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 هص امل

ىدفت الدراسة إلى تحديد آليات لمراجعة برامج الدراسات العميا بجامعة الممؾ سعود وقياس جودة 
نتاجيتيا، وفي سبيؿ ذلؾ طبقت الدراسة بعض مؤشرات جودة األداء واإلنتاجية لبرامج الدراسات  أدائيا وا 

لدراسات العميا واألقساـ، بحيث اشتممت عمى  الجوانب العميا والمعتمدة عمى البيانات المتوفرة بعمادة ا
الكمية والكيفية وتغطية أىـ مدخالت وعمميات ومخرجات البرنامج. وقد تـ قياس بعضيا بشكؿ مطمؽ 
واآلخر بشكؿ نسبي يوحد وحدة القياس حسب حجـ البرنامج، وذلؾ حسب الحاجة. وتـ تشخيص أداء 

"  Aضوء تمؾ المؤشرات وتصنيفيا لمستويات وفقًا لتقديرات مف "برامج الدراسات العميا بالجامعة في 
" حسب الممارسات الجيدة والمرتبطة بمؤشرات جودة األداء واإلنتاجية، وذلؾ لحث األقساـ عمى Fإلى "

تحسيف وتطوير برامجيا لمدراسات العميا مف أجؿ أف تطبؽ أفضؿ الممارسات وصواًل لتحقيؽ أعمى 
 جودة أداء.
 معايير –تقويـ -تقييـ  -تشخيص  :ملفتبحيتانكهًبث ا

 

 
 The study was aimed to identify mechanisms for reviewing graduate 

programs at King Saud University and measuring the quality of their 

performance and productivity. For this purpose, the study applied some 

indicators of quality performance and productivity of graduate programs 

based on the data available in the deanship of graduate studies and 

departments, which included quantitative and qualitative aspects and cover 

the most important inputs, processes and outcomes of the program. Some 

have been measured in absolute terms and others in relative terms that 

unite the unit of measurement according program size, as needed. The 

performance of the university graduate programs was diagnosed based on 

these indicators and classified levels according to grades from "A" to "F" 

pursuant to good practices related to indicators of quality performance and 

productivity, to encourage departments to improve and develop their 

graduate programs in order to apply the best practices to achieve high 

quality performance. 
 

: Diagnosis, Assessment, Evaluation, Standards 
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 :يقديت
حيف يحتؿ العنصر البشري مقدمة عناصر التقدـ قبؿ الثروات الطبيعية، وقبؿ رؤوس األمواؿ، 
ومتى كاف المبتغى ىو تحممنا مسؤولية تجاه قضايا شائكة وتقديـ حموؿ ليا سيكوف التعميـ والتعمـ مف 

عداد جيؿ العم ماء والباحثيف التي أولى تمؾ القضايا نظرًا لمسؤوليتو عف إنتاج الطاقات الفعالة وا 
تتطمبيـ المرحمة القادمة مف التطور، فالتعميـ الجامعي الذي تمثؿ فيو الدراسات العميا مركز القمب مف 
حيث األىمية في استثمار العنصر البشري، وتكويف الشخصية المتكاممة الفعالة عمى حد تعبير جيمس 

لعالـ بيدؼ تحسيف عمميات التعميـ . وتحقيقًا لذلؾ تتضافر الجيود في دوؿ اColemanكولماف 
والتعمـ في مختمؼ مراحمو بغية التوصؿ إلى أقصى استفادة ممكنة في بناء العنصر البشري وتنمية 

 (.2:  1ـ، 2003قدراتو وتوجيو طاقاتو لمنيوض بمسؤولياتو تجاه وطنو وأمتو )مزياف و مصطفى، 
وتيرتيا، وتتعدد مجاالتيا والتي تتطمب مف إف التغيرات التي يشيدىا عالمنا اليـو والتي تتسارع 

