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02

ــت  ــد عكف ــة فق ــة أداء الجامع ــاس ومتابع ــة لقي ــدة وواضح ــة موح ــود منهجي ــة وج ــرا ألهمي نظ

الجامعــة علــى إعــداد دليــل فنــي لمؤشــرات األداء. ويمكــن تلخيــص أهميــة الدليــل فــي مايلــي:

تخطــت الجامعــات الــدور التقليــدي لهــا المتمثــل فــي التدريــس إلــى دور أعظــم وذلــك بمســاهمتها فــي اقتصــاد 
المعرفــة مــن خــال دعــم االبتــكار وريــادة األعمــال والبحــث العلمــي القابــل للتحويــل لمنتجــات تخــدم حيــاة النــاس، 
باإلضافــة إلــى مخرجــات تائــم احتياجــات ســوق العمــل. أضــف الــى ذلــك احتــدام التنافســية فــي تقديــم خدمــات 
التعليــم وظهــور التصنيفــات العالميــة وجهــات اإلعتمــاد العالميــة والمحليــة والتــي تعمــل علــى التحقــق مــن 
كفــاءة عمليــات المؤسســة التعليميــة وجــودة برامجهــا ومخرجاتهــا. كل ذلــك أدى الــى ضــرورة قيــاس ومراقبــة أداء 
الجامعــات بمــا يخــدم أهدافهــا االســتراتيجية وعملياتهــا التشــغيلية واالســتخدام األمثــل للمــوارد. ألجــل ذلــك كان 
مــن الضــرورة ربــط جميــع أهــداف وعمليــات ومخرجــات الجامعــات بمؤشــرات تقيــس تقــدم الجامعــة ناحيــة أهدافهــا 

وكفــاءة عملياتهــا وجــودة مخرجاتهــا وتوجــه عمليــات التحســين.

أهمية الدليل

مقدمة

ــن . 	 ــا يضم ــة بم ــة أداء الجامع ــاس ومتابع ــة لقي ــة الضروري ــرات الرئيس ــد المؤش توحي
ــتراتيجية. ــا االس ــالتها وأهدافه ــق رس تحقي

يعتبــر مرجعية لطريقة حســاب المؤشــرات والبيانــات المطلوبة ومصادرها.. 	

يمنــع االزدواجيــة واالختاف في طرق الحســاب ومصادر البيانات.. 	

تحديــد مــاك المؤشــرات المنــوط بهــم التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة لألنشــطة . 	
ــين األداء. ــأنها  تحس ــن ش ــي م الت

يقــدم لغة مشــتركة لكافــة قطاعات الجامعة فيمــا يتعلق بقياس األداء.. 	

يعتبــر اللبنــة األساســية لبناء نظام ذكاء أعمال.. 	
مواءمــة منهجيــة الدليــل مــع المرجعيــات الوطنيــة فــي قيــاس األداء 

مثــل المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )أداء(.

تحليــل هــذه المتطلبات وتحديد نقاط االلتقــاء بين مختلف المتطلبات

تحديــد احتياجــات الجامعــة ألي مؤشــرات وإحصــاءات أخــرى تســاعد الجامعــة فــي 

ــتراتيجية. ــا االس ــا وخطته ــي أهدافه ــق ف ــذي يتحق ــدم ال ــا والتق ــة أداءه متابع

وزارة التعليم

 رؤية المملكــة 0	0	 المتعلقة بالتعليم

المركز الوطنــي للتقويم واالعتماد األكاديمي

إمارة منطقة الحدود الشــمالية

تلخصــت منهجية العمل في مايلي

منهجية العمل

ــات  ــد المتطلب ــد احتياجــات الجامعــة مــن المؤشــرات وذلــك بتحدي تحدي
الخارجيــة مثــل 01
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مراحل تنفيذ العمل

مســح أدبيات مؤشــرات األداء في مؤسسات التعليم الجامعي

تحليل المتطلبات وتحديد المؤشــرات واإلحصاءات

مشــاركة المؤشــرات مع ماك المؤشرات وماك البيانات

وصف المؤشــرات وخصائصها وكتابة التقارير

تسليم الدليل
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مصطلحات الدليل

اسم المؤشر

العبارة المختصرة التي تدل على المؤشــر.

رمز المؤشر

هو الرقم التسلســلي المحّدد لكل مؤشــر أداء لتمييزه وفي هذا الدليل تم تقســيم الرمز 
إلى ثاثة أقسام:

 	 NBU اختصار اســم الجامعة
اختصار لمالك المؤشر	 
رقم المؤشر التسلسلي	 

خط األساس

القيمة الفعلية األولية للمؤشــر والمتاحة في الفترة الســابقة للتقرير الحالي 
لقيــاس األداء، وتكمن أهمية خط االســاس فــي كونه أحد أهم المدخات لتحديد 

المستهدفات.

مؤشر األداء الرئيس

معيــار لــه معادلة وقابل للقياس باألرقام، ويرتبــط ارتباطًا وثيقًا بأهداف الجامعة 
ويقيــس حالة التقدم نحو تحقيق المســتهدفات الخاصة بالجامعة.

وصف المؤشر

هو تعبير شــامل ومفصل يوضح ويحصر المراد قياســه من قبل الجامعة ويتســم الوصف 
بالوضوح لتقليــل وجهات النظر المختلفة.

الهدف من المؤشر

الغرض من حســاب المؤشر .

وقت قياس المؤشر

هــي فتــرة محــددة يتــم فيهــا جمــع البيانــات اللحظيــة لحســاب مؤشــر 

مالك المؤشر

اإلدارة أو الوكالة المســؤولة عن إدارة النشــاطات والعمليات الخاصة بمؤشــر أداء 
رئيســي معيــن، ولديها إمكانية الحصول علــى البيانات، كما أنها مخّوله ولديها 

الصاحية في اتخاذ قرارات حول كيفية تحســين أداء المؤشــر.

إجراءات قياس المؤشر

الخطوات المتبعة لحســاب المؤشــر والتي تبدأ بجمع البيانات وتنتهي بإرســال قيمة 
مؤشــر األداء لمالك المؤشر.

قطبية المؤشر

اتجاه تأثير المؤشــر والذي يمثل نوع التأثير الذي يحدثه المؤشــر على الهدف. ويمكن 
لقطبية المؤشــر أن تكون )إيجابية( تصاعدي )أو ســلبية( تنازلي لتوضيح ما إذا كانت 

الزيادة أو النقصان في قيمة المؤشــر أفضل أم ال.

المستهدف

هــي قيمــة كمية مرتبطة بمؤشــر األداء تمثــل النتيجة المراد الوصول اليها في وقت 
محدد لتحقيق الهدف االســتراتيجي للجامعة.

أداة قياس المؤشر

األداء  المســتخدمة لجمع البيانات كنظام إلكتروني أو نموذج أو اســتبانة.

وحدة القياس

هي الوحدة التي يتم بها تمييز المســتهدف لقياس مؤشــر األداء كالنســبة المئوية 
واألعــداد والمبالــغ والترتيب أو غير ذلك من وحدات القياس.
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معادلة المؤشر

هي معادلة رياضية توضح طريقة حســاب مؤشــر األداء

مصدر بيانات المؤشر

مصــدر البيانــات التقريــر أو النظام أو مصدر المدخات لجمع البيانات المســتخدمة في 
قياس مؤشر األداء.

مستوى قياس المؤشر

قياس مؤشــر األداء حسب التالي:
الجامعة	 
الفرع	 
الكلية 	 
البرنامج	 

دورة قياس المؤشر

تكرار قياس المؤشــر ويحدد دوريًا عملية قياس المؤشــر وجمع البيانات وحســابها. 
وتختلــف مــدة التكرار من فصلي الى ســنوي اعتمــادًا على القرارات التي يجب اتخاذها 

حول مخرجات المؤشر.

المقارنة المرجعية الداخلية

عملية مقارنة مســتوى أداء الجامعة في عام ما إلى مســتوى أداءها في األعوام 
الماضية مما يســاعد في اكتســاب رؤى وتطلعات جديدة لتحديد مســتهدفات مؤشرات 

األداء.

المقارنة المرجعية الخارجية

عمليــة مقارنــة مســتوى أداء الجامعة  إلى جامعــات محلية مماثلة أو إلى جامعات 
إقليمية أو عالمية مما يســاعد في اكتســاب رؤى وتطلعات جديدة لتحديد مســتهدفات 

مؤشــرات األداء. وتشــير القيمة المرجعية اإلقليمية إلى البلدان في منطقتي الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا، في حين تشــير القيمة المرجعية الدولية إلى البلدان األخرى 

)غير اإلقليمية( مثل أوروبا وأمريكا الشــمالية وشــرق آسيا وغيرها.

