتءلل لدر شي اسيدر ت ومر تفلهلر
ر  لاندركمرقيمرأترإاشاةررلاقيلمر
فير شي  لثلدر ــوىر شاخ تشإلاشرشار
تيــتــمر  عر ضــوعر ءليلور ءلند،ر
شي ءلو لارشي طلوردررأاتشارقللسر
 تء اة،رتيء رهذشرشينوعر نرأسهمر
ت لرنر أتر شي و ءلد.ر شيــ ــ ــلانــلار
نفيهلر عر )شيبونل ج(ر شي اسيدر
تتفل ر شييلر د،ر شاعوشمر أاش هلرفير
هذهرشيء للدرفير ءوفدرحليدرشااشعر
إذشركلنرفيرحليدرتاينرتتطوار  لر

أترفيرحليدرثبلارأترتدش ع.
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المقارنة المرجعية � 01�2�2
الخارجية 

ضوابط اختيار الجامعات � 01�2�3
المرجعية

شيتءلل لدر شي اسيدر ت ومر تفلهلر
ر  لاندرأاش هلرروصفهلر اسيدر)أتر
)أتر ــوىر أخ رونل لل(ر ــعر اسيدر
فير اسيدر آخــو(ر  لثمر رونل جر
أخوىرفيرضوعر ءليلور ءلند،رتيتمر
  عرشي ءلو لارشي طلوردررأاتشار

قللسر تء اة.

ــ ار نر ع رتا ي ر شيلل ءدر تــ ــومر
شيضوشرطرالختللارشيلل ءلارشي و ءلدر

 نرأه هل:

ــلار 	1 ــء ــل  ــل شي ــومر ــ ـ تـ أنر
شيثالثر رليوظل فر شي نلظوةر

شيو ليدريللل ءد:

ر شيباثرشيءل يأ
ر شيتءللمرب
ر خ  درشي لت عا

فلهلر 	1 شيطلبدر ع ار يكونر أنر
  لارًلري لرفيرشيلل ءد

شيــتــخــصــصــلار 	1 ــ اسر ــ تـ أنر
أفدعر فير نفيهلر شيو ليدر
شيءلومرشي ختلفدر»شيطبلدر–ر

شيتطبل لدر–رشإلنيلنلد«.
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فصل 1	  
مؤشرات األداء 

الرئيسة المعتمدة 
من المركز الوطني 
للتقويم واالعتماد 

األكاديمي



 ا دشارشااشعرشيو ليدرشي ءت  ةر نرشي وكزرشيوطنيريلت ويمرتشالعت لارشاكلاي ي
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يلت ويمر شيــوطــنــير شيــ ــوكــزر ص مر
)NCAAA(ر شاكلاي ير تشالعت لار
 ل وعدر نرشي ا دشاري للسرأاشعر
 اسيلارشيتءللمرشيءلييرتردش لهلر
شيءوبلدر رلي  لكدر شاكــلايــ ــلــدر
23ر ا دشر علىر تشست ور شييءوايدر
يالعت لارشي اسيي(ر  تلر1(رت17 

ارشسدر رء ر تذيكر 2(،ر )  تلر شيبدش لير يالعت لار  ا دشر
أاشعر ت لمر شيتير شيءلي لدر شي ا دشار يلء ي ر نر  ء  در
شيء للدر ــ شفر اه تا ل هلر تت لسر ــ ىر شيلل ءلار
تمر تق ر تشيءليلد.ر شاسلسلدر ر ختلفر دشحلهلر شيتءلل لدر
توزيعر ا دشارشااشعرشيو ليدرعلىرث لنلدر ءليلوررلينيبدر

يالعت لارشي اسييرتستدر ءليلوريالعت لارشيبدش لي.

 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشي اسيير)تص لمرشي وكزرشيوطنير ـ 	1	| 01  
يلت ويمرتشالعت لارشاكلاي ي(

مؤشر األداء الرئيس الرمز المعيار م

ت ويمر هلارشيتوظلفريكفلعةرخريليرشي اسيد KPI-I-08
شيطالب KPI-I-09 ء لرشإلنفلقرشيينويرعلىرشيطليب4

اضلرشيطالبرعنرشيخ  لارشي    د KPI-I-10
نيبدرشيطالبرإيىرهلئدرشيت ريس KPI-I-11

هلئدرشيت ريسر
تشي وظفلن نيبدرأعضلعرهلئدرشيت ريسرحل ليراا درشي كتورشه5 KPI-I-12

نيبدرتيوبرهلئدرشيت ريسر نرشي اسيد KPI-I-13
شينيبدرشي ئويدريل خمرشيذشتيريل اسيد KPI-I-14

شي وشاارشي اسيلد 6
اضلرشي يتفل ينرعنرشيخ  لارشيت نلد KPI-I-15

شينيبدرشي ئويدريلنمورشيءل يراعضلعرهلئدرشيت ريس KPI-I-16

شيباثرشيءل ير
تشالرتكلا 7

KPI-I-17 ء لرشيباوثرشي نمواةريكمرعضورهلئدرت ريس
KPI-I-18 ء لرشالقتبلسلارفيرشي لالارشي اك دريكمرعضورهلئدرت ريس

ع ارردشعشارشالختدشعرتشالرتكلارت وش زرشيت لز KPI-I-19
نيبدرشي لزشنلدرشي خصصدريلباثرشيءل ي KPI-I-20

نيبدرشيت ويمرشيخلا يريلباوث KPI-I-21
اضلرشي يتفل ينرعنرشيخ  لارشي لت ءلد KPI-I-22

شيمدشكدرشي لت ءلد 8
KPI-I-23 ء لرشيبدش جرتشي بلارشارشي لت ءلد

مؤشر األداء الرئيس الرمز المعيار م

نيبدرشي تا قر نر ا دشارأه شفرشيخطدرشالستدشتلللدريل اسيد KPI-I-01 شيوسليدرتشيدؤيدر
تشيتخطلطرشالستدشتللي 1

نيبدرشيبدش جرشي ءت  ة KPI-I-02 شياوك درتشي للاةر
تشإلاشاة 2

ت ويمرشيطالبريلواةرشيتءلمرفيرشيبونل ج KPI-I-03

شيتءللمرتشيتءلم 3
KPI-I-04 ء لرشستب لعرطالبرشييندرشاتيى

توظلفرشيخريللنرتشيتالقهمرربدش جرشي رشسلارشيءللل KPI-I-05
نيبدرتخرجرطالبرشيبكليوريوسرفيرشي  ةرشي ا اة KPI-I-06

