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 مؤشر األداء أهداف الوحدة م

 مستوى األداء الفعمي 
 هـ 1442/  1441لعام    

مستوى 
األداء 
ادلستهد
ف ذلذا 

 العام

 ادلقارنة ادلرجعية الداخمية 
 (جامعة جنران -العموم اإلدارية)كمية 

مستوى 
األداء 

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 توصيات التحسني نقاط الضعف نقاط القوة
شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام

شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام

1 

ترســــــــــــي   قا ــــــــــــة 

اجلــــــــودة     ــــــــار 

العمــــك األكــــاد ي 

واإلداري بــــــــــــــــــــــني 

منســــــــــــــــــــــــــــــــــو  / 

 منسوابت الكمية.

عـــــــــــــــدد الـــــــــــــــور  
ــــــة اخلاصــــــة  التدريبي
ابدلســـــــــــــــــــــــــت دات 
ـــــــة   خطـــــــة  احلديث

 اجلودة ابلكميات.

2 2 25% 88% 12 3 
 

عدد الور   قمة  ----- 88% 75%
اخلاصة التدريبية 

 ابدلست دات احلديثة
نظراً لتعميق احلضور  
 بسبب جائحة كوروان

الور   العمك عمى تنفيذ
اخلاصة  التدريبية 

ولو ابدلست دات احلديثة 
عن  ريق  قامتها  لكرتونياً 

لتحقيق   ظك جائحة كروان 
 . ادلستهدف

نســـبة رأـــا أعضـــاء 

هيئــة التــدري  عــن 

تقيـــيد أداء الوحـــدة 

   هذا اذلدف.

ال تقك  77,92% 75,58% 88,26%
عن 

18% 

ال تقك  91.35% 95% 87.69%
عن 

18% 

االستمرارية من 
حتقيق  الوحدة  

رأا أعضاء 
هيئة التدري  
   هذا اذلدف

----- ----- 



 

 مؤشر األداء أهداف الوحدة م

 مستوى األداء الفعمي 
 هـ 1442/  1441لعام    

مستوى 
األداء 

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 ادلقارنة ادلرجعية الداخمية 
 (جامعة جنران -العموم اإلدارية)كمية 

مستوى 
األداء 

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 توصيات التحسني نقاط الضعف نقاط القوة
شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام

شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام
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االرتقــــــــــاء  ــــــــــودة 
ــة  ــماما األكاد ي ال
ـــــ   ابلكميـــــة يبـــــا يم
رســــــــــــالة الكميــــــــــــة 

 واجلامعة. 

 األداء مؤشـرات نسبة
 حتقــق مل الــي الرئيســية

 بـــــــماما ادلســـــــتهدف
 .الكمية

 تزيد ال 48% 29,58% 58,58%
 عن
18% 

 عن تزيد ال 37.21% 32% 42.43%
18% 

نسبة عدم الوصول  يل  -----
مؤشرات األداء 

 حتقق مل اليالرئيسية  
 بماما ادلستهدف

 لتعميق نظراً  الكمية
 جائحة بسبب  احلضور

كوروان   الفصك 
 الدراسي الثاين

تكثيف جهود أعضاء 
هيئة التدري  بماما 

الكمية لمعمك عمى حتقيق 
ادلستهدف يبؤشرات 

األداء الرئيسية بماما 
 الكمية.

نســـــبة رأـــــا أعضــــــاء 
ـــــدري  عـــــن  هيئـــــة الت

الوحــدة   تقيــيد أداء 
 هذا اذلدف.

االستمرارية من  88% 88,91% 98,5% 87,31% 88% 77,28% 75,87% 78,69%
حتقيق  الوحدة  

رأا أعضاء هيئة 
  هذا التدري  

 اذلدف

----- ----- 

 

 

 

 



 مؤشر األداء أهداف الوحدة م

 مستوى األداء الفعمي 
 هـ 1442/  1441لعام    

مستوى 
األداء 

ادلستهدف 
 العامذلذا 

 ادلقارنة ادلرجعية الداخمية 
 (جامعة جنران -العموم اإلدارية)كمية 

مستوى 
األداء 

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 توصيات التحسني نقاط الضعف نقاط القوة
شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام

شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام
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تعزيــــز نظـــــد ادلتابعـــــة 

والتقيـــــــيد الداخميـــــــة 

ــــــــيد  ــــــــة التعم   عممي

ــــــــــتعمد     ــــــــــار  وال

النظــــــــــــــام ادلوحــــــــــــــد 

 لم امعة.