تتكون بطاقة المؤشر من العناصر التالية

اسم المؤشر

الهدف من المؤشر

رمز المؤشر

مالك المؤشر

قطبية المؤشر

وصف المؤشر

إجراءات قياس المؤشر

المستهدف

مصدر بيانات المؤشر

وقت قياس المؤشر

مستوى قياس المؤشر

المقارانات المرجعية الداخلية

معادلة المؤشر

دورة قياس المؤشر

المقارنات المرجعية الخارجية

أداة قياس المؤشر

بطاقة المؤشر
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المؤشرات النوعية والكمية
تــم تصميــم الدليــل ليشــمل وصفــًا كامــًا وواضحــًا لــكل عناصــر المؤشــر التــي تــم تصنيفهــا 
كمؤشــرات كميــة وعددهــا )		 مؤشــرًا( أو مؤشــرات نوعيــة وعددهــا )7 مؤشــرات( تخــدم 
جميــع قطاعــات الجامعــة. ومصــدر تلــك المؤشــرات هــو هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب، 
وتنقســم إلــى مؤشــرات االعتمــاد المؤسســي واالعتمــاد البرامجــي وعددهــا )		 مؤشــرًا( 
ومؤشــرات رؤيــة المملكــة 0	0	 وعددها )7 مؤشــرات( ليكــون اإلجمالي لتلك المؤشــرات 

هــو 		 مؤشــرًا.

وتوضح الجداول التالية المؤشرات النوعية والكمية وهي على النحو التالي:

قائمة المؤشرات النوعية

تقويــم الطاب لجودة التعلم في البرامج 1

تقويــم جهات التوظيف لكفاءة خريجي المؤسســة أو البرنامج 2

تقييــم الطاب لجودة المقررات 3

رضــا الطاب عن الخدمات المقدمة 4

رضا المســتفيدين عن الخدمات التقنية 5

رضا المســتفيدين عن الخدمات المجتمعية 6

رضا المســتفيدين عن مصادر التعلم 7

قائمة المؤشرات الكمية

نســبة المتحقق من مؤشــرات أهداف الخطة االستراتيجية للمؤسسة 1

معدل االقتباســات في المجات المحكمة  8

النســبة المئوية لتوزيع أعضاء هيئة التدريس 15

نســبة المتحقق من مؤشــرات أهداف الخطة التشــغيلية للبرنامج األكاديمي 2

عــدد براءات االختراع وجوائــز التميز التي حصل عليها  9

نســبة تســرب أعضاء هيئة التدريس من المؤسسة 17

نسبة البرامج المعتمدة  3

عدد الشــراكات البحثية ذات العائد المالي 10

معدل اســتبقاء طاب السنة األولى 19

نســبة أعضاء هيئة التدريس حاملي درجة الدكتوراة 16

معــدل البرامج والمبادرات المجتمعية 4

نســبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي  11

معــدل عدد الطاب في الصف 23

نســبة تخرج طاب البكالوريوس في المدة المحددة 20

عدد البحوث المحكمة المنشــورة الصادرة من الجامعة 5

نســبة التمويل الخارجي للبحوث  12

نســبة التسرب من الجامعة 25

توظيــف الخريجين والتحاقهم ببرامج الدراســات العليا 22

6 النســبة المؤية للنشــر العلمي ألعضاء هيئة التدريس

13 متوســط التكلفة اإلجمالية للطالب
نســبة الســعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 14

مســتوى اداء الطاب في االختبارات المهنية و/أو الوطنية  21

نســبة الدخل الذاتي للمؤسسة  18

معدل البحوث المنشــورة لكل عضو هيئة تدريس  7

اجمالي عدد ســاعات التطوع التي قام بها الطلبة 26

معــدل عدد الطاب إلى هيئة التدريس 24
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دليل مؤشرات األداء

مصادر بناء المؤشرات
تم االعتماد على ثاثة مصادر لبناء هذه المؤشرات وهي:

 مؤشــرات األداء الرئيســة لمؤسســات التعليــم العالــي التــي حددهــا المركــز الوطنــي 
ــرات األداء  ــة، مؤش ــودة للمؤسس ــان الج ــة وضم ــي لمتابع ــاد األكاديم ــم واالعتم للتقوي
واالعتمــاد  للتقويــم  الوطنــي  المركــز  حددهــا  التــي  األكاديميــة  للبرامــج  الرئيســة 
األكاديمــي لمتابعــة وضمــان جــودة البرامــج األكاديميــة، مؤشــرات قيــاس األداء التــي 
ــات  ــي للجامع ــة األداء التعليم ــم لمتابع ــوزارة التعلي ــة ب ــق الرؤي ــب تحقي ــا مكت حدده
الحكوميــة فــي كل مــا يســاهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة المملكــة 

العربيــة الســعودية 0	0	. 

وتم توزيع مجموعة المؤشرات في الدليل من حيث مرجعتيها وماكها حسب الجداول 
التالية:

توزيع المؤشرات حسب المرجعية

عدد المؤشراتمرجعية المؤشر

5رؤية المملكة 12030

1)NCAAA( 5االعتماد البرامجي

1)NCAAA(  االعتماد البرامجي - )NCAAA( 12االعتماد المؤسســي

1)NCAAA( 2رؤية المملكة 2030 - االعتماد المؤسســي

1)NCAAA( 9االعتماد المؤسسي

33العدد اإلجمالي1

توزيع المؤشرات حسب مالكها

العددمالك المؤشر

1اإلدارة العامة للتخطيط االســتراتيجي وتحقيق رؤية 12030 االعتماد المؤسسي

3وكالــة الجامعــة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع1 االعتماد المؤسسي

12 االعتماد المؤسسي

13 االعتماد المؤسسي

11 االعتماد المؤسسي

11 االعتماد البرامجي

14 االعتماد المؤسســي - االعتماد البرامجي

11 االعتماد البرامجي

14 االعتماد البرامجي

11 االعتماد المؤسســي - االعتماد البرامجي

17 االعتماد المؤسســي - االعتماد  البرامجي

114 المجموع

17 المجموع

19 المجموع

4 المجموع

11 رؤية المملكة  - االعتماد المؤسســي

11 رؤية المملكة - االعتماد المؤسســي

المرجعية

133 اإلجمالي

1   
2وكالة الجامعة للدراســات العليا والبحث العلمي رؤية المملكة

1وكالة الجامعة1 رؤية المملكة

2وكالة الجامعة للشــؤون األكاديمية1 رؤية المملكة
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دليل مؤشرات األداء

02

اإلدارة العامة للتخطيط 
االستراتيجي

مؤشرات 
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دليل مؤشرات األداء

النسبة المئوية لمؤشرات أداء أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة التي حققت 
المستوى السنوي المستهدف إلى إجمالي عدد المؤشرات المستهدفة لهذه 

األهداف في نفس السنة.

مالك المؤشر 

اإلدارة العامة للتخطيط 

االستراتيجي وتحقيق رؤية 0	0	

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب

KPI-I-01

عن المؤشر

نسبة
المتحقق من مؤشرات أهداف الخطة 

االستراتيجية للمؤسسة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج مراجعة مؤشرات أداء 

أهداف الخطة االستراتيجية

مستوى القياس

الشهر األخير من العام الدراسي.
ماك مبادرات ومشاريع الخطة 

االستراتيجية
جامعة

NBU-SV-01
مؤشرات وكالة الجامعة للجودة والتطوير وخدمة المجتمع

المقارنة المرجعية الداخلية
المتحقق في العام السابق في الجامعة

المقارنة المرجعية الخارجية
وفق معايير اختيار المقارنة المرجعية الخارجية

الهدف
ــرات األداء  • ــن مؤش ــق م ــبة المتحق ــاس نس قي

بهــدف التقويــم وتصحيــح المســار والعمــل علــى 
اكتشــاف معوقــات التنفيــذ وتذليلهــا.

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

ــه. ــرة لدي ــات المتوف ــب المعطي حس

ــة  ــاريع بالجامع ــب إدارة المش ــل مكت ــن قب ــدة م ــة المعتم ــراءات المتابع ــا إلج طبق
.PMO

إذا حقق 40 مؤشرا من مؤشرات الخطة االستراتيجية 

للجامعة المستوى المستهدف للعام المحدد وكان 

العدد الكلي للمؤشرات هو 50 مؤشًرا فإن :  نسبة 

المتحقق من مؤشرات أهداف الخطة االستراتيجية: 

.% 80 = 50  / 40

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

 عدد المؤشرات التي حققت المستهدف

 في العام المحدد

 عدد مؤشرات األداء  للخطة االستراتيجية

في العام المحدد

100%
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دليل مؤشرات األداء

03

وكالة الجامعة للتطوير 
والجودة وخدمة المجتمع

مؤشرات 
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دليل مؤشرات األداء

النسبة المئوية لمؤشرات أداء أهداف الخطة التشغيلية للبرنامج التي حققت المستوى 
السنوي المستهدف إلى إجمالي عدد المؤشرات المستهدفة لهذه األهداف في 

نفس السنة.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للتطوير 

والجودة وخدمة المجتمع

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب

KPI-P-01

عن المؤشر

نسبة
المتحقق من مؤشرات أهداف الخطة 

التشغيلية للبرنامج األكاديمي
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

البرنامجالكلياتنهاية العام الدراسي

NBU-DQ-01
مؤشرات وكالة الجامعة للجودة والتطوير وخدمة المجتمع

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
متســتهدفات  • مــن  المتحقــق  نســبة  قيــاس 

التشــغيلية  الخطــة  ألهــداف  األداء  مؤشــرات 
ــم والتحســين المســتمر. للبرنامــج، بهــدف التقوي

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديمية لتعبئــة نموذج عدد مؤشــرات .• 

أهــداف الخطــط التشــغيلية للبرامــج والمتحقق منها.

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات. .• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر.  .• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطــط .• 

التحسين.

