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 مقدمة

 

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

 عمليات التطوير املستمر ودعم اختاذ القرار . 

مؤشرًا رئيسًا ملتابعة األداء على املستوى الرباجمي،  17وقد حدد املركز الوطين للتقويم واالعتماد األكادميي 

مع معايري االعتماد الرباجمي املطورة . وتعد هذه املؤشرات هي احلد األدنى املطلوب قياسه  تتفق مجيعها

 إن رأى الربنامج احلاجة إىل ذلك لضمان اجلودة.استخدام مؤشرات أداء إضافية بصورة دورية، كما ميكن 

استخدام األدوات املناسبة، مثل: واملتوقع أن يقوم الربنامج بقياس مؤشرات األداء الرئيسة مع املقارنة املرجعية ب

)استطالعات الرأي ، البيانات اإلحصائية .... اخل( وفقا لطبيعة كل مؤشر واهلدف منه، وكذلك حتديد 

 القيم التالية لكل مؤشر:

 األداء الفعليمستوى  •

 األداء املستهدفمستوى  •

  )املقارنة املرجعية الداخلية( مستوى األداء املرجعي الداخلي •

  )املقارنة املرجعية اخلارجية( مستوى األداء املرجعي اخلارجي •

 اجلديد األداء املستهدفمستوى  •

لمقرات ألداء واملقارنات وفقًا لكل مؤشر ) متضمنًا تغريات انتائج  وحتليل وصفوينتج عن ذلك تقريرًا ل

 سني.، وحتديد دقيق وموضوعي لنقاط القوة واجلوانب اليت حتتاج إىل حت وجنس الطالب(

  



 

3 
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 الرسالة واألهداف
KPI-P-01 

نسبة املتحقق من مؤشرات  

أهداف الخطة التشغيلية  

 للبرنامج 

 

النسبببببببببببببراتاأداءببببببببببببباتأ  ببببببببببببب ا ت  ا ت  ببببببببببببب ا تا   بببببببببببببات

اأسبببببلانتالسبببببب ا تالتشببببب لللاتللج ابببببققتتال ببببب ت   ببببب ت

اأسته  تإلىتإجمقليتع  تاأ  بب ا تاأسببته هاتل بب  ت

تاأل  ا تفيتافستالس ا
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 التعليم والتعلم 

KPI-P-02 
تقويم الطالب لجودة خبرات  

 التعلم في البرنامج 

ت جببا   النهقئلبباقلاسطتالل  ي تالعقمتل بب اتالسبب ات

خجبببب ا تالببببلعلرتفببببيتالج اببببققتمتع ببببىتق لببببق تقبببب تخمببببست

تقسلاءق تفيتقسحتس ا ت

KPI-P-03  تقييم الطالب لجودة املقررات 
قلاسبببطتي بببب ي تال ببب اتالعببببقمت جبببا  تاأ بببب  ا تع ببببىت

 ق لق تق تخمستا قطتفيتقسحتس ا ت

KPI-P-04  الظاهري  اإلتمام معدل 
نسبببرات ببب اتالروبببقلا ءا تالبببب ي ت جملبببااتالج ابببققتتفببببيت

تا ح تاأل نىتق تاأ  تاأ    تللج اققتتق تكلت هعات

KPI-P-05 
معدل استبقاء طالب السنة  

 األولى 

النسببببراتاأداءبببباتلل بببب اتفببببيتالسبببب اتاأل لببببىتفببببيتالج اببببققتت

الببب ي تمسبببلم  لتفبببيتالج ابببققتتللعبببقمتاللبببقليتإلبببىتإجمبببقليت

 الس اتاأل لىتفيتافستالس اع  ت  ات

KPI-P-06 

مستوى أداء الطالب في  

االختبارات املهنية و/أو  

 الوطنية

النسبببببراتاأداءبببببباتلل ببببب ات  تا  بببببب ء  لتال بببببق ح لتفببببببيت

االخلربببببببببببببببق ا تاأ  لببببببببببببببببات    تالا  لبببببببببببببببامت  تقلاسببببببببببببببببطت

ت  سلطت  جقتهرتهيهقت)إلت ج  (

KPI-P-07 
  الخريجين والتحاقهمتوظيف 

 ببرامج الدراسات العليا 

تالنسراتاأداءات   ءجيتالج اققتتال ي :