متوسط نسـبة اجنـا  

عناصــــــــــــر اخلطــــــــــــة 

ـــــــار  الســـــــنوية لممعي

ـــــــــــ  جلميـــــــــــ   الثال

 براما الكمية.

حتقيق القرب من  88% 74.35% 87% 61.69% 88% 75% 82% 68%
  اجنا  ادلستهدف 

عناصر اخلطة 
السنوية لممعيار 

الثال  جلمي  براما 
 لكمية.ا

  يل الوصول عدم
اجنا   ادلستهدف  

عناصر اخلطة السنوية 
 جلمي  لممعيار الثال 

 نظراً  الكمية براما
  احلضور لتعميق
كوروان  جائحة بسبب

  الفصك الدراسي 
 .الثاين

الوصول  يل العمك عمى 
  ادلستهدف حتقيق 

اجنا  عناصر اخلطة 
 السنوية لممعيار الثال 

 .الكمية براما جلمي 

نسـبة تقيــيد أعضــاء 

هيئــة التــدري  عــن 

أداء الوحــــــــــــــــدة   

 هذا اذلدف.

االستمرارية من  88% 89,28% 93% 85,39% 88% 75,83% 73,62% 76,45%
حتقيق  الوحدة  

رأا أعضاء هيئة 
  هذا التدري  
 اذلدف.

----- ----- 

 

 

 

 

 



 

 مؤشر األداء أهداف الوحدة م

 مستوى األداء الفعمي 
 هـ 1442/  1441لعام    

مستوى 
األداء 

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 ادلقارنة ادلرجعية الداخمية 
 (جامعة جنران -العموم اإلدارية)كمية 

مستوى 
األداء 

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 توصيات التحسني نقاط الضعف نقاط القوة
شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام

شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

 ادلتوسط
 العام
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ــــــــــــــــــاانت   دارة البي
وادلعمومــــــات الــــــي 
تمـــــــــ  متطمبـــــــــات 
التقـــوا والتحســـني 

 ادلستمر.

نســــبة رأــــا أعضــــاء هيئــــة 
ـــيد  داء  التـــدري  عـــن تقي

 الوحدة   هذا اذلدف

 حتقيق من القرب 88% 89,73% 91% 88,46% 88% 73,28% 78,27% 76,38%
 رأاب ادلستهدف

 هيئة أعضاء
 تقييد عن التدري 

 هذا   الوحدة  دا
 اذلدف

عدم الوصول  يل 
 هذا  ادلستهدف 

 لتعميق نظراً  اذلدف
 بسبب  احلضور
كوروان    جائحة

الفصك الدراسي 
 .الثاين

 حتقيق  العمك عمى
بزايدة وعي  ادلستهدف

مجي  أعضاء هيئة 
التدري  ابلكمية أبمهية 

تعبأة االستبانة 
 ادلخصصة لذلك.

5 

دعد بـراما الكميـة 
ــــــــى لمحصــــــــول  عم

اعتمــــــــــــــــــــــــــــــــادات 
أكاد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
متخصصـــــة ســـــواء 

 زلمية أو دولية.

نســبة  جنــا  بــراما الكميــة 
الســـــــــــــــتيفاء متطمبـــــــــــــــات 
االعتمــاد الــو ض   أــوء 
اخلطــــة الســــنوية ادلعتمــــدة 

 جلودة أداء الماما.

عدم الوصول  يل  ----- 88% 78,27% 85% 55,53% 88% 64% 78% 58%
 نظراً ادلستهدف 

  احلضور لتعميق
 كوروان جائحة بسبب

 الدراسي الفصك  
 .الثاين

 العمك عمى استيفاء
متطمبات االعتماد 

الو ض   أوء اخلطة 
السنوية ادلعتمدة جلودة 

لتحقيق  أداء الماما
 ادلستهدف.