عدد مؤشرات الخطة التشغيلية للبرنامج   هو 30 

مؤشر.  عدد مؤشرات األداء التي تم إنجازها بنسبة 

%100 هو 15 مؤشر أداء.  نسبة المتحقق من 

مؤشرات أهداف الخطة التشغيلية:

% 50 = 30 /15 

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

عدد مؤشرات الخطة التشغيلية للبرنامج

% عدد مؤشرات األداء التي تم إنجازها بنسبة 100

100%
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دليل مؤشرات األداء

نسبة البرامج األكاديمية التي حصلت على اعتماد محلي من قبل هيئة تقويم التعليم 
والتدريب أو البرامج  األكاديمية التي حصلت على اعتماد دولي مثل ABET من 

إجمالي عدد البرامج االكاديمية في الجامعة.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للتطوير 

والجودة وخدمة المجتمع

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب

KPI-I-02

عن المؤشر

نسبة
البرامج المعتمدة

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج عدد البرامج المعتمدة 

بالجامعة.

مستوى القياس

نهاية العام الدراسي
عمادة الجودة واالعتماد 

األكاديمي
فرع / كلية / برنامج

NBU-DQ-02
مؤشرات وكالة الجامعة للجودة والتطوير وخدمة المجتمع

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
ضمان جودة البرنامج األكاديمية •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

ــه. ــرة لدي ــات المتوف ــب المعطي حس

ــة .•  ــع لتعبئ ــة المجتم ــودة وخدم ــر والج ــة للتطوي ــة الجامع ــة وكال ــرار  بمخاطب ــاذ الق ــم اتخ ــدة دع ــوم وح تق

ــة. ــي الجامع ــدة ف ــج المعتم ــدد البرام ــوذج ع نم

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات. .• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر.  .• 

ــة .•  ــودة وخدم ــر والج ــة للتطوي ــة  الجامع ــر لوكال ــة للمؤش ــة الفعلي ــرار  القيم ــاذ الق ــم اتخ ــدة دع ــل وح ترس

ــين.  ــط التحس ــع خط ــم ووض ــة والتقيي ــع للمتابع المجتم

إذا تم إعتماد 8 برامج أكاديمية وكان عدد البرامج 

الدراسية المفعلة بالجامعة 33 برنامج، فإن:

نسبة البرامج المعتمدة:

% 24 = 33 / 8 

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

عدد البرامج التي حصلت على اعتماد

العدد الكلي للبرامج المفعلة في الجامعة

100%
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دليل مؤشرات األداء

متوسط تقدير رضا المستفيدين عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة على 
مقياس من خمسة مستويات.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للتطوير 

والجودة وخدمة المجتمع

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب

KPI-I-22

عن المؤشر

رضا المستفيدين
عن الخدمات المجتمعية

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

استبانة قياس رضا المستفيدين.

مستوى القياس

نهاية العام الدراسي
وكالة الجامعة للتطوير  والجودة 

وخدمة المجتمع
الجامعة / فرع

NBU-DQ-03
مؤشرات وكالة الجامعة للجودة والتطوير وخدمة المجتمع

المقارنة المرجعية الداخلية
معدل رضا المستفيدين في العام السابق

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
التعرف على مدى رضا المستفيدين من الخدمات  •

أو االستشارات التي تقدمها الجامعة ألفراد المجتمع 
وذلك بغرض تحسين الخدمات وتطويرها وتوجيهها 

ألكبر عدد من المستفيدين وبجودة عالية.

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

ــه. ــرة لدي ــات المتوف ــب المعطي حس

نشر استبانة رضا المستفيدين عن الخدمات المجتمعية.  .• 

تنظيف البيانات الواردة وتدقيقها وتنظيمها وإدارتها. .• 

تحليل االستبانة ومعرفة مدى رضا المستفيدين..• 

إذا كان لدينا استبناة مكونة من عدد 20 سؤال و 

كان عدد المستجيبين 200 مستجيب فإن متوسط 

الرضا يساوي مجموع االستجابات لجميع األسئلة 

وجميع المستجيبين مقسوما على:

 )20 x 200 (

اإلجراءات

K  هو عدد األسئلة في االستبانة   N   هو عدد 

 i هو إستجابة المستجيب  Xij   المستجيبين لإلستبانة

j على السؤال

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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دليل مؤشرات األداء

إجمالي عدد البرامج والمبادارات المجتمعية المقدمة إلى إجمالي عدد البرامج 
األكاديمية.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للتطوير 

والجودة وخدمة المجتمع.

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب

KPI-I-23

عن المؤشر

معدل
البرامج والمبادرات المجتمعية

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

نهاية العام الدراسي
وكالة الجامعة للتطوير  والجودة 

وخدمة المجتمع

الجامعة والفرع والكلية 

والبرنامج.

NBU-DQ-04
مؤشرات وكالة الجامعة للجودة والتطوير وخدمة المجتمع

المقارنة المرجعية الداخلية
معــدل البرامــج والمبــادرات المجتمعيــة فــي   العــام 

السابق

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
التعرف على معدل البرامج والمبادرات  •

المجتمعية التي قامت بها الجامعة بجميع 
مكوناتها وعن طريق جميع منسوبيها   في لخدمة 

أفراد المجتمع المحيط وذلك بغرض حصرها ودعمها 
والحرص على تنوعها واستمراريتها.

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

ــه. ــرة لدي ــات المتوف ــب المعطي حس

ــة .•  ــع لتعبئ ــة المجتم ــودة وخدم ــر والج ــة للتطوي ــة الجامع ــة وكال ــرار  بمخاطب ــاذ الق ــم اتخ ــدة دع ــوم وح تق

ــة. ــادرات المجتمعي ــج والمب ــدد البرام ــوذج ع نم

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات. .• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر.  .• 

ــة .•  ــودة وخدم ــر والج ــة للتطوي ــة  الجامع ــر لوكال ــة للمؤش ــة الفعلي ــرار  القيم ــاذ الق ــم اتخ ــدة دع ــل وح ترس

ــين.  ــط التحس ــع خط ــم ووض ــة والتقيي ــع للمتابع المجتم

إذا كان عدد البرامج المجتمعية التي قدمتها عمادة 

خدمة المجتمع أو القسم األكاديمي 20 برامج   

عدد المبادرات المجتمعية التي قدمتها عمادة خدمة 

المجتمع أو القسم األكاديمي 30 مبادرة   عدد 

البرامج األكاديمية بالجامعة = 25 برنامج أكاديمي   

فإن معدل البرامج والمباردات المجتمعية لكل برنامج 

أكاديمي:

) 20 + 30 ( / 25 = 2

)عدد البرامج + عدد المبادرات المجتمعية(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : 1 

عدد البرامج االكاديمية

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(



3737 36

دليل مؤشرات األداء

04

وكالة الجامعة للدراسات 
العليا والبحث العلمي

مؤشرات 
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دليل مؤشرات األداء

عدد األبحاث المنشورة والصادرة من الجامعة في أوعية النشر المعتمدة

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
المؤشر الخامس من مؤشرات 

مكتب الرؤية في وزارة التعليم

عن المؤشر

عدد البحوث
المحكمة المنشورة الصادرة 

من الجامعة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

البرنامج الكلية الفرع الجامعةعمادة البحث العلمي		 يناير من العام التالي

NBU-PG-01
مؤشرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
مدى مساهمة أعضاء هيئة التدريس في  •

الجامعة في مجال البحث لخدمة قضايا المجتمع 
في المجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية.

تحقيق الجامعة مراكز مرموقة بين مثياتها  •
محليًا.

إثراء الحركة البحثية والتعاون بين الباحثين. •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة وكالــة .• 

ــة  ــا والبحــث العلمــي لتعبئ الجامعــة للدراســات العلي

ــوم  ــات ي ــى معطي ــاء عل ــر بن ــاءات النش ــوذج إحص نم

		 ديســمبر مــن عــام حســاب المؤشــر.

تعبــئ وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث .• 

العلمــي  البحــث  عمــادة  فــي  ممثلــة  العلمــي 

النمــوذج.

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  والبيانات..• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة .• 

للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث 

العلمــي للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطــط التحســين.  

مــن قواعــد  الصــادرة  األبحــاث  عــدد  نحســب  هنــا 

 Web of  :البيانــات المعتمــدة فــي الجامعــة مثــل

ــة  ــاالت العلمي ــك المج Science and Scopus  وكذل

ــا. ــا وموثوق ــا عليم ــة تحكيم المحكم

عدد األبحاث المنشورة في شبكة العلوم

   Web of science  =  300 

عدد األبحاث المنشورة في شبكة العلوم

   Scopus  = 200 

عدد األبحاث المنشورة في المجات العربية المعتمدة والمحكمة = 30   

عدد األبحاث المكررة في أوعية النشر المعتمدة 50 بحث   

عليه يكون عدد األبحاث بدون تكرار ) 300 + 200 + 30 ( - 50 = 480 بحث

اإلجراءات

مثال
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النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين نشروا بحًثا واحًدا على األقل   
خال السنة من إجمالي أعضاء هيئة  التدريس في الجامعة

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-14  و  KPI-I-16

عن المؤشر

النسبة المئوية
للنشر العلمي ألعضاء هيئة 

التدريس
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس
نماذج يتم تعبئها بناء على 

المعلومات المتوفرة في قواعد 

بيانات النشر العلمي

مستوى القياس

مؤسسة، برنامجعمادة البحث العلمي		 يناير من العام التالي

NBU-PG-02
مؤشرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 عدد أعضاء هيئة التدريس الذين نشروا بحثا

واحدا على األقل في العام

العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس 

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
متابعــة وتقييــم وتحســين مدخــات وعمليــات   •

ومخرجــات البحــث العلمــي.
تحسين التصنيف الجامعي •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

اذا نشر 260 عضو هيئة تدريس بحث واحد على 

األقل وكان إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس  

1000 عضو هيئة تدريس في ذلك العام فإن نسبة 

النشر تكون:

)260/1000( x 100% = 26% 

نمــوذج .•  بإرســال  القــرار   اتخــاذ  دعــم  وحــدة  تقــوم 

لعمــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن لتعبئــة 

عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بنــاء علــى معطيــات يــوم 		 

ــام حســاب المؤشــر. ــذي يســبق ع ســبتمبر   مــن العــام ال

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة وكالــة .• 

الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي لتعبئــة نموذج 

إحصــاءات النشــر بنــاء علــى معطيــات يــوم 		 ديســمبر مــن 

عــام حســاب المؤشــر. 