مختمؼ مؤسسات الدولة إظيار الحد األدنى مف القدرة عمى التأقمـ والتكيؼ مع طبيعة التغيير وسرعتو 
في مختمؼ مجاالت الحياة وصورىا: مف تكنولوجيا واتصاؿ وتواصؿ وتطور معرفي وانفجار معموماتي 

عمى بقائيا البد مف قياميا بأداء أدوار جديدة في الوقت  وثورة رقمية، ولكي تحافظ مؤسسات الدولة
 –عمى مستوى المؤسسة والفرد  –الذي تؤدي فيو أدوارىا التقميدية األصيمة، وىو ما يمثؿ تحديًا قويًا 

تتنافر وتتجاذب فيو الثقافات، وتكوف القيـ المؤسسية والفردية معرضة لممساومة والذوباف )عموي و 
 (.74ـ، 2005ياسيف، 

وفي خضـ تمؾ التغيرات أضحت عمميات إصالح التعميـ تخظى باىتماـ كبير في مختمؼ دوؿ 
العالـ، كما تضاعؼ االىتماـ في اآلونة األخيرة بجودة التعميـ إلى الحد الذي جعؿ الكثير مف المفكريف 

بأف الجودة والميتميف بالشأف التعميمي يطمقوف عمى ىذا العصر "عصر الجودة"، وذلؾ إيمانًا منيـ 
 ليست ترفًا أو خيارًا مكماًل، بؿ أصبحت ضرورة ممحة تفرضيا حركية الحياة المعاصرة وتغيراتيا.

( أف االىتماـ بجودة التعميـ جاء نتيجة لكونيا إحدى الركائز األساسية 7ـ، 2007ويذكر أحمد )
محاولة التكيؼ معيا، فأصبح لنموذج اإلدارة الجديد الذي تولد لمسايرة المتغيرات الدولية والمحمية، و 

المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة واإلصالح التربوي باعتبارىما وجييف لعممة واحدة، بحيث يمكف 
 القوؿ أف الجودة ىي التحدي األكبر والحقيقي الذي سيواجو األمـ في العقود القادمة.

، تطورًا ونموًا وتزايدًا في وتعيش المؤسسة التربوية الجامعية، كما ىو حاؿ بقية مؤسسات الدولة
المفاىيـ والقيـ والمعارؼ والممارسات، مما يتطمب منيا التوقؼ لتشخيص أوضاعيا ومراجعة أدوارىا 

ـ( إلى أف مستقبؿ التربية ذو طبيعة 2001بشكؿ مستمر وعمى فترات ليست بعيدة، حيث يشير الحر )
متغيرة، وتشابؾ معقد لمضغوط الخارجية شفافة، ألف التحديات التي تواجييا ذات طبيعة متحركة و 

والداخمية، لذلؾ فإف التوقع الذي يمكف وضعو يجب أف يأخذ في االعتبار مالمح المستقبؿ العاـ 
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ـ( إلى أف الدوؿ المتقدمة 2002لحياتنا، وطبيعة التحدياتا التي تواجينا. فتشير تقارير اليونسكو )
الجودة والذي يتضح في انخفاض مستوى المنتج تشكو مثؿ الدوؿ النامية مف انخفاض مستويات 

ـ، 2007التعميمي، وانخفاض االتصاؿ الجيد بيف المؤسسات التعميمية وبيف المجتمع )الزيادات، 
294.) 