نســــبة رأــــا أعضــــاء هيئــــة 
ـــيد  داء  التـــدري  عـــن تقي

 الوحدة   هذا اذلدف

88,38% 75,48% 77,93% 88% 88,46% 92% 
 

االستمرارية من  88% 98,23%
الوحدة   حتقيق 
رأا أعضاء هيئة 

  هذا  التدري 
 اذلدف

----- ----- 

 



 

 

 مؤشر األداء أهداف الوحدة م

 مستوى األداء الفعمي 
 هـ 1442/  1441لعام    

مستوى 
األداء 

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 ادلقارنة ادلرجعية الداخمية 
 (جامعة جنران -العموم اإلدارية)كمية 

 مستوى
األداء 

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 توصيات التحسني نقاط الضعف نقاط القوة
شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام

شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام
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االرتقـــــاء يبنظومـــــة 
التـــدريب لمكـــوادر 
األكاد يـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــز  ــــــة لتعزي واإلداري
منظومـــــــــــــــــــــة  دارة 

 اجلودة ابلكمية.

التدريبيـة عـدد الـور  
الي ختصصها الوحدة 
  خطتهــــــا التدريبيــــــة 
الســـــــــــنوية لالرتقـــــــــــاء 
 ـــــودة أداء الكـــــوادر 

 األكاد ية ابلكمية.

 2 عدد 7 6 8
 ورشة
 تدريبية
  سنوايً 

 2 عدد 9 18 8
 ورشة
 تدريبية
  سنوايً 

 من االستمرارية 
  ختصص  الوحدة
   التدريبية الور 
  ودة لالرتقاء خطتها

 الكوادر أداء
 .ابلكمية األكاد ية

   ---- ----- 

عـدد الـور  التدريبيـة 
الي ختصصها الوحدة 
  خطتهــــــا التدريبيــــــة 
الســـــــــــنوية لالرتقـــــــــــاء 
 ـــــودة أداء الكـــــوادر 

 اإلدارية ابلكمية.

 2 عدد 1 1 1
 ورشة
 تدريبية
 سنوايً 

 2 عدد 3,5 5 2
 ورشة
 تدريبية
 سنوايً 

عدد الور  التدريبية  قمة  
الي خصصتها الوحدة   

لالرتقاء  ودة خطتها 
أداء الكوادر اإلدارية 

 ابلكمية.

 ايدة عدد العمك عمى 
لالرتقاء  الور  التدريبية 

ة أداء الكوادر  ود
لتحقيق  اإلدارية ابلكمية

  ادلستهدف

نســـــبة رأـــــا أعضــــــاء 
ـــــدري  عـــــن  هيئـــــة الت
 داء الوحـــدة   هـــذا 

 اذلدف

79,69% 74,51
% 

77,1
% 

88% 88,72
% 

92% 98,36
% 

االستمرارية من  88%
الوحدة   حتقيق رأا 
 أعضاء هيئة التدري 

 اذلدف هذا  

---- ----- 

 



 مؤشر األداء أهداف الوحدة م

 مستوى األداء الفعمي 
مستوى األداء  هـ 1442/  1441لعام    

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 ادلقارنة ادلرجعية الداخمية 
مستوى األداء  (جامعة جنران -العموم اإلدارية)كمية 

ادلستهدف 
 ذلذا العام

 توصيات التحسني نقاط الضعف نقاط القوة
شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

ادلتوسط 
 العام

شطر 
 الطالب

شطر 
 الطالبات

 ادلتوسط العام
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ــــــــة    دعــــــــد الكمي

 اأداء مســـــــــــــؤوليته

 اجملتمعية

معـــــــــــــدل ادلســـــــــــــامهات 
البحثيــــة ألعضــــاء هيئــــة 

 ابلكمية.التدري  

 مسامهة 1:1 23,58% 18% 29,17%
 لكك حبثية
 هيئة عضو

  تدري 

 مسامهة 1:1 35.57% 25.8% 45.33%
 لكك حبثية
 هيئة عضو

 تدري 

عدم الوصول  يل  -------
ادلستهدف   

ادلسامهات البحثية 
ألعضاء هيئة 

 التدري  ابلكمية.

تش ي  أعضاء هيئة 
التدري  ابلكمية عمى 

 ايدة ادلسامهات 
 يل البحثية لموصول 

 .ادلستهدفحتقيق 
معـــــــــــــدل ادلســـــــــــــامهات 
اجملتمعيــة  ألعضــاء هيئــة 

 التدري  ابلكمية.

 مسامهة 1:1 22% 24,58% 19,58%
 لكك رلتمعية
 هيئة عضو

  تدري 

 مسامهة 1:1 23.33% 28% 18,66%
 لكك رلتمعية
 هيئة عضو

 تدري 

عدم الوصول  يل  -----------
ادلستهدف   

ادلسامهات 
ألعضاء  تمعيةاجمل

هيئة التدري  
 ابلكمية.