والبحــث .•  العليــا  للدراســات  الجامعــة  وكالــة  تعبــئ 

ــوذج. ــي النم ــث العلم ــادة البح ــي عم ــة ف ــي ممثل العلم

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات..• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة .• 

والبحــث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  لوكالــة  للمؤشــر 

التحســين. خطــط  ووضــع  والتقييــم  للمتابعــة  العلمــي 

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

100%
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إجمالي عدد البحوث المنشورة في اوعية النشر المعتمدة الى إجمالي أعضاء هيئة 
التدريس بدوام كامل.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-15 و  KPI-I-17

عن المؤشر

معدل البحوث
المنشورة لكل عضو هيئة 

تدريس
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نماذج

مستوى القياس

مؤسسة، برنامجعمادة البحث العلمي		 يناير من العام التالي

NBU-PG-03
مؤشرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
متابعــة وتقييــم وتحســين مدخــات وعمليــات   •

ومخرجــات البحــث العلمــي.
تحسين التصنيف الجامعي •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

نمــوذج .•  بإرســال  القــرار   اتخــاذ  دعــم  وحــدة  تقــوم 

لعمــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن لتعبئــة 

عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بنــاء علــى معطيــات يــوم 		 

ــام حســاب المؤشــر. ــذي يســبق ع ســبتمبر مــن العــام ال

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة وكالــة .• 

الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي لتعبئــة نموذج 

إحصــاءات النشــر بنــاء علــى معطيــات يــوم 		 ديســمبر مــن 

عــام حســاب المؤشــر.

والبحــث .•  العليــا  للدراســات  الجامعــة  وكالــة  تعبــئ 

ــوذج. ــي النم ــث العلم ــادة البح ــي عم ــة ف ــي ممثل العلم

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات..• 

 تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر. .• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة .• 

والبحــث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  لوكالــة  للمؤشــر 

التحســين. خطــط  ووضــع  والتقييــم  للمتابعــة  العلمــي 

اذا تم نشر 300 بحث  في أوعية نشر معتمدة ) 

بدون تكرار(  في العام 2018 وكان جملة أعضاء 

هيئة التدريس في ذلك العام 900 فإن المعدل:   

300 الى 900 أو 0.33 الى 1

   العدد الكلي للبحوث المنشورة في العام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :1 

 العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس         

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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معدل االقتباسات للبحوث المنشورة إلى إجمالي عدد البحوث  المنشورة

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-16 و  KPI-I-18

عن المؤشر

معدل
االقتباسات في المجالت 

المحكمة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نماذج

مستوى القياس

مؤسسة، برنامجعمادة البحث العلمي		 يناير من العام التالي

NBU-PG-04
مؤشرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
متابعــة وتقييــم وتحســين مدخــات وعمليــات   •

ومخرجــات  وأثــر البحــث العلمــي
تحسين التصنيف الجامعي. •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة .• 

والبحــث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  وكالــة 

لتعبئــة نمــوذج إحصــاءات االقتبــاس  العلمــي 

بنــاء علــى معطيــات يــوم 		 ديســمبر مــن عــام 

حســاب المؤشــر. 

العليــا .•  للدراســات  الجامعــة  وكالــة  تعبــئ 

والبحــث العلمــي ممثلــة فــي عمــادة البحــث 

النمــوذج. العلمــي 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات. .• 

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بحســاب .• 

المؤشــر.

القيمــة .•  القــرار   اتخــاذ  دعــم  ترســل وحــدة 

الفعليــة للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للدراســات 

والتقييــم  للمتابعــة  العلمــي  والبحــث  العليــا 

التحســين. خطــط  ووضــع 

اذا حصلت األبحاث على 5000 اقتباس وكان  

1000 بحث  فان معدل االقتباسات 5 لكل بحث.

مجموع االقتباسات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :1 

العدد الكلي للمنشورات العلمية

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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دليل مؤشرات األداء

عدد:  	. براءات االختراع واالبتكار  	. عدد جوائز التميز  التي حصل عليها منسوبي 
الجامعة سنوًيا

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
المؤشر السابع من مؤشرات مكتب 

الرؤية في وزارة التعليم
هيئة تقويم التعليم والتدريب  

KPI-I-19

عن المؤشر

عدد
براءات االختراع و جوائز التميز التي حصل عليها 

منسوبو الجامعة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

فرع - جامعةعمادة البحث العلمي		 يناير من العام التالي

NBU-PG-05
مؤشرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
ــز  • ــز التمي ــراع وجوائ ــراءات االخت ــدد ب ــاس ع قي

ــة. ــوبو الجامع ــا منس ــل عليه ــي حص الت
تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية. •
تحقيق أهداف الرؤية. •
منافسة الجامعات المماثلة محليا •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة .• 

والبحــث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  وكالــة 

بــراءات  إحصــاءات  نمــوذج  لتعبئــة  العلمــي 

االختــراع المســجلة محليــا وعالميــا بنــاء علــى 

معطيــات يــوم 		 ديســمبر مــن عــام حســاب 

المؤشــر.  

العليــا .•  للدراســات  الجامعــة  وكالــة  تعبــئ 

والبحــث العلمــي ممثلــة فــي عمــادة البحــث 

النمــوذج. العلمــي 

 تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  والبيانات. .• 

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بحســاب .• 

المؤشــر.

القيمــة .•  القــرار   اتخــاذ  دعــم  ترســل وحــدة 

الفعليــة للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للدراســات 

والتقييــم  للمتابعــة  العلمــي  والبحــث  العليــا 

التحســين خطــط  ووضــع 

أ. براءات االختراع: عدد براءات االختراع 

ب. جوائز التميز: عدد جوائز التميز

اإلجراءات

مثال
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دليل مؤشرات األداء

عدد الشراكات البحثية ذات العائد المادي مع جهات خارجية كالهيئات والمؤسسات 
الحكومية والخاصة.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
المؤشر السادس من مؤشرات 

مكتب الرؤية في وزارة التعليم

عن المؤشر

عدد
الشراكات البحثية ذات 

العائد المالي
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

Dec-		فرع - جامعةعمادة البحث العلمي

NBU-PG-06
مؤشرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
ــذ الجامعــات  • يقيــس هــذا المؤشــر مــدى تنفي

لشــراكات ناجحــة  فــي مجــال البحــث بمــا يدعــم 
تمويــل البحــوث ورفــع جودتهــا.

تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة    •
تحقيق أهداف الرؤية 0	0	. •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة وكالــة .• 

ــة  ــا والبحــث العلمــي لتعبئ الجامعــة للدراســات العلي

نمــوذج إحصــاءات األبحــاث الممولــة مــن جهــات 

ــي  ــث العلم ــرض البح ــراكات لغ ــة )الش ــارج الجامع خ

ــاء  ــي( بن ــد المال ــارات ذات العائ ــات االستش أو الخدم

ــاب  ــام حس ــن ع ــمبر م ــوم 		 ديس ــات ي ــى معطي عل

ــر. المؤش

تعبــئ وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث .• 

العلمــي  البحــث  عمــادة  فــي  ممثلــة  العلمــي 

النمــوذج. 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات..• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة .• 

للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث 

العلمــي للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطــط التحســين.

عدد الشراكات البحثية.

اإلجراءات

مثال
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دليل مؤشرات األداء

نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي من اجمالي الميزانية التشغيلية للجامعة

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-I-20

عن المؤشر

نسبة
الميزانية المخصصة للبحث 

العلمي
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نماذج

مستوى القياس

Dec-		
اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية 

والمالية
مؤسسة

NBU-PG-07
مؤشرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
متابعــة وتقييــم وتحســين مدخــات وعمليــات  •

ومخرجــات  البحــث العلمــي

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة اإلدارة العامــة للشــؤون الماليــة واإلداريــة لتعبئــة نمــوذج بيانــات .• 

الميزانيــة عــن عــام المؤشــر.

تعبئ وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في عمادة البحث العلمي النموذج..• 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات..• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمي .• 

للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطط التحســين.