اضلرشي يتفل ينرعنر صلاارشيتءلم KPI-I-07
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 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لير)تص لمرشي وكزرشيوطنير ـ 	1	| 01  
يلت ويمرتشالعت لارشاكلاي ي(

مؤشر األداء الرئيس الرمز المعيار م

نيبدرشي تا قر نر ا دشارأه شفرشيخطدرشيتمغلللدريلبونل ج KPI-P-01 شيوسليدرتشاه شف 1

ت ويمرشيطالبريلواةرخبدشارشيتءلمرفيرشيبونل ج KPI-P-02

شيتءللمرتشيتءلم 2

ت يلمرشيطالبريلواةرشي  درشا KPI-P-03
KPI-P-04 ء لرشإلت لمرشيظلهوي

KPI-P-05 ء لرشستب لعرطالبرشييندرشاتيى
KPI-P-06 يتوىرأاشعرشيطالبرفيرشالختبلرشارشي هنلدرت/أترشيوطنلد

توظلفرشيخريللنرتشيتالقهمرربونل جرشي رشسلارشيءللل KPI-P-07
KPI-P-08 ء لرع ارشيطالبرفيرشيصف

ت ويمر هلارشيتوظلفريكفلعةرخريليرشيبونل ج KPI-P-09

اضلرشيطالبرعنرشيخ  لارشي    د KPI-P-10 شيطالب 3

مؤشر األداء الرئيس الرمز المعيار م

نيبدرشيطالبرإيىرهلئدرشيت ريس KPI-P-11

أعضلعرهلئدرشيت ريس 4

شينيبدرشي ئويدريتوزيعرهلئدرشيت ريس KPI-P-12
نيبدرتيوبرهلئدرشيت ريسر نرشيبونل ج KPI-P-13

شينيبدرشي ئويدريلنمورشيءل يراعضلعرهلئدرشيت ريس KPI-P-14
KPI-P-15 ء لرشيباوثرشي نمواةريكمرعضورهلئدرت ريس

KPI-P-16 ء لرشالقتبلسلارفيرشي لالارشي اك دريكمرعضورهلئدرت ريس

اضلرشي يتفل ينرعنر صلاارشيتءلم KPI-P-17  صلاارشيتءلمرتشي دشفقر
تشيتلهلزشا 5
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 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

مؤشرات األداء الرئيسة � 02�1
المعتمدة من المركز الوطني: 

توصيفها وطريقة قياسها 

أوال: مؤشرات األداء الرئيسة � 02�2
لالعتماد المؤسسي

ــلبر  لعر ــب شي ــذشر ــيرهـ نــيــتــءــوضرف
طوفر شي ا اةر نر شااشعر  ا دشار
تشالعت لار يلت ويمر شيوطنير شي وكزر
شاكلاي ير عرذكورتوصلفهلرتتوضلحر
ت ليكهر كــمر ــا ــور قــلــلسر طري در

ت ص ارشيبللنلارشيالز دري للسه.
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 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

نسبة المتحقق من مؤشرات أهداف 
الخطة االستراتيجية  )المعيار	( نسبة البرامج المعتمدة 	1	1

)المعيار	(

شينيبدرشي ئويدري ا دشارأاشعرأه شفرشيخطدرشالستدشتلللدريل اسيدرشيتيرح  ترشي يتوىر
شيينويرشي يته فرإيىرإ  لييرع ارشي ا دشارشي يته فدريهذهرشاه شفرفيرنفسرشييند. التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

يتمرحيلبرهذشرشي ا ور عرنهليدركمرسندرر شيدر نرتلريخرتنفلذرشيخطدرشالستدشتلللد

النسبة المئويةطريقة القياس عدد مؤشرات األداء التي حققت 
المستوى السنوي المستهدف

عدد مؤشرات األداء المستهدفة 
للخطة االستراتيجية

100*N2/N1 N2 N1

تكليدرشيلل ءدريلتطويورتشيلواةرتخ  درشي لت ع مالك المؤشر

تكليدرشيلل ءدريلتطويورتشيلواةرتخ  درشي لت ع الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

نيبدرشيبدش جرشيالصلدرعلىرشالعت لارسلايرشي فءولر نر هلارشعت لار ءتوفررهلرإيىرإ  ليير
ع ارشيبدش جرفيرشي اسيد. التوصيف

تمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارشيبدش جرشي ءت  ةر/رع ارشيبدش جرشي فءلدرفيرشي اسيد(ر*ر100

النسبة المئويةطريقة القياس عدد البرامج الحاصلة على 
االعتماد

عدد البرامج المفعلة في 
المؤسسة

100*N2/N1 N2 N1

تكليدرشيلل ءدريلتطويورتشيلواةرتخ  درشي لت ع مالك المؤشر

تكليدرشيلل ءدريلتطويورتشيلواةرتخ  درشي لت ع الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس
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 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

معدل استبقاء طالب السنة 
األولى )المعيار3(

تقويم الطالب لجودة التعلم 
14في البرنامج )المعيار3( 13

 توسطرشيت  يورشيءلمريطالبرشييندرشينهل لدريلواةرشيتءلمرفيرشيبدش جرعلىر  للسر نرخ سر
التوصيف يتويلارفير يحرسنوير)شستبلندرت ويمررونل جرتخبوةرشيطليب(

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

يتمرحيلبرهذشرشي ا ور عرنهليدركمرسندرعنرطريقرإتلحدرشستبللنلارشي وكزرشيوطنيريلت ويمر
تشالعت لارشاكلاي يرعلىرشيبلنورت  عرشستللرلارشيطالبرتتالللهل. طريقة القياس

تكليدرشيلل ءدريلماتنرشاكلاي لد مالك المؤشر

ع لاةرشيلواةر)رليتءلتنر عرع لاةرشي بولرتشيتيللم( الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

شينيبدرشي ئويدريلطالبرفيرشييندرشاتيىرفيرشي اسيدرشيذينرييت دتنرفيرشي اسيدريلءلمر
شيتلييرإيىرإ  لييرع ارطالبرشييندرشاتيىرفيرنفسرشييند التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

ع ارشيطالبرشي يت رينريلءلمرشيتليير نرشييندرشاتيىر\ع ارشيطالبرشي يلللنرفيرشييندر
شاتيىر نرنفسرشييند.