ـ( بعنواف "خمؽ الفرص 2002وعمى المستوى العربي أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ )
تعميـ العالي في الوطف العربي، وأوصى بضرورة إقامة نظـ لألجياؿ القادمة"، إلى تدني مستوى ال

اعتماد جدية لبرامج التعميـ العالي وتطبيقيا بصرامة، كما أوصى التقرير بضرورة وضع مستوى نوعية 
مستيدؼ لمؤسسات التعميـ العالي الجديدة بحيث ال تضاؼ مؤسسات جديدة ما لـ تكف قادرة عمى 

لنوعية )برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، والصندوؽ العربي لإلنماء إحداث تحسيف جوىري في مستوى ا
 (.57ـ، 2002االقتصادي واالجتماعي، 

كما أف التحديات العممية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية أدت إلى بزوغ بيئة تنافسية 
ـ العربي االرتقاء إلى عالمية جديدة، وتتطمب ىذه البيئة التنافسية مف مخرجات نظـ التعميـ في العال

المعايير العالمية، األمر الذي لـ يعد خيارًا أو طموحًا يسعى إليو بقدر ما أصبح ضرورة البد مف 
 (.9ـ، 2008تحقيقيا )الحاج ومجيد وجريسات، 

وبما أف الدراسات العميا تمثؿ أحد األركاف الرئيسة لمعممية التربوية والتعميمية في التعميـ 
فعيؿ دورىا مف منظور جديد، مع المحافظة عمى أصالة ذلؾ الدور الذي يسيـ في أداء الجامعي، فإف ت

رسالتيا في إطار مفيـو األصالة والمعاصرة، خاصة وأف إعداد طمبة الدراسات العميا يحمؿ رسالة ليا 
مف األدوار ما يمكف مف صناعة العقوؿ القيادية في المجتمع، وأف البحث في إعدادىـ مف منطؽ 

نو مف التعامؿ بكفاءة مع المستجدات التي تمثؿ تحديًا قويًا لمدور الذي تقـو بو، وتعد ركيزة يمك
 أساسية لنجاح العممية التربوية والتعميمية عمى مستوى التعميـ العالي.

ـ( إلى افتقار برامج الدراسات العميا في الجامعات المسعودية 2000وقد أشارت دراسة العتيبي )
لتقويمية، وافتقاد الصمة بيف برامج الدراسات العميا ومؤسسات اإلنتاج والخدمات في إلى الدراسات ا

المجتمع، وقمة المراجعة الدورية الشاممة لبرامج الدراسات العميا في ضوء التغيرات التي يشيدىا 
ىػ( عمى إغفاؿ جانب التقويـ الدوري لبرامج 1428المجتمع السعودي. كما أكدت دراسة الزىراني )

لدراسات العميا والعمؿ بمقتضى نتائج ىذا التقويـ. كما أوضحت دراسة كؿ مف الثبيتي والقرشي ا
ف 2001) ـ( أف برامج الدراسات العميا في المممكة العربية السعودية لـ تطور منذ سنوات عديدة، وا 

 طورت فتطورىا ال يواكب التغير السريع في مجاؿ المعرفة ومتطمبات سوؽ العمؿ عمى خريجي
 الدراسات العميا.

ـ( أف برامج الدراسات العميا تعاني بشكؿ عاـ مف 2001وبينت دراسة كؿ مف غباف والشيخ )
قصور في مبناىا وفحواىا، وذلؾ لعدـ إحكاـ كفاءتيا الداخمة والخارجية، وربما تنتظرىا نتائج سيئة 
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ىػ( انخفاض 1428عي )أكبر ما لـ تعاود النظر في سياستيا وبرامجيا. كما أوضحت دراسة السبي
معدالت النمو السنوية لمطمبة الخريجيف مقارنة بعدد الطمبة المقيديف في برامج الدراسات العميا 
)ماجستير ودكتوراه(، وانخفاض نسبة عدد الطمبة المقيديف في برامج الدراسات العميا إلى إجمالي عدد 

خمية واإلنتاجية الكمية لبرامج الدراسات الطمبة في المرحمة الجامعية، وانخفاتض معدؿ الكفاءة الدا
العميا )ماجستير ودكتوراه(، وانخفاض وفاء برامج الدراسات العميا باالحتياجات الكمية لقطاع التعميـ 

 العالي.
 يشكهت اندراست:

انطالقًا مف اىتماـ جامعة الممؾ سعود بتوفير التعميـ العالي المتخصص بما يمبي احتياجات 
اءات المؤىمة والحاصمة عمى درجات عممية عالية فقد وافؽ مجمس الجامعة بجمستو المممكة مف الكف
ىػ عمى اقتراح إنشاء كمية الدراسات العميا ثـ بجمستو المنعقدة بتاريخ 21/10/1398المنعقدة بتاريخ 

ىػ عمى إنشاء كمية الدراسات العميا، كما صدرت موافقة المقاـ السامي عمى إنشاء 20/12/1398
ىػ والتي تـ تعديؿ مسماىا إلى عمادة الدراسات العميا بتاريخ 6/2/1399ة بتاريخ الكمي
 .ىػ17/6/1418

ولقد حددت الالئحة الموحدة لمدراسات العميا في الجامعات السعودية مف خالؿ المادة الرابعة دور 
سيؽ فيما بينيا عمادة الدراسات العميا في اإلشراؼ عمى جميع برامج الدراسات العميا بالجامعة والتن

والتوصية بالموافقة عمييا وتقويميا والمراجعة الدائمة ليا. كما نصت الالئحة الموحدة لمدراسات العميا 
مف خالؿ المادة الخامسة عمى أف يكوف لعمادة الدراسات العميا مجمس يختص بالنظر في جميع األمور 

زمة بشأنيا في حدود اختصاصو وفؽ ما تقضي المتعمقة بالدراسات العميا بالجامعة واتخاذ القرارات الال 
 بو الالئحة الموحدة لمدراسات العميا.

ـ( بكمية 1973ىػ )1393/1394بدأت الدراسات العميا بجامعة الممؾ سعود في العاـ الدراسي 
قسـ المغة العربية وحاليًا تشرؼ عمادة الدراسات العميا في جامعة الممؾ سعود عمى حوالي  –اآلداب 
تخصص مف التخصصات اإلنسانية والعممية  400نامج ماجستير ودكتوراه، في أكثر مف بر  200

 طالب وطالبة.  12000والصحية، ويربو عدد الطالب والطالبات المسجميف فييا عمى 
ومما الشؾ فيو، أف برامج الدراسات العميا بحاجة إلى مراجعة وتقويـ مستمريف لموقوؼ عمى نقاط 

 أجؿ وضع خطط لتطويرىا. القوة والضعؼ فييا مف
وانطالقًا مما سبؽ تأتي ىذه الدراسة الحالية لتتماشى مع اتجاىات الجامعة في مراجعة برامجيا 
وتطويرىا. حيث تركز الدراسة عمى تطبيؽ بعض مؤشرات جودة األداء واإلنتاجية لبرامج الدراسات العميا 

بحيث اشتممت عمى  الجوانب الكمية والكيفية والمعتمدة عمى البيانات المتوفرة بالعمادة واألقساـ، 
(quantitative and qualitative indicators وتغطية أىـ مدخالت وعمميات ومخرجات )
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. وأف يتـ قياس بعضيا بشكؿ (program input, processes, and outcomes)البرنامج 
حجـ البرنامج، وذلؾ  ( يوحد وحدة القياس حسبrelative( واآلخر بشكؿ نسبي )absoluteمطمؽ )

حسب الحاجة. وتـ تشخيص أداء برامج الدراسات العميا بالجامعة في ضوء تمؾ المؤشرات وتصنيفيا 
حسب الممارسات الجيدة والمرتبطة بمؤشرات جودة األداء  "F"إلى   "A"لمستويات وفقًا لتقديرات مف 

اسات العميا مف أجؿ أف تطبؽ أفضؿ واإلنتاجية، وذلؾ لحث األقساـ عمى تحسيف وتطوير برامجيا لمدر 
 الممارسات وصواًل لتحقيؽ أعمى جودة أداء. 