اذا كانت الميزانية المخصصة للبحث العلمي 3 

مليون ريال بينما الميزانية التشغيلية اإلجمالية 

للجامعة 600 مليون ريال فإن النسبة تساوي:   

)3/600( x  100% =   0.5 %

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

 الميزانية المخصصة للبحث العلمي

الميزانية التشغيلية اإلجمالية للجامعة 

100%
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نسبة التمويل الخارجي للبحوث من إجمالي ميزانية البحث العلمي

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-I-21

عن المؤشر

نسبة
التمويل الخارجي للبحوث

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نماذج

مستوى القياس

Dec-		
اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية 

والمالية
مؤسسة

NBU-PG-08
مؤشرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
متابعــة وتقييــم وتحســين مدخــات وعمليــات  •

ومخرجــات  البحــث العلمــي

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

ــه. ــرة لدي ــات المتوف ــب المعطي حس

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة .• 

اإلدارة العامــة للشــؤون الماليــة واإلداريــة لتعبئة 

نمــوذج بيانــات الميزانيــة عــن عــام المؤشــر.

العليــا .•  للدراســات  الجامعــة  وكالــة  تعبــئ 

والبحــث العلمــي ممثلــة فــي عمــادة البحــث 

النمــوذج.  العلمــي 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات..• 

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بحســاب .• 

المؤشــر.

القيمــة .•  القــرار   اتخــاذ  دعــم  ترســل وحــدة 

الفعليــة للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للدراســات 

والتقييــم  للمتابعــة  العلمــي  والبحــث  العليــا 

التحســين. خطــط  ووضــع 

 إذا كان إجمالي الميزانية المخصصة للبحث العلمي

 في الجامعة  10 مليون ريال وكان التمويل

   :الخارجي للبحوث  2 مليون ريال  فإن النسبة تساوي

2 / )10 +2( x 100 = 0.167 %

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

إجمالي التمويل الخارجي للبحوث

 الميزانية المخصصة للبحث العلمي من

الجامعة + التمويل الخارجي للبحوث

100%
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دليل مؤشرات األداء

متوسط تقدير رضا المستفيدين عن  مصادر التعلم على  مقياس من خمس مستويات 
من حيث :  كفايتها وتنوعها )كالمراجع والدوريات وقواعد البيانات، وغيرها(، خدمات 

الدعم المقدمة لإلستفادة منها.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

فصلي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-17

عن المؤشر

رضا المستفيدين
 عن مصادر التعلم

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

استبانة رضا المستفيدن عن مصادر 

التعلم

مستوى القياس

األسبوع العاشر إلى الثالث عشر 

من الفصل الدراسي
مؤسسة / برنامجعمادة شؤون المكتبات

NBU-PG-09
مؤشرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
ضمــان كفايــة وتنــوع وحداثــة وإتاحــة مصــادر  •

التعلــم.

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

نشر استبانة رضا المستفيدين عن مصادر التعلم الكترونيا..• 

تنظيف البيانات الواردة وتدقيقها وتنظيمها وإدارتها..• 

تحليل االستبانة ومعرفة مدى رضا المستفيدين..• 

إذا كان لدينا استبناة مكونة من عدد 20 سؤال و 

كان عدد المستجيبين 200 مستجيب فإن متوسط 

الرضا يساوي مجموع االستجابات لجميع األسئلة 

وجميع المستجيبين مقسوما على:

 )20 x 200 (

K  هو عدد األسئلة في االستبانة   N   هو عدد 

 i هو إستجابة المستجيب  Xij   المستجيبين لإلستبانة

j على السؤال

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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دليل مؤشرات األداء

05

وكالة الجامعة

مؤشرات 
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دليل مؤشرات األداء

 الميزانية التشغيلية للجامعة )ماعدا المكافآت

والسكن للطاب( في السنة المالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عدد الطاب

متوسط االنفاق على الطالب ) بدون المكافآت و السكن (  في السنة المالية.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة

قطبية المؤشر

سالبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب  

  KPI-I-09

و المؤشر الرابع من مؤشرات مكتب الرؤية 

عن المؤشر

متوسط
التكلفة اإلجمالية للطالب

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

Dec-		
إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 

وعمادة القبول والتسجيل
الجامعة

NBU-VP-01
مؤشرات وكالة الجامعة

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
معرفة حجم االنفاق التعليمي على الطالب من إجمالي اإلنفاق  •

الجاري على التعليم في سنة مالية معينه ومدى العائد التعليمي 

ورفع جودة التعليم على الطلبة مقابل التكلفة التي تصرف عليهم.

معرفة مدى توائم متوسط الصرف على الطالب مع جودة  •

المخرجات.

تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية وكذلك أهداف الرؤية 0	0	 •

المستهدف
ــدار  ــام الماضــي بمق أقــل مــن مســتوى أداء الع
المؤشــر  مالــك  يحــدده  مــا  علــى  بنــاء  أو   5%

لديــه.  المتوفــرة  المعطيــات  حســب 

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بإرســال نمــوذج .• 

ــة. ــة الجامعــة للشــؤون األكاديمي لوكال

األكاديميــة .•  للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  تعبــئ 

ــاء علــى  ــول والتســجيل النمــوذج بن ــة فــي القب ممثل

البيانــات المتوفــرة فــي نهايــة الفصــل األول والفصــل 

ــي مــن العــام الدراســي. الثان

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بإرســال نمــوذج .• 

ــة الجامعــة.   لوكال

تعبــئ وكالــة الجامعــة ممثلة في إدارة الشــؤون .• 

اإلداريــة والماليــة بنــاء علــى البيانــات المتوفــرة فــي 

نهايــة كل عــام مالــي. 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات..• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة .• 

للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للمتابعــة والتقييــم ووضــع 

خطــط التحســين.

لتكن الميزانية التشغيلية بدون المكافآت والسكن 

400 مليون وعدد الطاب حوالي 5000 طالب 

حينها يكون متوسط)معدل( االنفاق على كل طالب 

80000 ريال.

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم على أن يكونوا   
موظفين بشكل رسمي ويستثنى منهم السعوديين المتعاقدين.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
المؤشر الثاني من مؤشرات 

مكتب الرؤية في وزارة 

عن المؤشر

نسبة
السعوديين من أعضاء هيئة 

التدريس في الجامعة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

البرنامج الكلية الفرع الجامعةعمادة الموارد البشرية		 سبتمبر  من كل عام

NBU-VP-02
مؤشرات وكالة الجامعة

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
قياس نسبة السعودة •
إيجاد الحلول الستقطاب السعوديين المميزين  •

لتحقيق أهداف الجامعة وكذلك الرؤية.
تزويد الكليات بالعدد الكافي من السعوديين لسد  •

حاجة الكليات. 
تحقيق أهداف الرؤية 0	0	 •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بمخاطبة وكالة الجامعة لتعبئة نموذج أعضاء هيئة التدريس. .• 

تعبئ وكالة الجامعة ممثلة في عمادة الموارد البشرية النموذج...• 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات. .• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطــط .• 

التحسين.

ليكن لدينا 1000 عضو هيئة تدريس سعودي 

موظفين بشكل رسمي و إجمالي عدد أعضاء هيئة 

التدريس)سعودي و غير سعودي(  2000 عضو هيئة 

تدرس فإن نسبة  أعضاء هيئة التدريس السعوديين  

هي:

  )1000  /  2000 ( x 100 = 50 %

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين

 عدد أعضاء هيئة التدريس

 )سعودي أو غير سعودي(

100%
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النسبة المئوية لتوزيع فئات هيئة التدريس من حيث الجنس والفروع والرتبة العلمية

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-12

عن المؤشر

النسبة المئوية
لتوزيع أعضاء هيئة التدريس

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نماذج

مستوى القياس

البرنامج الكلية الفرع الجامعةعمادة الموارد البشرية		 سبتمبر  من كل عام

NBU-VP-03
مؤشرات وكالة الجامعة

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
ــدف  • ــس به ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــاس توزي قي

تحديــد احتياجــات الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس .

المستهدف
بنــاء   علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر حســب 

لديــه. المتوفــرة  المعطيــات   

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بمخاطبة وكالة الجامعة لتعبئة نموذج أعضاء هيئة التدريس..• 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات..• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطــط .• 

التحسين.

ليكن لدينا 1200 عضو هيئة تدريس ذكر موظفين بشكل رسمي و 

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس )ذكر أو أنثي(  2000 عضو هيئة 

تدرس فإن نسبة  أعضاء هيئة التدريس الذكور  هي:

  )1200 /  2000 ( xْ 100 = 60 %. 

 ليكن لدينا 1500 عضو هيئة تدريس فى فرع الجامعة بعرعر  

موظفين بشكل رسمي و إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس )فى 

كل الفروع(  2000 عضو هيئة تدرس فإن نسبة  أعضاء هيئة 

التدريس فى فرع الجامعة بعرعر  هي:

  )1500 /  2000 ( x 100 = 75 %

ليكن لدينا 1000 عضو هيئة تدريس برتبة استاذ مساعد  و إجمالي 

عدد أعضاء هيئة التدريس) لكل الرتب العلمية(  2000 عضو هيئة 

تدرس فإن نسبة  أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد  هي:

 ) 1000 /  2000 ( x 100 = 50 %

 عدد أعضاء هيئة التدريس فى فرع ما

 عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعة  

  عدد أعضاء هيئة التدريس لرتبة علمية ما

عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعة 

 عدد أعضاء هيئة التدريس لجنس ما     

عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعة 

اإلجراءات

100%

100%

100%
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نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه والذين هم على رأس العمل 
إلى إجمالي   أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بدوام كامل.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب

KPI-I-12

عن المؤشر

نسبة
أعضاء هيئة التدريس حاملي 

درجة الدكتوراة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج حصر بيانات أعضاء هيئة 

التدريس

مستوى القياس

عمادة الموارد البشرية		 سبتمبر  من كل عام
الجامعة والفرع والكلية 

والبرنامج.