النسبة المئوية )معدل استبقاء طريقة القياس
الطالب(

عدد الطالب المستمرين في 
العام التالي من نفس السنة 

عدد الطالب المسجلين 
بالسنة األولى

100*N2/N1 N2 N1

تكليدرشيلل ءدريلماتنرشاكلاي لد مالك المؤشر

شي بولرتشيتيللم الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس
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 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

16 نسبة الخريجين الذين توظفوا أو التحقوا ببرامج 15
الدراسات العليا خالل سنة من التخرج )المعيار3(

نسبة تخرج طالب البكالوريوس 
في المدة المحددة )المعيار3(

شينيبدرشي ئويدريطالبرشيبكليوريوسرشيذينرتوظفوشرأترشيتا وشرربدش جرشي رشسلارشيءلللرفيرشييندر
شاتيىر نرتخو همرإيىرإ  لييرع ارشيخريللنرفيرنفسرشييند. التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

يتمرحيلبرهذشرشي ا ور عرنهليدركمرعلمرارشسيريكمررونل ج

طريقة القياس

عدد الطالب الذين لم يتوظفوا 
ولم يسجلوا في برامج 

الدراسات العليا

عدد الطالب 
الذين سجلوا 

في برامج 
الدراسات العليا

عدد الطالب 
الذين حصلوا 
على وظيفة

عدد الطالب 
الخريجين من 

الجامعة

N3 N2 N1 N

100*N3/N 100*N2/N 100*N1/N شينيبدرشي ئويدر
إيىرع ارشيخريللن

تكليدرشيلل ءدريلماتنرشاكلاي لد مالك المؤشر

الجهة المزودة  اتنرشيطالب
بالبيانات

سنوي دورية القياس

شينيبدرشي ئويدريطالبرشيبكليوريوسرشيذينرأك لوشرشيبدش جرخاللرشي  ةرشي  داةريلبونل جر نركمر
افءد التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارطالبرشيبكليوريوسرشيذينرأك لوشرشيبونل جرخاللرشي  ةرشي  داةريلبونل ج\ع ارشيطالبرشيذينر
اخلوشرشيبونل جرفيرنفسرشييند(ر*100

النسبة المئويةطريقة القياس
عدد طالب البكالوريوس الذين 

أكملوا البرنامج خالل المدة 
المقررة للبرنامج

عدد الطالب الذين دخلوا 
البرنامج في نفس السنة

100*N2/N1 N2 N1

تكليدرشيلل ءدريلماتنرشاكلاي لد مالك المؤشر

ع لاةرشي بولرتشيتيللم الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس
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 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

تقويم جهات التوظيف لكفاءة 18
خريجي المؤسسة )المعيار4( رضا المستفيدين عن مصادر التعلم 17

)المعيار3(

 توسطرت  يوراضلرشي يتفل ينرعنر صلاارشيتءلمرعلىر  للسر نرخ سر يتويلارفير يحر
سنوير نرحلث:ر

ر كفليتهلرتتنوعهلر)شي دش ع،رشي تريلا،رقوشع رشي ءلو لا...رشيخ(أ
ر خ  لارشي عمرشي    دريالستفلاةر نهلب

التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)Q-LSنتل جرشستطالعررأيرشي يتفل ينرعنر صلاارشيتءلمر)شستبلندر طريقة القياس

ع لاةرشي كتبلا مالك المؤشر

ع لاةرشي كتبلا الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

 توسطرشيت  يورشيءلمريلهلارشيتوظلفريكفلعةرخريليرشي اسيدرعلىر  للسر نرخ سر
التوصيف يتويلارفير يحرسنوير)شستطالعررأير هلارشيتوظلف(

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

نتل جرشستطالعررأير هلارشيتوظلفرعنركفلعةرخريليرشي اسيد طريقة القياس

ع لاةر اتنرشيطالب مالك المؤشر

ع لاةر اتنرشيطالب الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس
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 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

رضا الطالب عن الخدمات 
المقدمة )المعيار4( 	1 معدل اإلنفاق السنوي على الطالب 19

)المعيار4(

 توسطرشي صدتفلارشيتمغلللدرشيينويدرعلىركمرطليبر)إ  لييرنف لارشيتمغلمرشيينويد-ر
رخالفرشييكنرتشيب الارشيطالبلدرإيىرإ  لييرع ارشيطالب( التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

إ  لييرنف لارشيتمغلمرشيينويدر\رع ارشيطالب

طريقة القياس
إجمالي نفقات التشغيل 

إلى عدد الطالب نفقات التشغيل السنوية  عدد الطالب

N2/N1 N2 N1

ع لاةر اتنرشيطالب مالك المؤشر

شي ليلدرتشإلاشريد الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

التوصيف توسطرت  يوراضلرشيطالبرعنرشيخ  لارشي ختلفدرشيتيرت   هلرشي اسيد

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

نتل جرشستطالعررأيرشيطالبرعنرشيخ  لارشي ختلفدرشيتيرت   هلرشي اسيدرر طريقة القياس

ع لاةر اتنرشيطالب مالك المؤشر

ع لاةر اتنرشيطالب الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشي اسيي

3637

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

		 نسبة أعضاء هيئة التدريس حاملي درجة 		
الدكتوراه )المعيار5(

نسبة الطالب إلى هيئة التدريس 
)المعيار5(

نيبدرإ  لييرع ارشيطالبرإييرإ  لييرع ارهلئدرشيت ريسرر تشمركل مرأتر لريءلايه التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

ع ارشيطالبر\رع ارهلئدرشيت ريس

نسبة عدد الطالب إلى عدد طريقة القياس
هيئة التدريس عدد هيئة التدريس عدد الطالب

N2/N1 N2 N1

ع لاةر اتنرهلئدرشيت ريسرتشي وظفلن مالك المؤشر

ع لاةر اتنرهلئدرشيت ريسرتشي وظفلن الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

شينيبدرشي ئويدراعضلعرهلئدرشيت ريسرشيالصللنرعلىراا دراكتورشهرإيىرإ  لييرع ارهلئدر
شيت ريسرعلىر يتوى

ر شي اسيدرككمأ
ر كمرفدعر نرشيفدتعب

التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارأعضلعرهلئدرشيت ريسرحل ليراا دراكتورشه\ع ارأعضلعرهلئدرشيت ريس(ر*ر100