 : حاولت الدراسة تحقيؽ األىداؼ اآلتية:أهداف اندراست
نتاجية برامج الدراسات العميا. -  تعرؼ أىـ مؤشرات جودة أداء وا 
نتاجية برامج الدراسات العميا. -  تحديد طرؽ حساب مؤشرات جودة أداء وا 
نتاجية برامج الدراسات  الوصوؿ إلى - توصيات ومقترحات تساعد عمى متابعة جودة أداء وا 

 العميا بجامعة الممؾ سعود.
 : حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عف التساؤالت التالية:أسئهت اندراست

نتاجية برامج الدراسات العميا؟ -  ما أىـ مؤشرات جودة أداء وا 
نتاجية ب -  رامج الدراسات العميا؟ما طرؽ حساب مؤشرات جودة أداء وا 
ما أىـ التوصيات والمقترحات التي تساعد عمى متابعة جودة أداء برامج الدراسات العميا  -

 بجامعة الممؾ سعود؟
 يصطهحبث اندراست:

 Valuationانتقييى: 
يعني إعطاء قيمة لمشئ مف حيث مدى وفائو بالحاجات، وتوظيؼ ىذه القيمة في الحكـ عمى درجة 

 (.560، 2009وفي اتخاذ القرارات )خميؿ،  تحقيؽ األىداؼ،
 Qualityاجلىدة يف اجملبل انتعهيًي: 

تعني اإلتقاف والتميز، والتحسف المستمر، والمعايير الموضوعة، واألىداؼ المطموبة التي تمبي 
حاجات الطمبة، وحاجات مؤسسات العمؿ التربوي، كما تعني جودة التعميـ كمالو ومطابقتو لمواصفات 

 (.101ـ، 1999ومالئمة لحاجات الطالب وحاجات العمؿ )دوىيرتي، معينة 
 Standardsاملعبيري: 

المعيار ىو مستوى المحؾ في حده األدنى الذي يمكف قبولو بمقارنتو مع مستوى آخر يمكف تحديده 
 (.York, 1999وفؽ أسس مطمقة أو نسبية )

 Performanceاألداء: 
 (.93ـ، 2004المادية والبشرية وأنشتطو المختمفة )ىالؿ،  ىو ناتج التفاعؿ بيف موارد البرنامج
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 Performance evaluation تقييى األداء: 
عممية تقدير موقؼ تتـ دراستو ليدؼ معيف، مف خالؿ إجراءات قياس مستوى األىداؼ المنجزة 

الصفار، وتحديد سير عمميات اإلنتاج بإجراء مقارنة بيف المؤشرات المستيدفة وما ىو قائـ فعاًل )
 (.4ـ، 2001

 Indicatorاملؤشر:  
ـ( المؤشر شيئًا يعطي إشارة واسعة لموضع الحالي الذي يتـ فحصو. كما 1987طبقا لػ جونسوف )

أف المؤشر ليس مادة أولية مف المعمومات لكنيا معمومات معالجة. وتقارف المؤشرات في أغمب 
مـ( إلى نتيجة سابقة. وتعكس المؤشرات الطريؽ األحياف إلي "معيار" أو "مقياس" )مثؿ معدؿ طالب/ مع

الذي يمكف إنجاز اليدؼ مف خاللو، باإلضافة إلى الدرجة التقريبية التي تـ بيا إنجاز اليدؼ في أي 
 مرحمة. 

ـ( فإف المؤشرات ىي تمؾ اإلحصائيات التي تسمح بالحكـ 1991) Scheerensوطبقا لػ شيرنس 
 لنظـ التعميمية.القيمي حوؿ السمات الرئيسة لعمؿ ا

ـ( العناصر الرئيسة لمؤشر تعميمي مثالي. حيث ترى أف المؤشرات يجب 1986كما حددت أوكس )
 :أف تزودنا عمى األقؿ بأحد األنواع التالية مف المعمومات