NBU-VP-04
مؤشرات وكالة الجامعة

المقارنة المرجعية الداخلية
مقارنــة بنســبة العــام الســابق فــي البرامــج   العمليــة 

بالجامعة.

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
قياس مدى توفر الكفاءات األكاديمية الازمة لتسيير  •

العملية التعليمية والبحثية وتطويرها.

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

ــه. ــرة لدي ــات المتوف ــب المعطي حس

 يتــم اســتخدام نمــاذج حصــر بيانــات أعضــاء هيئــة التدريــس، ويتــم قســمة إجمالــي أعــداد أعضاء .• 

هيئــة التدريــس الذيــن يحملــون مؤهــات دكتــوراه علــى إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 

بمختلــف الرتــب العلميــة والذيــن هــم علــى رأس العمــل.

ليكن لدينا 1000 عضو هيئة تدريس  من حاملي 

درجة الدكتوراة  موظفين بشكل رسمي و العدد 

الكلي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  

2000 عضو هيئة تدرس فإن نسبة  أعضاء هيئة 

التدريس حاملى درجة الدكتوراة  هي:

  )1000 /  2000 ( x 100 = 50 % 

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

 عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراة

 العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس ومن في 

حكمهم

100%
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نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تم طى قيدهم بسبب االستقالة أو إنهاء التعاقد من 
إجمالي   أعداد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة

قطبية المؤشر

سالبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-13 و KPI-I-13

عن المؤشر

نسبة
تسرب أعضاء هيئة التدريس 

من المؤسسة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس
نموذج حصر بيانات المستقيلين أو 

المنهي عقودهم من أعضاء هيئة 

التدريس

مستوى القياس

عمادة الموارد البشرية		 سبتمبر  من كل عام
الجامعة والفرع والكلية 

والبرنامج.

NBU-VP-05
مؤشرات وكالة الجامعة

المقارنة المرجعية الداخلية
مقارنة نسبة التسرب في العام الماضي.

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
قياس مدى جودة البيئة الجامعية. •

المستهدف
ــدار  ــام الماضــي بمق أقــل مــن مســتوى أداء الع
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

حســب المعطيــات المتوفــرة لديــه. 

يتــم اســتخدام نمــاذج حصــر بيانــات أعضــاء هيئــة التدريــس، ويتــم قســمة إجمالــي أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس .• 

الذيــن تركــوا الخدمــة ألســباب االســتقالة أو إنهــاء التعاقــد علــى إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بمختلــف 

الرتــب العلميــة والذيــن هــم علــى رأس العمــل.

ــدد .•  ــي ع ــد / إجمال ــاء التعاق ــتقالة أو إنه ــبب االس ــم بس ــي قيده ــم ط ــن ت ــس الذي ــة التدري ــاء هيئ ــدد أعض ع

ــل. ــى رأس العم ــم عل ــن ه ــة والذي ــب العلمي ــف الرت ــس بمختل ــة التدري ــاء هيئ أعض

ليكن لدينا 200 عضو هيئة تدريس  تم إنهاء عقودهم 

أو أستقالوا و العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس 

ومن في حكمهم  2000 عضو هيئة تدرس فإن 

نسبة  تسرب أعضاء هيئة التدريس  هي:

  )200 /  2000 ( x 100 = 10 % 

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

أعضاء هيئة التدريس المنهى عقودهم

أو المستقيلين 

العدد الكلى ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة

100%
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دليل مؤشرات األداء

نسبة الدخل الذاتي للجامعة من إجمالي الميزانية التشغيلية للجامعة.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-I-14

عن المؤشر

نسبة
الدخل الذاتي للمؤسسة

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

· نموذج حصر لموارد الذاتية 

والمبالغ المحصلة منها.

مستوى القياس

Dec-		
اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية 

والمالية
الجامعة

NBU-VP-06
مؤشرات وكالة الجامعة

المقارنة المرجعية الداخلية
مقارنة بنسبة الدخل الذاتي للعام السابق.

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
فــي  • الجامعــة  أداء  وتحســين  ومتابعــة  قيــاس 

الذاتيــة. المــوارد  مجــال 

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

ــه. ــرة لدي ــات المتوف ــب المعطي حس

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار بمخاطبــة وكالــة الجامعــة لتعبئــة نمــوذج  حصــر المــوارد الذاتيــة والمبالــغ .• 

المحصلــة منهــا. 

تعبئ وكالة الجامعة ممثلة في عمادة الموارد البشرية النموذج..• 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات. .• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطــط .• 

التحسين.

إذا كان الدخل الذاتي للجامعة  10 مليون ريال 

وإجمالي الميزانية التشغيلية اإلجمالية  للجامعة   

600 مليون  فإن نسبة الدخل الذاتي:

 10000000 / )490000000 + 10000000(  x 100 = 2% 

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

الدخل الذاتي

الميزانية التشغيلية اإلجمالية للجامعة +  الدخل الذاتي 

100%
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دليل مؤشرات األداء

متوسط رضا المستفيدين عن الخدمات التقنية، على مقياس من خمس مستويات من 
حيث:  مناسبتها، أمانها وسريتها،توافرها وسهولة الوصول إليها، والصيانة وخدمات 

الدعم.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب

KPI-I-15

عن المؤشر

رضا المستفيدين
عن الخدمات التقنية

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

استبانة رضا المستفيدين عن 

الخدمات التقنية

مستوى القياس

الجامعةإدارة تقنية المعلوماتنهاية العام الدراسي

NBU-VP-07
مؤشرات وكالة الجامعة

المقارنة المرجعية الداخلية
معدل رضا المستفيدين في العام السابق

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
ضمان استقرار واستمرار عمل جميع األنظمة. •
إتاحة الوصول إلى الخدمات االلكترونية والمعلومات 7/		  •

خال القنوات االلكترونية المختلفة بشكل دقيق وآمن.
السرعة والجودة والشفافية في تقديم الخدمات. •
اعتماد وتطبيق معايير الجودة والتميز التقنية كأساس  •

للعملية التعليمية واإلدارية.
العمل المستمر على تطوير وتحسين وصيانة األنظمة  •

الداخلية وأنظمة التعليم عن بعد واألنظمة المساندة لها.

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

ــه. ــرة لدي ــات المتوف ــب المعطي حس

نشر استبانة رضا المستفيدين عن الخدمات التقنية الكترونيا..• 

تنظيف البيانات الواردة وتدقيقها وتنظيمها وإدارتها. .• 

تحليل االستبانة ومعرفة مدى رضا المستفيدين..• 

إذا كان لدينا استبناة مكونة من عدد 20 سؤال و 

كان عدد المستجيبين 200 مستجيب فإن متوسط 

الرضا يساوي مجموع االستجابات لجميع األسئلة 

وجميع المستجيبين مقسوما على:

 )20 x 200 (

اإلجراءات

K  هو عدد األسئلة في االستبانة   N   هو عدد 

 i هو إستجابة المستجيب  Xij   المستجيبين لإلستبانة

j على السؤال

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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دليل مؤشرات األداء

وكالة الجامعة 
للشؤون األكاديمية

مؤشرات 

06
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دليل مؤشرات األداء

متوسط التقدير العام لطاب السنة النهائية لجودة خبرات التعلم في البرنامج، على 
مقياس من خمس مستويات.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-02 و KPI-I-03

عن المؤشر

تقويم الطالب
لجودة التعلم في البرامج

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

استبانة

مستوى القياس

خال األسبوع العاشر إلى الثاني 

عشر من الفصل الدراسي الثاني

عمادة الجودة واالعتماد 

األكاديمي

عمادة القبول والتسجيل

المؤسسة والفرع والكلية 

والبرنامج   )طاب وطالبات(

NBU-AA-01
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
· متابعة وتقويم و تطوير البرامج. •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

نشر استبانة تقويم الطاب لجودة التعلم في البرامج على طاب السنة النهائية..• 

تنظيف البيانات الواردة وتدقيقها وتنظيمها وإدارتها. .• 

تحليل االستبانة ومعرفة مدى جودة التعلم في البرامج..• 

إذا كان لدينا استبناة مكونة من عدد 20 سؤال و 

كان عدد المستجيبين 200 مستجيب فإن متوسط 

الرضا يساوي مجموع االستجابات لجميع األسئلة 

وجميع المستجيبين مقسوما على:

 )20 x 200 (

اإلجراءات

K  هو عدد األسئلة في االستبانة   N   هو عدد 

 i هو إستجابة المستجيب  Xij   المستجيبين لإلستبانة

j على السؤال

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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دليل مؤشرات األداء

