
	  

 

 

مؤشرااتت ااألددااء لكليیة ااآلدداابب  
 بجامعة االدمامم

#  نوعع االمؤشر االمؤشرااتت االمعيیارر 
NCAAA 	االكليیة    

1 االرسالة وواالغايیاتت  
ووااألهھھھداافف  

تقويیماتت االمعنيیيین لمحتوىى االرسالة ووااألهھھھداافف   ü   
نسبة االقرااررااتت االمتعلقة  بالسيیاساتت االتي ااعتمدتت على االرسالة بصفتهھا أأحد 

االمحكاتت االمستخدمة في صنع االقراارر  
 ü   

االبراامج ررسالة مع االتعليیميیة االمؤسسة ررسالة ااتساقق مدىى   ü   
ووتحسيینهھ االبراامج عمليیاتت في االبراامج ووأأهھھھداافف غايیاتتااتساقق  مدىى   ü   

2 إإددااررةة االبراامج      هھھھيیئة االتدرريیس ررضاااستطالعع  
    االموظظفيین ررضا ااستطالعع
االعمل أأرربابب ررضا ااستطالعع    

نسبب االقبوولل في االبررنامج    
بالكليیةاالخطة االخمسيیة للتعيیيیناتت على االوظظائف ااألكادديیميیة     

نسبة مرااجعة االخطة ااالسترااتيیجيیة للكليیة    
3 إإددااررةة ضمانن  

جوددةة االبراامج  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لجوددةة خبرااتت االتعلم في االمؤسسة  االتقيیيیم االكلي للطلبة     
نسبة االمقرررااتت االتي يیجرىى فيیهھا تقويیم للطالبب خاللل االسنة  ü    

نسبة االبراامج االتي بهھا تصديیق مستقل  لمعايیيیر (مستويیاتت) تحصيیل االطلبة 
من ددااخل االمؤسسة أأفرااددخاللل االسنة  بوااسطة   

ü    

مستقل لمعايیيیر (مستويیاتت) تحصيیل االطلبة  نسبة االبراامج االتي بهھا تصديیق 
خاللل االسنة  بوااسطة أأناسس خاررجج االمؤسسة  

ü    

االتقديیرااتت االتي يیقدمهھا االطلبة, وواالخريیجونن, ووأأرربابب االعمل عن جوددةة 
االبراامج  

ü    

لالختباررااتت االنهھائيیة للكليیة ااإلحصائي االتقريیر    
االتقريیر االسنويي للبرنامج    

االدررااسيیة االفصليیة االمقرررااتت تقارريیر    
لسجالتت معدالتت إإكمالل االطالباتت للمقرررااتت  (peoplesoft)مؤشر نظامم 

جميیعهھا ووللبرنامج كذلك  
  

معدلل تطويیر االبرنامج مقاررنة بعمر االبرنامج    
نسبة تطابق مضمونن االبرنامج مع أأهھھھداافف االبرنامج     

ااالسترااتيیجيیة للكليیةنسبة تنفيیذ االخطة االتنفيیذيیة للبرنامج ووفق االخطة     

نسبة االطالبب ألعضاء هھھھيیئة االتدرريیس االتعلم وواالتعليیم  4    
تقدديیرر االططالبب لجووددةة االمقررررااتت    

نسبة االطالبب االدااخليین للبرنامج االذيین ألكملواا بنجاحح االسنة ااألوولى    
نسبة االطلبة في براامج االبكالورريیوسس االذيین أأكملواا في االحد ااألددنى من االمدةة    

االخريیجيین توظظيیف نتائج    
نسبة أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس االذيین يیحملونن مؤهھھھالتت مصاددقق عليیهھا    



	  

نسبة االطالبب االدااخليین في براامج االدررااساتت االعليیا االذيین أأكملواا في االوقت االمحددد    
وواالبراامج االمقرررااتت إإتمامم ااحصاءااتت    

نتائج االمقاررنة االمرجعيیة لمعايیيیر مخرجاتت االتعلم مع االمعايیيیر االمرجعيیة 
	االخاررجيیة االمناسبة  

  

أأخرىى مؤسساتت مع االمقاررناتت    
االسابق ألددااءاا مع االمقاررناتت    
االمواادد منسقاتت ااجتماعاتت    
وواالرسوبب االنجاحح وومعايیيیر نسب  ضواابط    

