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 وكالة الجامعة للشؤون التعليميةمؤشرات ألاداء الرئيسة ل

  مؤشرات مرثبطة بالخطة الاستراثيجية للوكالة  -أوال
ً
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 :7170-7102للجامعة  ةالاولي

 مؤشس الاهجاش الهدف

شيادة عدد  3-1هـ 

الطالب بيسبت 

% مً العدد 55

 الحالي

 .للليد إلاجمالي املعدل 1-3-1

 .للليد الصافي املعدل 1-3-2

 بمىطلت الثاهىيت خسيجي مً الجامعت في للملبىلين املئىيت اليسبت) الجامعت في املسخجدًً معدل 1-3-3

 (. هفسه العام في الجىف

جطبيم  4-1هـ 

معاًير الجىدة 

الشاملت في جميع 

كطاعاث 

 الجامعت

 السً بسبب الخلاعد عدا ألسباب السابلت السىت في الجامعت غادزوا الرًً الخدزيس هيئت وسبت 1-4-8

 املاضيت السىت املنهي الخطىيس في املشتركين الخدزيس هيئت وسبت 4-9-

 الخدزيس هيئت إلى للطلبت إلاجمالي املعدل 4-15-

 .الخخصصاث حسب الخدزيس هيئت إلى الطلبت أعداد معدل 4-11-

 والخلىيت العلميت صاثالخخص في الخدزيس هيئت معدل 4-12-

 املىظفين أداء عً السضا 4-13-

  الثاهىيت فىق  مؤهالث ًحملىن  الرًً الجامعت في املىظفين معدل 4-14-

 السعىدًين غير الى السعىدًين الفىيين معدل 4-15-

 الفجىة زدم 6-1 هـ

 الاعخماداث بين

 واحخياجاث املاليت

 الجامعت ومخطلباث

 .الخطت نهاًت في زيال مليىن  15 الىاحد للبرهامج املىاشي  الخعليم مً اليامل العائد1

 الخطت نهاًت في زيال مليىن  55 بعد عً الخعليم مً املالي العائد 1-6-2

 .الخطت نهاًت في زيال مليىن  15 الكباز حعليم مً املالي العائد 1-6-4
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جىفس السكً  9-1هـ 

والخدماث الصحيت 

فيهيت والسياضيت والتر 

املالئمت ألعضاء 

هيئت الخدزيس 

وطالب وطالباث 

 الجامعت

 وألاكادًمي املنهي لإلزشاد الطالب جلىيم  1-9-8

جطىيس ألاداء 

ألاكادًمي والعلمي 

بما ًيسجم مع سىق 

العمل وجلبيت 

 حاجاث املجخمع

  الخىظيف معدل 2-1-1

 . العمل سىق  احخياجاث مع الخعلم مخسجاث جسبط التي للبرامج املئىيت اليسبت 2-1-2

 5 كل مساجعت) العمل سىق  الحخياجاث جلبيت إوشائها أو جطىيسها جم التي للبرامج املئىيت اليسبت 2-1-3

 ( سىىاث

 ألاكل على واحدة لجىت في العمل أزباب مً ممثلين لديها التي الكلياث وسبت 2-1-4

اسخلطاب  2 -2هـ 

أعضاء هيئت جدزيس 

ومعاوهيهم ذو 

 اءة العاليتالكف

 الدكخىزاه دزجت ًحملىن  الرًً الخدزيس هيئت أعضاء معدل 2-2-1

 املخعاكدًً الخدزيس هيئت أعضاء لعدد املئىيت اليسبت) املخعاكدًً الخدزيس هيئت أعضاء معدل 2-2-2

 (الخدزيس لهيئت الكلي العدد إلى الجامعت في

 في العليا الدزاساث بسامج على واملشسفين حافلال العاملي السجل ذو الخدزيس هيئت أعضاء عدد 3-7-1

 كسم كل

إثساء  3 – 2هـ 

املىاهج الدزاسيت 

  بالخعليم الخفاعلي

Interactive 

Learning 

Education 

 الخفاعلي الخعليم أساليب على حعخمد التي الدزاسيت املىاهج وسبت 2-3-1

 الخفاعلي الخعليم أساليب ىعل حعخمد التي الدزاسيت املىاهج عً الطالب زضا مدي 2-3-2

شيادة الفسص  4-2هـ 

البحثيت لطالب 

 مسحلت البكالىزيىس

 علميت أبحاث إلجساء مالي دعم على حصلىا الرًً البكالىزيىس مسحلت لطالب املئىيت اليسبت 2-4-1

 الدزاس ي العام خالل
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اكخمال  8-2هـ 

ججهيزاث مخخبراث 

ومعامل مسحلت 

 البكالىزيىس

  واملعامل املخخبراث ججهيزاث عً البكالىزيىس مسحلت طالب زضا 2-8-1

 املعمليت الخلىياث أحدث على جدزيبا جللىا الرًً الطالب معدل 2-8-2

 

 
ً
 :ى أخر  مؤشرات  -ثانيا

 معدل رضا أعضاء هيئة التدريس عن الخدمات التي ثقدمها الوكالة -0

ي ثقدمها العمادات املختلفة عن الخدمات الت معدل رضا عمداء الكليات و -7

 الوكالة

 عن الخدمات التي ثقدمها الوكالة معدل رضا الطالب -3