متوسط تقدير الطاب العام لجودة المقررات عل مقياس من خمسة مستويات

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

فصلي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-03

عن المؤشر

تقييم الطالب
لجودة المقررات

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

استبانة

مستوى القياس

خال األسبوع العاشر إلى الثاني 

عشر من كل فصل دراسي

عمادة الجودة واالعتماد 

األكاديمي

عمادة القبول والتسجيل

المؤسسة والفرع والكلية 

والبرنامج   )طاب وطالبات(

NBU-AA-02
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة

الهدف
متابعة وتقويم و تطوير المقررات •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

نشر استبانة تقويم الطاب لجودة المقررات على جميع الطاب..• 

تنظيف البيانات الواردة وتدقيقها وتنظيمها وإدارتها.  .• 

تحليل االستبانة ومعرفة مدى جودة المقررات..• 

إذا كان لدينا استبانة مكونة من عدد 20 سؤال و 

كان عدد المستجيبين 200 مستجيب فإن متوسط 

الرضا يساوي مجموع االستجابات لجميع األسئلة 

وجميع المستجيبين مقسوما على:

 )20 x 200 (

اإلجراءات

K  هو عدد األسئلة في االستبانة   N   هو عدد 

 i هو إستجابة المستجيب  Xij   المستجيبين لإلستبانة

j على السؤال

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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دليل مؤشرات األداء

النسبة المئوية للطاب في السنة األولى في البرنامج الذين يستمرون في البرنامج 
للعام التالي إلى اجمالي عدد طاب السنة األولى في نفس السنة.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-05 و KPI-I-04

عن المؤشر

معدل
استبقاء طالب السنة األولى

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

عمادة القبول والتسجيلنهاية العام الدراسي
المؤسسة والفرع والكلية 

والبرنامج   )طاب وطالبات(

NBU-AA-03
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
تقليل عدد الطاب المتسربين من الجامعة. •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بإرســال نمــوذج لوكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لتعبئــة عــدد طــاب .• 

الســنة األولــى  الذيــن ســجلوا فــي بدايــة العــام و عــدد الطــاب الذيــن ســجلوا  فــي العــام التالــي.

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات. .• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر. .• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة للمتابعــة .• 

والتقييــم ووضــع خطــط التحســين.

أجمالي عدد طاب السنة األولى في برنامج معين 

كان 200 طالبا، سجل منهم للسنة التالية فقط 180 

طالبا.   هنا يكون معدل االستبقاء هو:

180 / 200  x 100 = 90 %

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

عدد الطاب الذين سجلوا في السنة الثانية            

 عدد الطاب الذين سجلوا في السنة           

األولى

100%
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دليل مؤشرات األداء

نسبة طاب البكالوريوس الذين أكملوا البرنامج في الحد األدنى من المدة المقررة 
للبرنامج من كل دفعة.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-04 و KPI-I-06

عن المؤشر

نسبة
تخرج طالب البكالوريوس 

في المدة المحددة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

عمادة القبول والتسجيلنهاية العام الدراسي
المؤسسة والفرع والكلية 

والبرنامج   )طاب وطالبات(

NBU-AA-04
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
رفع الكفاءة الداخلية للجامعة •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بإرســال نمــوذج لوكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لحســاب  عــدد الطاب .• 

فــي الدفعــة و عــدد الذيــن أكملــوا درجــة البكالوريــوس فــي الحــد األدنى . 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات. .• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر. .• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة للمتابعــة .• 

والتقييــم ووضــع خطــط التحســين.

 اذا التحق 80 طالًبا ببرنامج بكالوريوس ما مدته أربع

 سنوات وتخرج منهم 60 في أربع سنوات فإن نسبة

 تخرج الطاب في المدة المحددة تكون

)60/80( x 100 = 75%

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

 عدد الطابالذين تخرجوا

في المدة المحددة من نفس الدفعة

عدد الطاب الدفعة الذين التحقوا بالبرنامج

100%
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دليل مؤشرات األداء

النسبة المئوية للطاب أو الخريجين الناجحين في االختبارات المهنية و/ أو الوطنية، أو 
متوسط ووسيط درجاتهم فيها

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-06

عن المؤشر

مستوى أداء
الطالب في االختبارات 

المهنية و/أو الوطنية
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

البرنامجالكلياتنهاية العام الدراسي

NBU-AA-05
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
فــي  • التعلــم  مخرجــات  وتحســين  متابعــة 

األكاديميــة. البرامــج 

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بإرســال نمــوذج لوكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لتعبئــة عــدد الطــاب .• 

اإلجمالــي المتقدميــن لاختبــارات المهنيــة وكذلــك عــدد الطــاب الذيــن اجتــازوا االختبــار.

تعبئ وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية..• 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات..• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة للمتابعــة .• 

والتقييــم ووضــع خطــط التحســين.

 إذا تقدم 100 طالب الختبار مهني واجتاز منهم 80

  :طالب فستكون النسبة على النحو التالي

)80/100( x 100 = 80%

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

عدد الطاب الذين اجتازوا االختبار

عدد الطاب المتقديمين لاختبار

100%
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دليل مؤشرات األداء

النسبة المئوية لخريجي البرنامج الذين:   أ . توظفوا   ب . التحقوا ببرامج الدراسات العليا   
خال السنة األولى من تخرجهم إلى إجمالي عدد الخريجين في نفس السنة

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-07 و KPI-I-05

عن المؤشر

توظيف
الخريجين والتحاقهم ببرامج 

الدراسات العليا
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

وحدة الخريجيننهاية العام الدراسي
المؤسسة والفرع والكلية 

والبرنامج   )طاب وطالبات(

NBU-AA-06
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
فــي  • التعلــم  مخرجــات  وتحســين  متابعــة 

نامــج لبر ا

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

بإرســال .•  القــرار   اتخــاذ  دعــم  وحــدة  تقــوم 

ــة  ــؤون األكاديمي ــة للش ــة الجامع ــوذج لوكال نم

ــدد  ــك ع ــي وكذل ــن اإلجمال ــدد الخريجي ــة ع لتعبئ

الســنة  فــي  توظيفهــم  تــم  الذيــن  الطــاب 

األولــى مــن تخرجهــم وكذلــك عــدد الخريجيــن 

الذيــن التحقــوا ببرامــج الدراســات العليــا فــي 

الســنة األولــى مــن تخرجهــم. 

تعبئ وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية..• 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات. .• 

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بحســاب .• 

المؤشــر. 

القيمــة .•  القــرار   اتخــاذ  دعــم  ترســل وحــدة 

للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  للمؤشــر  الفعليــة 

األكاديميــة للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطــط 

التحســين.

تخرج في عام 1433هـ للفصل الدراسي األول 

في برنامج معين 60 طالبا توظف منهم 25 طالبا   

والتحق منه 5 طاب في برامج الدراسات العليا   

فإن نسبة توظيفغ الخريجين أو التحاقهم ببرنامج 

الدراسات العليا هي:

    ) 25 + 5 ( / 60 x 100 = 50 % 

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

 عدد الطاب الذين توظفوا + عدد الطاب الذين التحقوا

 ببرامج الدراسات العليا في السنة

عدد الخريجين في نفس العام 

100%
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دليل مؤشرات األداء

متوسط التقدير العام لجهات التوظيف لكفاءة خريجي  الجامعة، على مقياس من 
خمسة مستويات.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-09 و KPI-I-08

عن المؤشر

تقويم
جهات التوظيف لكفاءة 

خريجي الجامعة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

المؤسسة والفرعوحدة الخريجيننهاية العام الدراسي

NBU-AA-07
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
فــي  • التعلــم  مخرجــات  وتحســين  متابعــة 

نامــج لبر ا

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

نشر استبانة تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي الجامة..• 

تنظيف البيانات الواردة وتدقيقها وتنظيمها وإدارتها..• 

تحليل االستبانة ومعرفة مدى رضا جهات التوظيف عن كفاءة خريجي الجامعة..• 

إذا كان لدينا استبناة مكونة من عدد 20 سؤال و 

كان عدد المستجيبين 200 مستجيب فإن متوسط 

الرضا يساوي مجموع االستجابات لجميع األسئلة 

وجميع المستجيبين مقسوما على:

 )20 x 200 (

اإلجراءات

K  هو عدد األسئلة في االستبانة   N   هو عدد 

 i هو إستجابة المستجيب  Xij   المستجيبين لإلستبانة

j على السؤال

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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دليل مؤشرات األداء

مجموع الطاب المسجلين في كل الشعب إلى إجمالي عدد الشعب

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

فصلي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-08

عن المؤشر

معدل
عدد الطالب في الصف

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

البرنامجعمادة القبول والتسجيلنهاية الفصل الدراسي

NBU-AA-08
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
تحقيــق التــوازن بيــن  جــودة العمليــة التعليمية   •

وكفــاءة اإلنفاق

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بإرسال)بإنشــاء( نمــوذج لوكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لتعبئــة عــدد .• 

الطــاب اإلجمالــي فــي كل شــعبة )صــف( وكذلــك عــدد الشــعب )الصفــوف(..

تعبئ وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل النموذج. .• 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات..• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة للمتابعــة .• 

والتقييــم ووضــع خطــط التحســين.

عدد الطاب في كافة الصفوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

عدد الصفوف   

ليكن عدد الصفوف المسجل فيها طاب 2000 

شعبة و بلغ عدد الطاب  في كافة الصفوف 

5000 طالب.