مطويیة ضواابط ووضع أأسئلة ااالمتحانن    
مصفوفة نوااتج االتعلم للبرنامج وواالمقرررااتت    

االدررااسيیة االفصليیة تقارريیر االمقرررااتت    
ااالختباررااتت وواالمقايیيیس االعالميیة االمستخدمة لقيیاسس االمخرجج    

مدىى ااستخداامم أأساليیب تعليیم غيیر تقليیديیة    
مدىى فاعليیة االتدرريیب االميیدااني    

تقيیيیم خبرةة االبرنامج    
االطالبتقيیيیم خبرةة     

تقيیيیم االطالب لمهھاررااتت االتدرريیس لدىى ااألستاذذ    
نموذذجج تقريیر مرااجعة أأسئلة ااالمتحاناتت    

االموضوعيیة ااألسئلة تحليیل ااستماررةة    
لالختباررااتت االنهھائيیة للكليیة ااإلحصائي االتقريیر    
االتعليیمم اااللكتررووني لبراامج االتعليیميیة االهھيیئة أأعضاء حضورر نسبة    
وواالتعلم االتعليیم لبراامج االتعليیميیة االهھيیئة أأعضاء حضورر نسبة    

5 إإددااررةة شؤوونن  
االطلبة وواالخدماتت 
االمساندةة  

االمختلفةاالطالبيیة معدالتت ااستخداامم االخدماتت     
ااستطالعاتت آآررااء االطلبة حولل جوددةة هھھھذهه االخدماتت    

االوقت االذيي تستغرقهھ عمليیة ااتخاذذ االقرااررااتت االخاصة بقبولل االطلبة وواالنتائج    
ااإلعداادد االمقترحة من عماددةة االقبولل وواالتسجيیل بناء على توصيیاتت مجالس 

  ووااألقسامم االمختصةاالكليیة 
  

عن توفر االمعلوماتت االخاصة بالكليیة قبل االتسجيیل ةلبنسبة ررضا االط    
معدالتت إإجرااءااتت االتأدديیب وونتائجهھا    

عددد حاالتت االتظلم    
إإحصائيیة بأعداادد حاالتت االغش     

برنامج االتهھيیئةبأسماء االطالبب االذيین حضروواا في  بيیانن    
نسبة ررضا االطالباتت عن برنامج االتهھيیئة    

للمرشد ااألكادديیمينسبة االطالب     
ااألكادديیمينسبة ررضا االطالباتت عن خدماتت ااالررشادد     

االمنهھجيیة وواالالمنهھجيیة إإحصائيیة حضورر االطالباتت لألنشطة    
لرعايیة االطالبيیة ااتقيیيیم االطالباتت لألنشطة     

مدىى نشر ااالحصاءااتت وونظامم االدررااسة ووااللواائح للطلبة    
6 مصاددرر االتعلم  ااحصائيیة تقيیيیم قوااعد االمعلوماتت    ü   

ااستباناتت ررضا االمستخدميین    
معدالتت ووصولل االطلبة إإلى االمواادد االمرجعيیة للمقرررااتت    

طلبة االجددد ووغيیرهھھھم االتهھيیئة ااإلررشادديیة لل مدىى توفر االمعلوماتت عن براامج
من االمستخدميین لقوااعد االمعلوماتت  

  

مدىى ااالستجابة االمختلفة من االمستفيیديین (ذذوويي االعالقة)    
براامج مشابهھة وواالمتعلقة بمستوىى ما يیتم توفيیرهه من االكتب ب االمقاررنة

وواالدوورريیاتت وواالمصاددرر ااإللكتروونيیة  
  

إإحصائيیاتت باحتيیاجاتت االمستفيیديین من االمكتبة االمركزيیة     
إإحصائيیة بأعداادد وونوعيیة ااالستفساررااتت االتي تمت ااإلجابة عليیهھا من قبل    



	  

ووحدةة االمعلوماتت وواالتعليیم   
ااستماررةة تقيیيیم قوااعد االمعلوماتت االتجريیبيیة    