ت .تياظفاا

تا.تاللح ااتبج اقتتال  اسق تالعللقت

عبببب  ت إجمببببقليخبببب ستالسبببب اتاأل لببببىتقبببب تي بببب ج رتإلببببىت

تا   ء  لتفيتافستالس ا

KPI-P-08  معدل عدد الطالب في الصف 

قلاسطتع  تال  اتفيتالصفت)فيتكببلتل ببق  تنشببقطت

ي  يس  :تقحقضبب  تمتق ماعبباتةبب    مت ل ببق تا ببق ت

تمت    تقعمللات  تس ء ءا(

KPI-P-09 
تقويم جهات التوظيف لكفاءة  

 خريجي البرنامج 

قلاسببببببطتالل بببببب ي تالعببببببقمت ج ببببببق تاللاظلببببببفتل فببببببق  ت

خ ءجيتالج اققتمتع ىتق لق تق تخمستقسلاءق تفيت

تقسحتس ا ت
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 الطالب 
KPI-P-10 

الخدمات  رضا الطالب عن 

 املقدمة 

قلاسببطتي بب ي ت ضببقتال بب اتعبب تا  بب قق تا  للفببات

ال ببببببببب تي ببببببببب ق قتالج ابببببببببققتت)اأ بببببببببقعرمتال  بببببببببلمتاأ اهببببببببب ت

ال ءقضبببببببببببلامتاأ بببببببببببقعرمتاى  بببببببببببق تاألكبببببببببببق ي  ...(تتع بببببببببببىت

تق لق تق تخمستقسلاءق تفيتقسحتس ا ت
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 ئة التدريس يه

KPI-P-11 

نسبة الطالب إلى هيئة  

 التدريس 

 

إجمبببببقليتعببببب  تال ببببب اتإلبببببىتإجمبببببقليتعببببب  ت لدببببباتنسبببببرات

تالل  يستب  امتكققلت  تققتمعق لهتبقلج اققت

KPI-P-12 

النسبة املئوية لتوزيع هيئة  

 التدريس 

 

تالنسراتاأداءاتللازيعتهدق ت لداتالل  يستق ت لث:

تا.تتا جنس

تا.تالف  ع

تج.تال يراتالعلملا

KPI-P-13 
نسبة تسرب هيئة التدريس  

 البرنامج من 

ت
 
نسببرات لدبباتاللبب  يستالبب ي تم ببق   لتالج اببققتتسبب اءق

ألسببببرقاتب بببب تبلببببا تسبببب تالل قعبببب تإلببببىتالعبببب  تاىجمببببقليت

تل لداتالل  يس

KPI-P-14 
النسبة املئوية للنشر العلمي  

 ألعضاء هيئة التدريس 

النسببببراتاأداءبببباتألع ببببق ت لدبببباتاللبببب  يستببببب  امتكققببببلت

تع ببىت
 
ت ا بب ا

 
األقببلتخبب ستالسبب اتإلببىتال ي تنش  اتبحثق

تإجمقليت ع ق ت لداتالل  يستفيتالج اققت

KPI-P-15 
لكل   املنشورة البحوثمعدل 

 عضو هيئة تدريس 

قلاسببببطتعبببب  تالرحبببباوتا ح مببببات    تاأنشببببا  تلوببببلت

ع ببببببببات لدبببببببباتيبببببببب  يستخبببببببب ستالسبببببببب ات)إجمببببببببقليتعبببببببب  ت

الرحبببببباوتا ح مببببببات  ت  تاأنشببببببا  تإلببببببىتإجمببببببقليتعبببببب  ت

اللببببببب  يستبببببببب  امتكققبببببببلت  تقبببببببقتمعق لبببببببهت ع بببببببق ت لدبببببببات

تخ ستالس ا(.

KPI-P-16 

معدل االقتباسات في املجالت  

املحكمة لكل عضو هيئة  

 تدريس 

تا ح مبببباتقبببب قلاسبببطتعبببب  تاالقلرقسبببق تفببببيتا جببب  ت

الرحاوتالعلملاتاأنشا  تلولتع ات لداتيبب  يستفببيت

الج اببببببببببققتت)إجمببببببببببقليتعبببببببببب  تاالقلرقسببببببببببق تفببببببببببيتا جبببببببببب  ت

ا ح ماتق تالرحاوتالعلملاتاأنشببا  تألع ببق ت لدببات

اللببببببببب  يستبببببببببب  امتكققبببببببببلت  تقبببببببببقتمعق لبببببببببهتإلبببببببببىتإجمبببببببببقليت

تالرحاوتاأنشا  (.

-6- 

مصادر التعلم  

رافق   وامل

 والتجهيزات 

KPI-P-17 
املستفيدين عن مصادر  رضا 

 التعلم 

قلاسببطتي بب ي ت ضببقتاأسببلفل ي تعبب تجفقيبباتقصببق  ت

البببببببببببببببلعلرت ي اع بببببببببببببببقت)اأ اجبببببببببببببببعمتالببببببببببببببب   ءق متقااعببببببببببببببب ت

اأعلاقق ت....ا خ(تمتع ىتق لق تق تخمستقسببلاءق ت

 فيتقسحتس ا ت

ت