طريقة القياس
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس 

الحاصلين على درجة دكتوراه إلى إجمالي 
عدد هيئة التدريس

عدد هيئة 
التدريس

عدد هيئة التدريس 
الحاصلين على درجة 

دكتوراه
الفرع

100*N1/M1 M1 N1 عوعو
100*N2/M2 M2 N2 افالع
100*N3/M3 M3 N3 طريف
100*N4/M4 M4 N4 شيءوي للد
100*N/M M N شيلل ءد

ع لاةر اتنرهلئدرشيت ريسرتشي وظفلن مالك المؤشر

ع لاةر اتنرهلئدرشيت ريسرتشي وظفلن الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشي اسيي

3839

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

النسبة المئوية للدخل الذاتي للمؤسسة 
)المعيار6( 	4 نسبة تسرب هيئة التدريس 

من المؤسسة )المعيار5( 	3
شينيبدرشي ئويدريل خمرشيذشتيريل اسيدرإيىرإ  لييراخمرشي اسيد التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)شي خمرشيذشتيريل اسيدر\رإ  لييراخمرشي اسيد(ر*ر100

النسبة المئويةطريقة القياس الدخل الذاتي للمؤسسة  إجمالي دخل المؤسسة

100*N2/N1 N2 N1

شإلاشاةرشيءل دريلماتنرشإلاشريدرتشي ليلد مالك المؤشر

شإلاشاةرشيءل دريلماتنرشإلاشريدرتشي ليلد الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

شينيبدرشي ئويدراعضلعرهلئدرشيت ريسرشيذينريغلارتنرشي اسيدرسنويلراسبلبرغلوررلوغرسنر
شيت لع رإيىرشيء ارشإل  لييريهلئدرشيت ريس التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارهلئدرشيت ريسرشيذينريغلارتنرشي اسيدراسبلبرغلوررلوغرسنرشيت لع 
/ع ارهلئدرشيت ريس(ر*ر100

النسبة المئويةطريقة القياس عدد هيئة التدريس الذين يغادرون المؤسسة 
ألسباب غير بلوغ سن التقاعد  عدد هيئة التدريس 

100*N2/N1 N2 N1

ع لاةر اتنرهلئدرشيت ريسرتشي وظفلن مالك المؤشر

ع لاةر اتنرهلئدرشيت ريسرتشي وظفلن الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشي اسيي

4041

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

النسبة المئوية للنشر العلمي 
ألعضاء هيئة التدريس )المعيار7(

رضا المستفيدين عن الخدمات التقنية 
6	)المعيار6( 	5

 توسطراضلرشي يتفل ينرعنرشيخ  لارشيت نلدر نرحلث:ر نلسبتهل،رأ لنهلرتسريتهل،رتوفوهلر
تسهويدرشيوصولرإيلهل،رشيصللندرتخ  لارشي عم. التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

نتل جرشستطالعررأيرشي يتفل ينرعنرشيخ  لارشيت نلدرشيتيرت   هلرشي اسيدر طريقة القياس

ع لاةرت نلدرشي ءلو لا مالك المؤشر

ع لاةرت نلدرشي ءلو لا الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

شينيبدرشي ئويدراعضلعرهلئدرشيت ريسرر تشمركل مرشيذينرنمدتشرراثلرعلىرشاقمرخاللرشييندرإيىر
إ  لييرع ارأعضلعرهلئدرشيت ريسرفيرشي اسيد التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارأعضلعرهلئدرشيت ريسرر تشمركل مرشيذينرنمدتشرراثلرعلىرشاقمرخاللرشييند\إ  لييرع ار
أعضلعرهلئدرشيت ريس(ر*100

النسبة المئويةطريقة القياس عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل 
الذين نشروا بحثا على األقل خالل السنة

عدد أعضاء هيئة التدريس 
في المؤسسة

100*N2/N1 N2 N1

ع لاةرشيباثرشيءل ي مالك المؤشر

ع لاةرشيباثرشيءل ي الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشي اسيي

4243

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

معدل االقتباسات في المجالت المحكمة 
لكل عضو هيئة تدريس )المعيار 7( 	8 معدل البحوث المنشورة لكل عضو 7	

هيئة تدريس )المعيار7(

 توسطرع ارشالقتبلسلارفيرشي لالارشي اك در نرشيباوثرشيءل لدرشي نمواةريكمرعضورهلئدر
ت ريسرفيرشي اسيدر)إ  لييرع ارشالقتبلسلارفيرشي لالارشي اك در نرشيباوثرشيءل لدر
شي نمواةراعضلعرهلئدرشيت ريسرر تشمركل مرأتر لريءلايهرخاللرشييندرإيىرإ  لييرشيباوثر

شي نمواة(

التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

ع ارشالقتبلسلارفيرشي لالارشي اك در نرشيباوثرشيءل لدرشي نمواةراعضلعرهلئدرشيت ريس/ر
ع ارشيباوثرشي نمواةرسنويل.

معدل طريقة القياس
االقتباسات

عدد االقتباسات في المجالت المحكمة من 
البحوث العلمية المنشورة لكل عضو هيئة تدريس 

في المؤسسة خالل السنة

عدد البحوث 
المنشورة في السنة

N2/N1 N2 N1

ع لاةرشيباثرشيءل ي مالك المؤشر

ع لاةرشيباثرشيءل ي الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

 توسطرع ارشيباوثرشي اك درت/أترشي نمواةريكمرهلئدرشيت ريسرإيىرإ  لييرع ارأعضلعرهلئدر
شيت ريسرر تشمركل مرأتر لريءلايهرخاللرشييند التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

ع ارشيباوثرشي اك درت)أت(رشي نمواةريكمرهلئدرشيت ريس/ع ارأعضلعرهلئدرشيت ريس

طريقة القياس
معدل البحوث 
المنشورة لكل 

عضو هيئة تدريس

عدد البحوث المحكمة أو المنشورة 
لكل أعضاء هيئة التدريس خالل السنة

عدد أعضاء هيئة التدريس 
في المؤسسة

100*N2/N1 N2 N1

ع لاةرشيباثرشيءل ي مالك المؤشر

ع لاةرشيباثرشيءل ي الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشي اسيي

4445

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

نسبة الميزانية المخصصة 
للبحث العلمي )المعيار7( 	1 عدد براءات االختراع واالبتكار وجوائز 