تش ي  أعضاء هيئة 
التدري  ابلكمية عمى 

 ايدة ادلسامهات 
 يل اجملتمعية لموصول 

 .ادلستهدفحتقيق 

نســبة رأــا أعضــاء هيئــة 
التــــــــــــدري  عــــــــــــن أداء 

 الوحدة   هذا اذلدف

 من القرب 88% 86.96% 87% 86.92% 88% 78,34% 72,86% 68,62%
 حتقيق

 ادلستهدف
 أعضاء رأاب

 التدري  هيئة
  دا تقييد عن

 هذا   الوحدة
 اذلدف

عدم الوصول  يل 
 هذا  ادلستهدف 

 لتعميق نظراً  اذلدف
 بسبب  احلضور
كوروان    جائحة

الفصك الدراسي 
 .الثاين

 حتقيق  العمك عمى
بزايدة  ادلستهدف

مجي  أعضاء وعي 
هيئة التدري  ابلكمية 
أبمهية تعبأة االستبانة 

 ادلخصصة لذلك.

 

                         



 نقــاط القــوة:

 بٌانها كالتالً:وهى المؤشرات التي حققت المستهدف 

  تحقٌق أهدافهاعن تقٌٌم أداء الوحدة فً بالكلٌة رضا أعضاء هٌئة التدرٌس. 

  الخطة السنوٌة للمعٌار الثالث لجمٌع برامج الكلٌة.متوسط نسبة انجاز عناصر 

 .عدد الورش التدرٌبٌة التً تخصصها الوحدة فً خطتها التدرٌبٌة السنوٌة لالرتقاء بجودة أداء الكوادر اإلدارٌة بالكلٌة 

 نقاط الضعف:

 وهي المؤشرات التي لم تحقق المستهدف وبيانها كالتالي:

  بالمستجدات الحدٌثة فً خطة الجودة بالكلٌات.عدد الورش التدرٌبٌة الخاصة 

 الكلٌة ببرامج المستهدف تحقق لم التً الرئٌسٌة األداء مؤشرات نسبة. 

 .نسبة إنجاز برامج الكلٌة الستٌفاء متطلبات االعتماد الوطنً فً ضوء الخطة السنوٌة المعتمدة لجودة أداء البرامج 

 ًخطتها التدرٌبٌة السنوٌة لالرتقاء بجودة أداء الكوادر األكادٌمٌة بالكلٌة. عدد الورش التدرٌبٌة التً تخصصها الوحدة ف 

 بالكلٌة التدرٌس هٌئة ألعضاء البحثٌة المساهمات معدل. 

 .معدل المساهمات المجتمعٌة  ألعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة 

 

 



 أولويات التحسني:

 المستهدف لتحقٌق كرونا جائحة ظل فً إلكترونٌا   إقامتها طرٌق عن ولو الحدٌثة بالمستجدات الخاصة  التدرٌبٌة الورش تنفٌذ على العمل . 

 الكلٌة ببرامج الرئٌسٌة األداء بمؤشرات المستهدف تحقٌق على للعمل الكلٌة ببرامج التدرٌس هٌئة أعضاء جهود تكثٌف. 

 المستهدف لتحقٌق البرامج أداء لجودة المعتمدة السنوٌة الخطة ضوء فً الوطنً االعتماد متطلبات استٌفاء على العمل. 

 المستهدف لتحقٌق بالكلٌة اإلدارٌة الكوادر أداء بجودة لالرتقاء  التدرٌبٌة الورش عدد زٌادة على العمل  

 المستهدف تحقٌق إلً للوصول البحثٌة المساهمات زٌادة على بالكلٌة التدرٌس هٌئة أعضاء تشجٌع. 

 المستهدف تحقٌق إلً للوصول المجتمعٌة المساهمات زٌادة على بالكلٌة التدرٌس هٌئة أعضاء تشجٌع. 

 

 

 خالد حسن البشٌرد/                                                        المحالوي حسٌب أنٌس/ د                                    

 وحدة التطوٌر والجودة شرفم                                  منسق وحدة التطوٌر والجودة           

 بٌان عوض الطلحًأ/ 

 مشرفة وحدة التطوٌر والجودة قسم الطالبات

 