سيكون عدد الطاب في كل صف:

طالب  25 = 2000 / 50000 

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(



9191 90

دليل مؤشرات األداء

متوسط تقدير رضا الطاب عن الخدمات المختلفة التي يقدمها البرنامج مثل: المطاعم، 
النقل، المرافق الرياضية واالرشاد األكاديمي    على مقياس من خمس مستويات.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-10 و KPI-I-10

عن المؤشر

رضا الطالب
عن الخدمات المقدمة

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

استبانة

مستوى القياس

نهاية العام الدراسي

عمادة الجودة واالعتماد 

األكاديمي

عمادة القبول والتسجيل

المؤسسة والفرع والكلية 

والبرنامج   )طاب وطالبات(

NBU-AA-09
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
تحسين مستوى الخدمات المقدمة  للطاب •

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%10 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالــك المؤشــر 

ــه. ــرة لدي ــات المتوف ــب المعطي حس

يتم تطبيق هذا المؤشر لعينة من طلبة البرنامج.  .• 

يتــم توزيــع االســتبانة علــى الطــاب فــي بدايــة المحاضــرة )أول 0	 دقائــق( فــي الفتــرة بيــن األســبوع العاشــر .• 

إلــى األســبوع الثالــث عشــر.

يتم حساب متوسط الدرجات لكل مؤشر فرعي في االستبانة..• 

يتم حساب متوسط قيمة المؤشر للعام الجامعي و يكون هو المؤشر المأخوذ به..• 

إذا كان لدينا استبانة مكونة من عدد 20 سؤال و 

كان عدد المستجيبين 200 مستجيب فإن متوسط 

الرضا يساوي مجموع االستجابات لجميع األسئلة 

وجميع المستجيبين مقسوما على:

 )20 x 200 (

اإلجراءات

K  هو عدد األسئلة في االستبانة   N   هو عدد 

 i هو إستجابة المستجيب  Xij   المستجيبين لإلستبانة

j على السؤال

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(



9393 92

دليل مؤشرات األداء

إجمالي عدد الطاب إلى اجمالي عدد هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

مزدوجة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 

KPI-P-11 و KPI-I-11

عن المؤشر

معدل
عدد الطالب إلى هيئة 

التدريس
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

		 سبتمبر
عمادة القبول والتسجيل

عمادة الموارد البشرية

المؤسسة والفرع والكلية   

)طاب وطالبات(

NBU-AA-10
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
تحقيــق التــوازن بيــن  جــودة العمليــة التعليمية   •

وكفــاءة اإلنفاق

المستهدف
المؤشــر حســب  مالــك  يحــدده  مــا  علــى  بنــاء 

لديــه. المتوفــرة  المعطيــات 

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بإرسال)بإنشــاء( .• 

نمــوذج لوكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لتعبئة 

بإرسال)بإنشــاء(  اإلجمالــي وكذلــك  الطــاب  عــدد 

ــة  ــة عــدد أعضــاء هيئ ــة الجامعــة لتعبئ نمــوذج لوكال

ــي.   ــس اإلجمال التدري

األكاديميــة .•  للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  تعبــئ 

النمــوذج  القبــول والتســجيل  ممثلــة فــي عمــادة 

وكذلــك تعبــئ وكالــة الجامعــة ممثلــة فــي عمــادة 

أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن النمــوذج..

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البيانات. .• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر..• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة .• 

األكاديميــة  للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  للمؤشــر 

للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطــط التحســين.

عدد الطاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :1 

عدد أعضاء هيئة التدريس

بلغ عدد أعضاء هيئة الدريس للعام الجامعي 

1436هـ 1000 عضوا   وبلغ عدد الطاب 16000 

لنفس العام:

16  = 1000  /  16000 

طالبا لكل عضو هيئة تدريس

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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النسبة المئوية للطاب الذين يغادرون الجامعة دون اكمال الدرجة العلمية

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

سالبة

دورية المؤشر

نصف سنوي

مرجعية المؤشر 
المؤشر األول من مؤشرات 

مكتب الرؤية في وزارة 

عن المؤشر

نسبة
التسرب من الجامعة

الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس
نماذج يتم تعبئتها بناء على 

المعلومات المتوفرة في برنامج 

بانر

مستوى القياس

عمادة القبول والتسجيلنهاية الفصل الدراسي
يقاس على مستوى الجامعة 

والفروع

NBU-AA-11
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
قيــاس نســبة تســرب الطلبــة فــي الجامعــة  •

ودراســة أســبابه ومعالجتــه.

المستهدف
أعلــى مــن مســتوى أداء العــام الماضــي بمقــدار 
%5 أو بنــاء علــى مــا يحــدده مالك المؤشــر حســب 

المعطيــات المتوفــرة لديه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لتعبئــة نمــوذج عــدد الطــاب .• 

اإلجمالــي وعــدد الطاب المتســربين.

تعبئ وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل  النموذج. .• 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات. .• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر.• 

ترســل وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  القيمــة الفعليــة للمؤشــر لوكالــة الجامعــة للمتابعــة والتقييــم ووضــع خطــط .• 

التحسين.

عدد الطاب المتسربين في الجامعة 200 طالب 

وعدد الطاب 5000 بما فيهم المتسربين تكون 

نسبة التسرب:

 200  / 5000 x 100 = 4 %

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(

عدد الطاب المتسربين

العدد الكلي للطاب بما فيهم المتسربين

100%
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مجموع  ساعات التطوع التي يقوم بها الطاب من خال األنشطة التي تقيمها 
الجامعة لخدمة المجتمع.

مالك المؤشر 

وكالة الجامعة للشؤون 

األكاديمية

قطبية المؤشر

موجبة

دورية المؤشر

سنوي

مرجعية المؤشر 
المؤشر الثالث من مؤشرات 

مكتب الرؤية في وزارة 

عن المؤشر

اجمالي
عدد ساعات التطوع التي 

قام بها الطلبة
الوصف

بيانات القياس

مصدر البيانات أداة القياسوقت القياس

نموذج

مستوى القياس

الفرع والجامعةعمادة شؤون الطابنهاية العام الدراسي

NBU-AA-12
مؤشرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

المقارنة المرجعية الداخلية
مستوى أداء العام الماضي

المقارنة المرجعية الخارجية
المرجعيــة  المقارنــة  اختيــار  معاييــر  وفــق 

الخارجيــة.

الهدف
يعكــس هــذا المؤشــر مــدى مشــاركة الطلبــة مــن الجامعــة  •

فــي األعمــال التطوعيــة، ودور التعليــم فــي تشــجيع الطلبــة 
علــى تقديــم الخدمــات التطوعيــة بمــا يعــزز لديهــم القيــم 
المســؤولية  وتحمــل  التطوعــي  العمــل  وحــب  األخاقيــة 

ــة. ــال الجماعي ــي األعم ــاركة ف والمش
 تحقيــق أهــداف الرؤيــة 0	0	 وكذلــك أهــداف الخطــة  •

االســتراتيجية

المستهدف
الماضــي بمقــدار  العــام  أداء  أعلــى مــن مســتوى 
ــب  ــر حس ــك المؤش ــدده مال ــا يح ــى م ــاء عل %5 أو بن

المعطيــات المتوفــرة لديــه.

تقــوم وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار  بمخاطبــة وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لتعبئــة نمــوذج عــدد الطــاب .• 

المتطوعيــن وعــدد ســاعات التطــوع التــي قــام بهــا الطــاب. 

تعبئ وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية ممثلة في عمادة شؤون الطاب النموذج.  .• 

تراجع وحدة دعم اتخاذ القرار  البينات..• 

تقوم وحدة دعم اتخاذ القرار  بحساب المؤشر.  .• 

ترسل وحدة دعم اتخاذ القرار  القيمة الفعلية للمؤشر لوكالة الجامعة للمتابعة والتقييم ووضع خطط التحسين..• 

عدد أيام النشاط X عدد ساعات النشاط اليومية Xعدد الطاب

ليكن لدينا عدد 6 أنشطة وكان عدد أيام النشاط 

5 أيام وعدد ساعات النشاط في اليوم الواحد  4 

ساعات و شارك 20 طالب في األنشطة تكون عدد 

ساعات التطوع لألنشطة كالتالي:

  6 x 5 x 4 x 20 = 2400 

 .ساعة تطوع

اإلجراءات

مثالالمعادلة )طريقة الحساب(
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دليل مؤشرات األداء

مراجع

مراجع الدليل

وزارة التعليم

مؤشرات مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم

هيئة تقويم التعليم والتدريب

مؤشرات األداء الرئيسة لاعتماد المؤسسي
مؤشرات األداء الرئيسة لاعتماد البرامجي

المركز الوطني لقياس  أداء األجهزة العامة  )أداء(

الدليل الفني لمنهجية قياس األداء
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مبادرة تطوير دليل مؤشرات 
األداء

فريق العمل

د. سلطان بن منادي العنزي

د. زكريا بن محمد صالحد. سلطان بن منادي العنزي أ.د. إيهاب بن صبري محمد

أ. أحمد بن سالم العنزي أ. منال بنت برغش العنزيأ. عبد الناصر بن صابر محمد أ. فهد بن ماجد السبيعي

د. عبد العزيز بن أحمد العنزي        

رئيس الفريق

أعضاء فريق عمل مبادرة دليل مؤشرات األداء

أعضاء الفريق

المراجعة الداخلية

د. عبدالرحيم المالكيد. مولود بن مبارك عودية

تصميم واخراجالمراجعة الخارجية
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