التميز )المعيار7( 	9
ع ا:ر

ر ردشعشارشالختدشعرتشالرتكلاأ
ر ر وش زرشيت لزرشيالصمرعللهلر نيورورشي اسيدرسنويلب

التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

تا ي رع ارردشعشارشالختدشعرتع ار وش زرشيت لزرشيالصمرعللهلر نيورورشي اسيدركمرسند

عدد جوائز التميز الحاصل عليها منسوبو المؤسسة طريقة القياس عدد براءات االختراع واالبتكار

ع لاةرشيباثرشيءل ي مالك المؤشر

ع لاةرشيباثرشيءل ي الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

نيبدرشي لزشنلدرشي خصصدريلباثرشيءل يرإيىرإ  ليير لزشنلدرشي اسيد التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)إ  لييرشي لزشنلدرشي خصصدريلباثرشيءل ي/إ  ليير لزشنلدرشي اسيد(ر*ر100

النسبة المئويةطريقة القياس الميزانية المخصصة للبحث العلمي إجمالي ميزانية 
المؤسسة

100*N2/N1 N2 N1

ع لاةرشيباثرشيءل ي مالك المؤشر

ع لاةرشيباثرشيءل ي الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشي اسيي

4647

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

رضا المستفيدين عن الخدمات المجتمعية 
)المعيار8( 		 نسبة التمويل الخارجي للبحوث 

)المعيار7( 		
نيبدرشيت ويمرشيخلا يريلباوثرإيىرإ  ليير لزشنلدرشيباثرشيءل يرخاللرشيينٍد التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)إ  لييرشيت ويمرشيخلا يريلباوث/إ  ليير لزشنلدرشيباثرشيءل يرخاللرشيينٍد(ر*ر100

النسبة المئويةطريقة القياس التمويل الخارجي للبحوث ميزانية البحث العلمي 
السنوية

N2/N1*100 N2 N1

ع لاةرشيباثرشيءل ي مالك المؤشر

ع لاةرشيباثرشيءل ي الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

 توسطرت  يوراضلرشي يتفل ينرعنرشيخ  لارشي لت ءلدرشيتيرت   هلرشي اسيدرعلىر  للسر
التوصيف نرخ سر يتويلارفير يحرسنوي

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

نتل جرشستطالعررأيرشي يتفل ينرعنرشيخ  لارشي لت ءلدرشيتيرت   هلرشيلل ءد طريقة القياس

ع لاةرخ  درشي لت عرتشيتءللمرشي يت و مالك المؤشر

ع لاةرخ  درشي لت عرتشيتءللمرشي يت و الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



49

 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشي اسيي ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

48

المؤشــر

معدل البرامج والمبادرات المجتمعية 
)المعيار8( 	3

 توسطرشيبدش جرتشي بلارشارشي لت ءلدرشي    در نركمررونل جرأكلاي يرخاللرشييندر)إ  ليير
ع ارشيبدش جرتشي بلارشارشي لت ءلدرشي    درإيىرإ  لييرع ارشيبدش جرشاكلاي لد( التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارشيبدش جرتشي بلارشارشي لت ءلدرشي    در/رع ارشيبدش جرشاكلاي لد(

النسبة المئويةطريقة القياس عدد البرامج والمبادرات 
المجتمعية المقدمة عدد البرامج األكاديمية

100*N2/N1 N2 N1

ع لاةرخ  درشي لت ع مالك المؤشر

ع لاةرخ  درشي لت ع الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشي اسيي

5051

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

ثانيًا:  مؤشرات األداء الرئيسة � 02�3
لالعتماد البرامجي



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي

5253

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

نسبة المتحقق من مؤشرات أهداف 	1
الخطة التشغيلية للبرنامج )المعيار	(

تقويم الطالب لجودة خبرات 
التعلم في البرنامج )المعيار3( 1	

شينيبدرشي ئويدري ا دشارأاشعرأه شفرشيخطدرشيتمغلللدريلبونل جرشيتيرح  ترشي يتوىرشيينوير
شي يته فرإيىرإ  لييرع ارشي ا دشارشي يته فدريهذهرشاه شفرفيرنفسرشييند. التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

يتمرحيلبرهذشرشي ا ور عرنهليدركمرسندر نرتلريخرتنفلذرشيخطدرشيتمغلللد.

النسبة المئويةطريقة القياس عدد مؤشرات األداء التي حققت 
المستوى السنوي المستهدف

عدد مؤشرات األداء 
المستهدفة للخطة التشغيلية

N2/N1*100 N2 N1

سنوي دورية القياس

 توسطرشيت  يورشيءلمريطالبرشييندرشينهل لدريلواةرخبدشارشيتءلمرفيرشيبدش جرعلىر  للسر نر
خ سر يتويلارفير يحرسنوير)شستبلندرت ويمرخبوةرشيطليب( التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

يتمرحيلبرهذشرشي ا ور عرنهليدركمرسندرعنرطريقرإتلحدرشستبللنلارشي وكزرشيوطنيريلت ويمر
تشالعت لارشاكلاي يرعلىرشيبلنورت  عرشستللرلارشيطالبرتتالللهل. طريقة القياس

رشيبونل ج مالك المؤشر

ع لاةرشيلواةر)رليتءلتنر عرع لاةرشي بولرتشيتيللم( الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي

5455

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

معدل اإلتمام الظاهري 
)المعيار3( 14 متوسط تقدير الطالب العام لجودة المقررات على 

مقياس من خمس مستويات في مسح سنوي  13
 توسطرت  يورشيطالبرشيءلمريلواةرشي  درشارعلىر  للسر نرخ سر يتويلارفير يحر

سنوير التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمر ليكرشي ا و مستوى األداء 
المستهدف

يتمرحيلبرهذشرشي ا ور عرنهليدركمرسندرعنرطريقرإتلحدرشستبللنلارشي وكزرشيوطنيريلت ويمر
تشالعت لارشاكلاي يرعلىرشيبلنورت  عرشستللرلارشيطالبرتتالللهل. طريقة القياس

شيبونل ج مالك المؤشر

ع لاةرشيلواةر)رليتءلتنر عرع لاةرشي بولرتشيتيللم( الجهة المزودة 
بالبيانات

نهليدرشيفصمرشي رشسي دورية القياس

نيبدرطالبرشيبكليوريوسرشيذينرأك لورشيبونل جرفيرشيا رشاانىر نرشي  ةرشي  داةريلبونل جرفير
كمرافءد. التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارطالبرشيبكليوريوسرشيذينرأك لوشرشيبونل جرخاللرشي  ةرشي  داةريلبونل ج/ع ارشيطالبرشيذينر
اخلوشرشيبونل جرفيرشييندرشاتيىريل فءد(ر*ر100

