مؤشرات األداء لبرنامج
علوم الحاسب
للعام 1438-1437هـ
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الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الرياض – المملكة العربية السعودية

قائمة مؤشرات جودة األداء لقسم الحاسب للعام  1438 / 1437ه
المعيار
 - 1الرسالة والغايات
واالهداف

مؤشرات األداء الرئيسة
- 1قرار اعتماد وتوثيق الرؤية والرسالة
- 2نسبة رضا المستفيدين من طالب وأعضاء هيئة تدريس
وسوق عمل عن رؤية ورسالة البرنامج كل علي حدة

المأمول
1436
قرار االعتماد
%80سنويا
 %90سنويا

- 3نسبة الموائمة بين رسالة البرنامج ورسالة الكلية
 - 4نسبة القرارات التي اتخذت بالرجوع الي رسالة البرنامج
 - 2ادارة البرنامج

- 5الوئاثق التي تحدد السياسات والصالحيات ( االدوار
والمسئوليات )
 - 6نسبة تمثيل الجانب النسائي في مجالس االقسام واللجان
المختلفة من واقع محاضر االجتماعات

%100
وثيقة معتمدة للسياسات
%30

%80سنويا
 - 3إدارة ضمان الجودة
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- 7نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس واالداريين عن المناخ
االداري واالكاديمي كل علي حدة
- 8التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في البرنامج

 %80سنويا

وتحسينها

(متوسط تقديرات الطالب على مقياس سنوي تقديري من
خمس نقاط لطلبة السنة النهائية)
- 9نسبة الطلبة الذين نم استطالع رايهم خالل السنة لتقييم
المقررات واداء اعضاء هيئة التدريس

 - 4التعلم والتعليم

- 10نسبة الطالب لهيئة التدريس (بدوام كامل أو ما
يعادله)على مستوي التدريس
 - 11تقديرات الطالب العام لجودة المقررات (متوسط تقديرات
الطالب على مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي
للمقررات)
- 12نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت
دكتوراه مصادق عليها

 25- 1للبرامج العملية
 50- 1للبرامج النظرية
ال تقل عن %80
سنويا
%70

- 13نسبة الطلبة الي هيئة التدريس علي مستوي البرنامج

 1:15للبرامج العملية
 1 : 20للبرامج النظرية
 1 : 5للبرامج الصحية
ال تقل عن %80سنويا

- 15نسبة الطالب الداخلين في برامج البكالوريوس والذين
اكملوا الحد األدنى من المدة

ال تقل عن %70سنويا

- 16رضا جهات التوظيف عن المهارات المهنية لخريجي
البرنامج ( المتوسط العام )

%75

- 14نسبة الطالب الداخلين في برامج البكالوريوس الذين
أكملوا بنجاح السنة االولي

- 17نسبة الخريجين من برنامج البكالوريوس الذين في مدة 6
اشهر من التخرج:
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 %80سنويا

 - 5إدارة شؤون الطالب
والخدمات المساندة

 - 6مصادر التعلم

ا -توظفوا
ب -سجلوا دراسات عليا
ج -لم يبحثوا عن توظيف او دراسات عليا
- 18نسبة الطلبة الي الكادر االداري
- 19النسبة المئوية للطلبة المشاركين في االنشطة الالصفية
- 20تقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي (متوسط
التقديرات عن مدى مناسبة اإلرشاد النفسي والمهني على
مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية )
 - 21تقييم الطالب لخدمات المكتبة (متوسط التقديرات لمدى
مناسبة خدمات المكتبة على مقياس تقديري سنوي من خمس
نقاط لطلبة السنة النهائية)
 - 22عدد عناوين الكتب في المكتبة نسبة الي عدد الطلبة
- 23نسبة معدل رضا الطلبة عن القاعات الدراسية والمعامل
 - 24عدد اجهزة الحاسب المتوفرة لكل طالب في البرنامج
- 25المعدل العام لمدى مناسبة المرافق والتجهيزات من خالل
استطالع آراء لهيئة التدريس

 - 7المرافق والتجهيزات
 - 8التخطيط واإلدارة المالية - 26نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس عن نظام االدارة المالية
وكفاية الميزانية المتاحة للبرنامج
- 27نسبة هيئة التدريس الذين غادروا البرنامج في السنة
 - 9عمليات التوظيف
السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب السن
- 28نسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة التطوير المهني

 - 10البحث العلمي
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- 29عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة
لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادله

ال تقل عن %30
ال تقل عن %10
ال تقل عن %10
75- 1
%40
ال تقل عن %80
سنويا
ال تقل عن %75
 10:1سنويا
%85
25- 1
%80
%80
ال تزيد عن %10
 1- 1سنويا
2- 1

 - 30عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة من البرنامج
واالستشارات وانشطة خدمة المجتمع

6

 - 11العالقات مع المجتمع

(منسق لجنة التطوير والجودة بالقسم )
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(منسق القسم)