  معمومات تصؼ أداء النظاـ التعميمي في الوصوؿ إلى الشروط والنتائج المطموبة. وتتضمف
 .خفيض نسب التسرب، واتجاىات أكثر إيجابية حوؿ المدرسةاألمثمة عمى ىذه النسب ت

  معمومات حوؿ مالمح النظاـ التعميمي تكوف مرتبطة بالشروط والنتائج المطموبة. وتتضمف
 .األمثمة المصادر مثؿ زمف التعمـ المرتبط بإنجاز الطالب

 لمالية معمومات تصؼ المالمح األساسية لمنظاـ التعميمي. وتتضمف األمثمة المصادر ا
 .المتاحة، ونصاب المعمميف، وعروض المنيج

 .معمومات مرتبطة بالسياسة التربوية. وتتضمف األمثمة السياسات مثؿ متطمبات تأىيؿ المعمـ 
جراءاتيا:  منيجية الدراسة وا 

 يُهج اندراست: 
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي؛ لمناسبتو الدراسات التربوية بصفة عامة، فيو يتميز بكونو
ييتـ باستقصاء األسباب التي تساعد عمى فيـ مشكمة الدراسة الحالية، وال يقتصر عمى جمع 
المعمومات والبيانات، بؿ يتضمف قدرًا مف التفسير، وتحديد العالقات البينية، واستخراج االستنتاجات 

 (.170ـ، 1991ذات الداللة بالنسبة لمشكمة الدراسة )حنا وحسيف، 
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 إجراءاث اندراست:
 املرحهت األوىل:

تـ تحديد برامج الدراسات العميا المطروحة لطالب وطالبات الدراسات العميا بجميع األقساـ والكميات  -
 تاريخ البدء بالبرنامج. –القسـ العممي  -الكمية  –متضمنة: مسمى البرنامج

نتاجية برامج الدراسات العميا، وت - ـ عقد جمسات تمت مراجعة المؤشرات المستخدمة عالميا لجودة وا 
لفريؽ العمؿ لتحديد مؤشرات جودة األداء الرئيسة لبرامج الدراسات العميا التي يمكف توفيرىا 

 مؤشرًا. 13والحصوؿ عمييا، والتي أسفرت عف تحديد عدد 
تـ تصميـ استمارة تقييـ برامج الدراسات العميا متضمنة البيانات التي يجب توفرىا مف قبؿ األقساـ  -

 جودة األداء المحددة.لتطبيؽ مؤشرات 
تـ إرساؿ استمارات تقييـ برامج الدراسات العميا لألقساـ والكميات، وكانت استجابة األقساـ والكميات  -

ضعيفة جدًا، ففي خالؿ شيريف كامميف مف تاريخ إرساؿ االستمارات لمكميات ومتابعتيا لـ يستجيب 
برنامجًا عمى مستوى جميع  148برنامج دراسات عميا مف أصؿ  16إال ست كميات فقط بواقع 

األقساـ والكميات عمى الرغـ مف مخاطبة الكميات أكثر مف مرة بشأف استمارات التقييـ لكف دوف 
استجابة، األمر الذي استدعى فريؽ العمؿ لمناقشة كيفية التعامؿ مع البيانات كوف استمرار 

ى فريؽ العمؿ بعد المناقشات إلى أنو الدراسة تعتمد عمى البيانات التي ستوفرىا األقساـ. وقد انتي
البد مف البدء بخمس مؤشرات  يمكف الحصوؿ عمى بياناتيا المؤكدة والموثوؽ فييا لدى عمادة 
الدراسات العميا وتحديدًا البيانات المتوفرة عمى النظاـ األكاديمي ولمسنوات السابقة، وذلؾ كمرحمة 

مة أولى مف المشروع وذلؾ نتيجة عدـ استجابة أولى. وقد تـ اختيار ىذه المؤشرات الخمس كمرح
معظـ األقساـ لتقييـ البرامج طبقًا لممؤشرات الثالثة عشر المعتمدة وأيضًا لتشخيص الوضع الحالي 
لمبرامج عمى أف يتـ تطبيؽ المؤشرات الثماف الباقية كمرحمة ثانية. وبالتالي فقد تـ مراجعة 