النسبة المئويةطريقة القياس عدد طالب البكالوريوس الذين أكملوا 
البرنامج خالل المدة المقررة للبرنامج

عدد الطالب الذين 
دخلوا البرنامج في 

السنة األولى للدفعة

100*N2/N1 N2 N1



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي

5657

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

مستوى أداء الطالب في االختبارات 
المهنية و/أو الوطنية )المعيار3( 16 معدل استبقاء طالب السنة األولى 

)المعيار3( 15
شينيبدرشي ئويدريلطالبرفيرشييندرشاتييرفيرشيبونل جرشيذينرييت دتنرفيرشيبونل جريلءلمرشيتليير

إيىرإ  لييرع ارطالبرشييندرشاتيىرفيرنفسرشييند التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

ع ارشيطالبرشي يلللنررلييندرشاتيىر/رع ارشيطالبرشي يت رينرفيرشيءلمرشيتليير نرنفسرشييندر

النسبة المئوية )معدل طريقة القياس
استبقاء الطالب(

عدد الطالب المستمرين في 
العام التالي من نفس السنة 

عدد الطالب المسجلين بالسنة 
األولى

N2/N1*100 N2 N1

شي بولرتشيتيللم الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس

شينيبدرشي ئويدريلطالبرأترشيخريللنرشينل النرفيرشالختبلرشارشي هنلدرت/أترشيوطنلدرأتر توسطر
تتسلطراا لتهمرفلهلرإنرت  ا التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارشيطالبرشينل النرفيرشالختبلرشارشي هنلدرتشيوطنلدر/رع ارشيطالبرشي ملاكلنرفيرهذهر
شالختبلرشا(

متوسط طريقة القياس
درجاتهم

النسبة المئوية الطالب 
الناجحين في االختبارات 

المهنية و/أو الوطنية 

عدد الطالب الناجحين 
في االختبارات المهنية 

و/أو الوطنية 

عدد الطالب المشاركين 
في االختبارات المهنية 

و/أو الوطنية 

100*N2/N1 N2 N1

ع لاةرشيماتنرشاكلاي لد الجهة المزودة 
بالبيانات



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي

5859

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

معدل عدد الطالب في الصف 
)المعيار3( 18 توظيف الخريجين والتحاقهم ببرنامج 

الدراسات العليا )المعيار3( 17
شينيبدرشي ئويدريطالبرشيبكليوريوسرشيذينرتوظفوشرشترشيتا وشرربدش جرشي رشسلارشيءلللرفيرشييندر

شاتيىر نرتخو همرإيىرإ  لييرع ارشيخريللنرفيرنفسرشييند. التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

يتمرحيلبرهذشرشي ا ور عرنهليدركمرعلمرارشسيريكمررونل ج.

طريقة القياس
عدد الطالب الذين لم 

يتوظفوا ولم يسجلوا في 
برامج الدراسات العليا

عدد الطالب الذين 
سجلوا في برامج 

الدراسات العليا

عدد الطالب 
الذين حصلوا 
على وظيفة

عدد الطالب الذين 
تخرجوا من الجامعة

N3 N2 N1 N

N3/N*100 N2/N*100 N1/N*100 النسبة المئوية 
إلى عدد الخريجين

شيبونل ج مالك المؤشر

شيماتنرشاكلاي لد الجهة المزودة 
بالبيانات

 توسطرع ارشيطالبرفيرشيصفر)فيركمري لع/نملطرت رييي:ر الضوة،ر ل وعدرصغلوة،ر
حل لارن لش،رارتسر ء للهرأترسريريد( التوصيف

حيلبرنيبدرشيطالبرإيىرإ  لييرع ارشيمءبر)نظوي/ ء لي(رفيرشيبونل ج

عدد الشعب عمليطريقة القياس عدد الشعب نظري عدد الطالب  المسجلين في 
شعب البرنامج

N2 N1 N

N/N2 N/N1  ء لرع ارشيطالبرفيرشيصف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي

6061

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

رضا الطالب عن الخدمات 
المقدمة )المعيار4( 	1 تقويم جهات التوظيف لكفاءة 

خريجي البرنامج )المعيار3( 19
 توسطرشيت  يورشيءلمريلهلارشيتوظلفريكفلعةرخريليرشيبونل جرعلىر  للسر نرخ سر

التوصيف يتويلارفير يحرسنوي.

نتل جرشستطالعررأير هلارشيتوظلفرحولركفلعةرخريليرشيبونل جر)شستبلندر مستوى األداء 
المستهدف

شيبونل ج مالك المؤشر

طريقة القياس اتنرشيطالب

سنوي دورية القياس

 توسطرت  يوراضلرشيطالبرعنرشيخ  لارشي ختلفدرشيتيري   هلرشيبونل جر)شي طلعم،رشين م،ر
شي دشفقرشيريلضلدرشإلا لارشاكلاي ي...(رعلىر  للسر نرخ سر يتويلارفير يحرسنوي. التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

شستطالعررأيرشيطالبرعنرشيخ  لارشيتيري   هلرشيبونل جر)شستبلندرQ-SS(رر طريقة القياس

شيبونل جر مالك المؤشر

ع لاةر اتنرشيطالب الجهة المزودة 
بالبيانات

سنوي دورية القياس



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي

6263

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

النسبة المئوية لتوزيع هيئة 
التدريس )المعيار5( 		 نسبة الطالب إلى هيئة التدريس 

)المعيار5( 		
نيبدرإ  لييرع ارشيطالبرإيىرإ  لييرع ارهلئدرشيت ريسرفيرشيبونل ج التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

ع ارشيطالبر\رع ارهلئدرشيت ريس

نسبة عدد الطالب إلى عدد هيئة التدريسطريقة القياس عدد هيئة التدريس عدد الطالب

N1/N2 N2 N1

سنوي دورية القياس

شينيبدرشي ئويدريتوزيعرفئلارهلئدرشيت ريسر نرحلث:رشيلنسرشيفدتعرشيوتبدرشيءل لدر التوصيف

حيلبرنيبرتوزيعرهلئدرشيت ريسر نرحلثرشيلنسرتشيفدتعرتشيوتبدرشيءل لد طريقة القياس

المجموع العويقيلة طريف رفحاء عرعر الفرع

الكل ذكر أنثى الكل ذكر أنثى الكل ذكر أنثى الكل ذكر أنثى الكل ذكر أنثى الجنس
أستلذ