تقيیيیم االطالباتت لمناسبة ااألووقاتت االتي تفتح فيیهھا االمكتبة الستقبالل االمستفيیديین     
إإحصائيیة بوررشش االعمل االتي قامت بهھا ووحدةة خدماتت االمعلوماتت    

بالمكتبةلباتت بشأنن كفايیة االمواادد االعلميیة تقيیيیم االطا    
االتوززيیع االنوعي وواالعددديي لوررشش االعمل االمقدمة من قبل ووكالة عماددةة شؤوونن 

االمكتباتت   
  

جدوولل االمقاررنة االمرجعيیة لقوااعد االمعلوماتت اااللكتروونيیة    
إإحصائيیاتت محركك االبحث سمونن من موقع جامعة االدمامم    

7 االمراافق  
وواالتجهھيیزااتت  

وواالتجهھيیزااتتستطالعاتت االرأأيي عن ررضا االمعنيیيین عن االمراافق اا    
ااإلحصاءااتت االمتواافرةة عن أأعطالل ااألجهھزةة    

مقاررنة مدىى تواافر االتجهھيیزااتت في االمؤسسة بتلك االموجوددةة في مؤسساتت 
أأخرىى شبيیهھة  

  

عددد االقاعاتت وواالمدررجاتت االدررااسيیة مقاررنة بعددد االطلبة    
للمعاملإإحصائيیة االطاقة ااالستيیعابيیة     

مدىى شغل االقاعاتت االدررااسيیة وواالمعامل     
بيیانن بالقاعاتت االذكيیة    

مدىى ااالستفاددةة من االتقنيیاتت االحديیثة في االتدرريیس    
عددد أأجهھزةة االحاسب االمتوفرةة لكل ططالب    
عددد أأماكن ااالسترااحاتت وواالمطاعم بالكليیة    

8 االتخطيیط ووإلددااررةة  
االماليیة  

ااستطالعاتت ررأأيي هھھھيیئة االتدرريیس عما إإذذاا كانت االمواارردد االتي يیروونن ٮأنهھا 
ضروورريیة بالنسبة لجميیع االبراامج قد تم توفيیرهھھھا لهھم .  

  

إإجرااء مقاررناتت لما يیقدمم من ميیزاانيیاتت للبراامج مع براامج أأخرىى مماثلة 
بمؤسسة أأخرىى بوصفهھا ددليیالً على مدىى كفايیة االمواارردد  

  

االتعليیميیةااألقسامم وو االكليیة ميیزاانيیة    
االبيیاناتت االتفصيیليیة لمشرووعع االميیزاانيیة االعامة    

9 عمليیاتت  
االتوظظيیف  

نسبة هھھھيیئة االتدرريیس االمشتركيین في أأنشطة االتطويیر االمهھني     
نسبة هھھھيیئة االتدرريیس االذيین غاددرروواا االجامعة في االسنة االسابقة ألسبابب عداا 

االتقاعد بسبب االسن  
  

االتدرريیس عمليیاتت االتوظظيیف االخاصة بمجالل  نسب مشارركاتت أأعضاء هھھھيیئة
عملهھم  

  

نسبة االطلبة إإلى أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس    
ألعضاء هھھھيیئة االتدرريیس حسب االبلد االذيي حصلواا  االعلميیة االمؤهھھھالتت ةنسب

منهھ على مؤهھھھالتهھم  
  

نسبة االتنوعع االعرقي ألعضاء هھھھيیئة االتدرريیس حسب أأماكن ميیالددهھھھم    
االتدرريیس وواالموظظفيین في حالل ووجوددمعدالتت ااستبداالل هھھھيیئة   
سة االتعليیميیة تحتاجج إإلى االمتابعةمشكالتت في االمؤس  

  

هھھھيیئة االتدرريیس وواالموظظفيین قاءمعدالتت ااستب    
نسبة االرضا االوظظيیفي ألعضاء هھھھيیئة االتدرريیس    

10 االبحث االعلمي  عددد ما نشر في مجالتت علميیة محكمة في االسنة االسابقة لكل عضو هھھھيیئة  
كامل أأوو ما يیعاددلهھ تدرريیس بدوواامم  

  

نسبة أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس االذيین لديیهھم على ااألقل بحث ووااحد محكم     
عددد أأووررااقق االعمل أأوو االتقارريیر االمقدمة للمؤتمرااتت خاللل االسنة االماضيیة لكل  

من أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس بدوواامم كامل أأوو ما يیعاددلهھ  
  

ااألبحاثثنسبة االتمويیل االتشغيیلي االكلي االمصرووفة على     
ددخل االبحث من مصاددرر خاررجيیة نسبة لعددد  أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس بدوواامم 

كامل  
  

ااإلحصاءااتت االخاصة بعددد االبحوثث االمنشوررةة لكل عضو تدرريیس في 
االمجالتت االمرموقة  

  



	  

 

   

	  

ااحصائيیة بالنشاطط االعلمي وواالبحثي ال عضاء هھھھيیئة االتدرريیس من االعامم     
لكفايیة االدعم االمقدمم لهھيیئة االتدرريیس االجدددتقيیيیم ااعضاء هھھھيیئة االتدرريیس     

نسبة ططلبة االدررااساتت االعليیا االتي أأتيیحت لهھم فرصة االمشارركة في 
االمشرووعاتت االبحثيیة االمشتركة   

  

تقيیيیم ااعضاء هھھھيیئة االتدرريیس لكفايیة االمكتباتت ووأأنظمة االمعلوماتت وواالمصاددرر     
االجيیدةة وومؤشرااتت ااألددااء ااستبانن ألعضاء هھھھيیئة  االتدرريیس لتقيیيیم االمماررساتت 

في االبحث االعلمي ووخدمة االمجتمع  
  

عالقة االمجاالتت االتي يیتم فيیهھا االبحث االعلمي باألوولويیاتت االمشارر االيیهھا في 
ررسالة االبرنامج, أأوو في خطة االبحث  

  

عالقة االبحث االعلمي االتطبيیقي االذيي قامم بهھ أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس بالقضايیا 
موضوعع االساعة  

  

أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس االذيین قامواا بإنتاجج أأبحاثث علميیة ذذااتت موااصفاتت نسبة 
محدددةة  

  

عددد ااألبحاثث االعلميیة االمنشوررةة في مجالتت علميیة محكمة مقاررنة بعددد 
أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس ذذوويي االدوواامم االكامل  

  

عددد برااءااتت ااالخترااعع مقاررنة بعددد أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس     
نسبة عددد االطالبب االمشارركيین في ااألبحاثث للعددد االكلي للطالبب     

نسبة أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس االمشرفيین االطالبب االباحثيین    
عددد مشرووعاتت االبحث االعلمي االمشتركك في هھھھيیئة االتدرريیس في االمؤسساتت 

االدووليیة أأوو االمحليیة  
  

االتي أأنتجهھا متوسط عددد االمرااتت االتي يیستشهھد فيیهھا باألبحاثث بالعلميیة 
أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس مقاررنة بأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس  

  

االتقيیيیم االمستقل لكفايیة منشآتت ووأأجهھزةة االبحث االعلمي    
تقيیيیم أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس لكفايیة أأجهھزةة وومنشآتت االبحث االعلمي    

معدلل االنجاحح في االحصولل على منح بحثيیة    
مدىى اااللتزاامم بأخالقيیاتت االبحث االعلمي    

11 االعالقاتت مع  
االمجتمع  

نسبة أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس ووغيیرهھھھم من االموظظفيین االذيین قدمواا أأنشطة 
لخدمة االمجتمع  

  

عددد براامج االتثقيیف االمجتمعي االمقدمة نسبة لعددد ااألقسامم    
اامم أأفراادد االمجتمع لمراافق االمؤسسةاالبيیاناتت حولل ااستخد    

هھھھيیئة االتدرريیس في لجانن االمجتمع االمختلفة أأوو مشارركة أأعضاء االبيیاناتت حولل 
االهھيیئاتت في مشرووعاتت االتطويیر, وواالتفاعل مع االمدااررسس ووغيیرهھھھا من 

وواالمؤسساتت   

  

آآررااء االمجتمع حولل جوددةة االمؤسسة وومكانتهھا بوصفهھا جزءااً يیحظى بالتقديیر 
من االمجتمع من خاللل ااستطالعاتت االرأأيي  

  

االمجتمع االملتحقاتت بالبرنامجعددد ططالباتت االدررااساتت االعليیا من     