رى مف خالؿ اجتماعات فريؽ العمؿ وقد انتيى الفريؽ مؤشرات جودة األداء الثالث عشرة مرة أخ
إلى أف البيانات المتوفرة بعمادة الدراسات العميا يمكف أف تغطى خمسة مؤشرات، يمكف أف تقيس 
فعالية البرنامج في الجوانب الميمة الخاصة بالطمبة مف حيث قبوؿ أعداد مناسبة مف الطمبة، 

الوقت المناسب، وتحسيف الخدمات اإلشرافية ليـ وتعديؿ  وعدـ تعثرىـ في البرنامج، وتخريجيـ في
 البرنامج بشكؿ دوري، والمؤشرات ىي:

 ( عدد الطالب المقبوليف بالبرنامج خالؿ خمس سنوات.1
 عدد خريجي البرنامج خالؿ خمس سنوات.( 2
 عدد الفصوؿ الدراسية المستغرقة لتخريج الطالب.( 3
 ئؿ الماجستير والدكتوراه بالبرنامج.نسبة المشرفيف المساعديف عمى رسا( 4
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 ( التعديالت التي أجريت عمى البرنامج.5
تـ تحديد عدد الطالب المقبوليف بالبرنامج خالؿ خمس سنوات تبدأ مف العاـ الجامعي  -

 ىػ، وتـ تحميميا إحصائيًا.1431/1432ىػ وتنتيي بالعاـ الجامعي 1427/1428
ىػ 1426/1427سنوات تبدأ مف العاـ الجامعي تـ تحديد عدد خريجي البرنامج خالؿ خمس  -

 ىػ، وتـ معالجتيا إحصائيًا.1430/1431وتنتيي بالعاـ الجامعي 
تـ حساب عدد الفصوؿ الدراسية المستغرقة لتخريج الطالب بالبرنامج مف خالؿ حساب عدد  -

عي ىػ حتى العاـ الجام1426/1427الطالب الخريجيف في الفصوؿ الدراسية مف العاـ الجامعي 
ىػ، وتقسيميـ إلى مجموعات حسب عدد الفصوؿ الدراسية المستغرقة. فبالنسبة 1430/1431

فصوؿ  6لمماجستير تـ تقسيميـ إلى مجموعات حسب الفصوؿ الدراسية المستغرقة كالتالي: 
 12فصؿ، أكثر مف  12 – 11فصوؿ، مف  10 – 9فصوؿ، مف  8 – 7دراسية فأقؿ، مف 

فصوؿ دراسية فأقؿ، مف  8راه فقد تـ تقسيميـ إلى مجموعات كالتالي: فصاًل. أما بالنسبة لمدكتو 
فصاًل. بعدىا تـ  14فصؿ، أكثر مف  14 – 13فصؿ، مف  12 – 11فصوؿ، مف  10 – 9

حساب عدد الفصوؿ المستغرقة بالبرنامج حسب أكبر عدد مف الخريجيف في عدد الفصوؿ 
 لمحكات المقبولة محميًا وعالميًا.الدراسية المقسمة. وقد تـ حساب عدد الفصوؿ حسب ا

تـ حساب نسبة المشرفيف المساعديف عمى رسائؿ الماجستير والدكتوراه بالبرنامج إلى إجمالي عدد  -
 الرسائؿ المسجمة بالبرنامج.