ية
لم

لع
ة ا

رتب
ال

شينيبد
أ/ ملاك
شينيبد

أ/ يلع 
شينيبد
 الضو
شينيبد
 ءل 
شينيبد

شي ل وع
النسبة



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي

6465

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

النسبة المئوية للنشر العلمي 
ألعضاء هيئة التدريس )المعيار5( 	4 نسبة تسرب هيئة التدريس من البرنامج 

)المعيار5( 	3
نيبدرهلئدرشيت ريسرشيذينريغلارتنرشيبونل جرسنويًلراسبلبرغلوررلوغرسنرشيت لع رإيىرشيء ار

شإل  لييريهلئدرشيت ريس. التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارهلئدرشيت ريسرشيذينريغلارتنرشيبونل جراسبلبرغلوررلوغرسنرشيت لع /ع ارهلئدر
شيت ريس(*100

النسبة المئويةطريقة القياس عدد هيئة التدريس الذين يغادرون 
المؤسسة ألسباب غير بلوغ سن التعاقد 

عدد هيئة 
التدريس 

100*N2/N1 N2 N1

ع لاةر اتنرهلئدرشيت ريسرتشي وظفلن الجهة المزودة 
بالبيانات

شينيبدرشي ئويدراعضلعرهلئدرشيت ريسرر تشمركل مرشيذينرنمدتشرراثًلرتشح ًشرعلىرشاقمرخاللر
شييندرإيىرإ  لييرأعضلعرهلئدرشيت ريسرفيرشيبونل ج. التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

)ع ارأعضلعرهلئدرشيت ريسرر تشمركل مرشيذينرنمدتشرراثلرعلىرشاقمرخاللرشييند\إ  لييرع ار
أعضلعرهلئدرشيت ريس(ر*ر100

النسبة المئويةطريقة القياس عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل 
الذين نشروا بحثا على األقل خالل السنة

عدد أعضاء هيئة 
التدريس في البرنامج

100*N2/N1 N2 N1

ع لاةرشيباثرشيءل ي الجهة المزودة 
بالبيانات



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي

6667

 ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

المؤشــر المؤشــر

معدل االقتباسات في المجالت المحكمة 
لكل عضو هيئة تدريس  )المعيار5( 	6 معدل البحوث المنشورة لكل عضو 

هيئة تدريس )المعيار5( 	5
 توسطرع ارشيباوثرشي اك درت/أترشي نمواةريكمرعضورهلئدرت ريسرخاللرشييندر)إ  لييرع ار

شيباوثرشي اك درت/أترشي نمواةرإيىرإ  لييرع ارأعضلعرهلئدرشيت ريسرر تشمركل مرأتر لر
يءلايهرخاللرشييند(

التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

ع ارشيباوثرشي اك درت)أت(رشي نمواةريكمرهلئدرشيت ريس\ع ارأعضلعرهلئدرشيت ريس

طريقة القياس
معدل البحوث المنشورة 

لكل عضو هيئة تدريس
عدد البحوث المحكمة أو المنشورة لكل 

أعضاء هيئة التدريس خالل السنة

عدد أعضاء هيئة 
التدريس في 

المؤسسة

N2/N1 N2 N1

ع لاةرشيباثرشيءل ي الجهة المزودة 
بالبيانات

 توسطرع ارشالقتبلسلارفيرشي لالارشي اك در نرشيباوثرشيءل لدرشي نمواةريكمرعضورهلئدر
ت ريسرفيرشيبونل جر)إ  لييرع ارشالقتبلسلارفيرشي لالارشي اك در نرشيباوثرشيءل لدر
شي نمواةراعضلعرهلئدرشيت ريسرر تشمركل مرأتر لريءلايهرإيىرإ  لييرشيباوثرشي نمواة

التوصيف

يتمرتا ي هر نرقبمرشيبونل ج مستوى األداء 
المستهدف

ع ارشالقتبلسلارفيرشي لالارشي اك در نرشيباوثرشيءل لدرشي نمواةراعضلعرهلئدرشيت ريس\
ع ارشيباوثرشي نمواةرسنويل.

معدل االقتباساتطريقة القياس
عدد االقتباسات في المجالت المحكمة 
من البحوث العلمية المنشورة لكل عضو 

هيئة تدريس في البرنامج خالل السنة

عدد البحوث المنشورة 
في السنة

N2/N1 N2 N1

ع لاةرشيباثرشيءل ي الجهة المزودة 
بالبيانات



69

 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي ايلمر ا دشارشااشعرشيو ليدرتشي  لانلارشي و ءلدررلل ءدرشيا تارشيم ليلد

68

المؤشــر

رضا المستفيدين عن مصادر التعلم 
)المعيار6( 	7

 توسطرت  يوراضلرشي يتفل ينرعنركفليدر صلاارشيتءلمرتتنوعهلر)شي دش ع،رشي تريلا،رقوشع ر
شي ءلو لار....رشيخ(رعلىر  للسر نرخ سر يتويلارفير يحرسنوي التوصيف
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المستهدف

)Q-LSشستطالعررأيرشي يتفل ينرحولر صلاارشيتءلمر)شستبلندر طريقة القياس

ع لاةر اتنرشي كتبلا الجهة المزودة 
بالبيانات
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بطاقة مؤشرات � 02�4
األداء الرئيسة 

شيذشتلدر شيــ رشســدر تتض نر أنر يلبر
شيو ليدر شااشعر علنلار نر ا دشار
بإعطلعر ــكر تذي رلي ءليلو،ر شيخلصدر
 ءلو لارعنركمر ا ورأاشعرا لسر
إاشرشار اشخـــمر شيـــلـــواةر يــضــ ــلنر
تق ر شاكلاي لد.ر تشيبدش جر شيلل ءدر
)  تلر شي ا ور رطلقدر تص لمر تمر
ت ريور نــ ــوذجر علىر شعــتــ ــلاشر 03(ر
شي وكزر عنر شيصلاار شيذشتلدر شي رشسدر
ــلار ــ  ــت ــيريــلــتــ ــويــمرتشالع ــوطــن شي

شاكلاي ي.

رطلقدر ا ورشااشعرشيو لسرشيضدتريدرإلع شارشي رشسدرشيذشتلدر ـ 	1	| 01  
)شعت لار اسيي/ردش لي(ر

صيغة مؤشر األداء رمز مؤشر األداء

مستوى األداء  
المستهدف الجديد

مستوى األداء 
المرجعي الخارجي

)شي  لاندرشي و ءلدر
شيخلا لد(**

مستوى األداء 
المرجعي الداخلي

)شي  لاندرشي و ءلدر
شي شخللد(*

مستوى األداء  
المستهدف

مستوى األداء  
الفعلي

شيتاللم:رشكتبرن لطرشي وةرتشيتوصللاررنلعرعلىرتغلدشارشااشعرتشي  لانلارتف لريلفدتعرت نسرشيطالب

حر لريلي: )*(رتضِّ

ر  لرشسمرشيلهدرشيتيرتمرشختللاهلريل  لاندرشي و ءلدرشي شخللد؟أ
ر  لرهير ءليلورشختللارهذشرشي ص اريل  لاندرشي و ءلدرشي شخللد؟ب

حر لريلي: )**(رتضِّ

ر  لرشسمرشيلهدرشيتيرتمرشختللاهلريل  لاندرشي و ءلدرشيخلا لد؟ا
ر  لرهير ءليلورشختللارهذشرشي ص اريل  لاندرشي و ءلدرشيخلا لد؟ث



 ا دشارشااشعرشيو ليدريالعت لارشيبدش لي

7273
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االستبانات واستطالعات الرأي � 02�5
في جامعة الحدود الشمالية

تء رشستطالعلارشيدأير نرشااتشار
شيلل ءلار تيلع ر شيتير شاسلسلدر
علىرشتخلذرقدشرشارتيتن رإيىربللنلار
تته فر شي اسيد.ر يلتايلنر نر
شيتءلل لار يل عر شالســتــطــالعــلار
)Actionable(ر نر يلتنفلذر شي لرلدر
تأعضلعر شيطالبر شي يتفل ينر نر
هلئدرشيت ريسرتهلئلارشي لت عرعنر
يتمرصللغدركمر أنر شيلل ءد.رتيتاتمر
ساشلر نرأسئلدرشالستطالعررطري در
أنر إ لردر يكمر ي كنر رالثر  نلسبدر
تفل رشي اسيدرفيرتايلنرشيء للدر

شيتءلل لد.ر

علىر شاكلاي ير تشالعت لار شيلواةر ع لاةر ع لتر تق ر
رءضر ي للسر شيــالز ــدر شالستبلنلار رنلعر ل وعدر نر
شي ا دشارأترت يلمررءضر اكلار ءليلورض لنرشيلواةر
تقل تررتوحل هلرعلىرشي يتوىرشي اسييرتشيبدش لي،ر
شيوطنير شي وكزر عنر شيصلااةر شالستبلنلار إيىر رلإلضلفدر
شستبلنلار تتض نر تشيتير شاكلاي ي،ر تشالعت لار يلت ويمر
حلثر شيطليب،ر تخبوةر تشيبونل جر يل  دار شيطلبدر ت ويمر
ت كنترع لاةرشيلواةرتشالعت لارشاكلاي ير نرنموهلر
علىرشينظلمرشإليكتدتنيررليلل ءدرتتالللهلرتتزتي ر  لعر
كلللارشيلل ءدررليت لريورشيتاللللدرينتل جرهذهرشالستبلنلا.

شالستبلنلار نيتءوضر يلير تفل لر
شيتيرتمرشعت لاهلركأاتشارشستطالعر
فــير ل ءدر شي يتفل ينر يـــدأير
شستبلنلار شيم ليلد،ر نهلر شيا تار
رءضر ا دشار ي للسر تيتخ مر
04(ر ) ــ تلر شي اسيير شالعت لار
رــءــضر ــا ــدشار ت لسر ــوىر ــ تأخ
05(.ر ) ــ تلر شيبدش لير شالعت لار
علىر يلت يلمر تيتخ مر ــوىر ــ تأخ
يبءضر اكلار شااشعر   ليلسر
ي اسيلار شيلواةر ض لنر  ءليلور
تردش جرشيتءللمرشيءليير)  تلر06(.
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شستبلنلارتيتخ مري للسررءضر ا دشارشالعت لارشي اسيي ـ ل1	| 01  

شستبلنلارتيتخ مري للسررءضر ا دشارشالعت لارشيبدش لي ـ ل1	| 01  

شستبلنلارتيتخ مريلت يلمرعلىر  ليلسررءضرشي اكلا ـ ل1	| 01  

موضوع االستبانة رمز االستبانة المؤشر م

ت ويمرشيطالبريلواةرشيتءلمرفيرشيبونل ج Q-PA KPI-I-03 1

اضلرشي يتفل ينرعنر صلاارشيتءلم Q-LS KPI-I-07 2

ت ويمر هلارشيتوظلفريكفلعةرشيخريللن Q-GA KPI-I-08 3

اضلرشيطالبرعنرشيخ  لارشي    د Q-SS KPI-I-10 4

اضلرشي يتفل ينرعنرشيخ  لارشيت نلد Q-IT KPI-I-15 5

اضلرشي يتفل ينرعنرشيخ  لارشي لت ءلد Q-CS KPI-I-22 6

موضوع االستبانة رمز االستبانة المؤشر م

ت ويمرشيطالبريلواةرخبدشارشيتءلمرفيرشيبونل ج Q-SX KPI-P-02 1

ت ويمرشيطالبريلواةرشي  درشا Q-CA KPI-P-03 2

ت ويمر هلارشيتوظلفريكفلعةرخريليرشيبونل ج Q-GA KPI-P-09 3

اضلرشيطالبرعنرشيخ  لارشي    د Q-SS KPI-P-10 4

اضلرشي يتفل ينرعنر صلاارشيتءلم Q-LS KPI-P-17 5

موضوع االستبانة رمز االستبانة المعايير  م

شستطالعررأيرشي يتفل ينرحولررؤيدرتاسليدرشيلل ءد Q-VM شيوسليدرتشيدؤيدرتشيتخطلطرر
شالستدشتللي 1

اضلرأعضلعرهلئدرشيت ريسرعنرشي نلخرشي اسيي Q-OE شياوك درتشي للاةرتشإلاشاة 2

اضلرشي يتفل ينرعنرشي دشفقرتشيتلهلزشا Q-FE شي وشاارشي اسيلدر)شي دشفقر
تشيتلهلزشا( 3
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