تـ رصد التعديالت التي أجريت عمى البرنامج مف حيث كوف القسـ أجرى تعديالت عمى البرنامج أـ  -
 امج.ال مف تاريخ بدأ البرن

 تـ عقد جمسات لفريؽ عمؿ المشروع لوضع مقاييس تقدير لمؤشرات جودة األداء المحددة. -
 تـ إعطاء درجات ألداء البرامج وفقًا لكؿ مؤشر مف مؤشرات جودة األداء الخمس. -
 " حسب درجة أداء البرامج.A, B, C, D, Fتصنيؼ برامج الدراسات العميا إلى مستويات " -
 عمييا. تحميؿ النتائج المتحصؿ -
 كتابة تقرير المرحمة األولى والتوصيات. -

 املرحهت انثبَيت:
تـ تصميـ استبانة لجمع بيانات لبرامج الدراسات العميا متضمنة البيانات التي يجب توفرىا مف قبؿ  -

 األقساـ لتطبيؽ مؤشرات جودة األداء الثماف المتبقية، ومراجعتيا مف قبؿ فريؽ العمؿ.
وقع العمادة لتعبئيا األقساـ الكترونيًا تفاديًا لمشكالت المرحمة األولى تـ وضع االستبانة عمى م -

 117واختصارًا لموقت والجيد، وقد بمغ عدد البرامج التي استكممت بياناتيا مف قبؿ األقساـ 
 برنامجًا واقع في نطاؽ التشخيص حتى تاريخ كتابة ىذا التقرير.  123برنامج مف أصؿ 
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وفرتيا األقساـ تـ تشخيص البرامج وفقًا لمؤشرات جودة األداء واإلنتاجية  وبناء عمى البيانات التي -
 اآلتية:

 ( نسبة األساتذة واألساتذة المشاركيف بالبرنامج إلى إجمالي أعضاء ىيئة التدريس.1
عدد البحوث المنشورة والتأليؼ والترجمة في مجاؿ البرنامج خالؿ الخمس سنوات الماضية لكؿ ( 2

 س مشارؾ بالبرنامج خالؿ الخمس سنوات الماضية لكؿ عضو ىيئة تدريس.عضو ىيئة تدري
عدد الدورات التدريبية المشارؾ فييا أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج خالؿ الخمس سنوات ( 3

 الماضية لكؿ عضو ىيئة تدريس.
لي إلى نسبة أعضاء ىيئة التدريس المشتركيف في اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية في الوقت الحا( 4

 إجمالي أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج.
نسبة بحوث طالب البرنامج المنشورة بالمجالت العممية المحكمة خالؿ الخمس سنوات الماضية ( 5

 إلى إجمالي الطالب المقيديف بالبرنامج.
 نسبة الرسائؿ العممية المجازة بالبرنامج خالؿ الخمس سنوات الماضية إلى إجمالي أعضاء ىيئة( 6

 التدريس بالبرنامج.
عدد اتفاقيات التعاوف والبحوث مع مجتمعات البحث الوطنية واإلقميمية والدولية خالؿ الخمس ( 7

 سنوات الماضية.
 متوسط عدد الفصوؿ الدراسية المستغرقة إلقرار مقترح خطة البحث في البرنامج.( 8
 األداء الثماف. تـ إعطاء درجات ألداء البرامج وفقًا لكؿ مؤشر مف مؤشرات جودة -
" حسب درجة أداء البرامج وفقاً A, B, C, D, Fتـ تصنيؼ برامج الدراسات العميا إلى مستويات " -

 لمؤشرات جودة األداء واإلنتاجية الثالثة عشر.
 حممت النتائج المتحصؿ عمييا. -
 تمت كتابة التقرير النيائي والتوصيات. -

 هيب وتقديراتهب:يؤشراث جىدة أداء وإَتبجيت برايج اندراسبث انع
نتاجية برامج الدراسات العميا، وتـ عقد جمسات  تمت مراجعة المؤشرات المستخدمة عالمًيا لجودة وا 
لفريؽ العمؿ بالدراسة لتحديد مؤشرات جودة األداء واإلنتاجية الرئيسة لبرامج الدراسات العميا التي يمكف 

 مؤشرًا. 13توفيرىا والحصوؿ عمييا، والتي أسفرت عف تحديد عدد 
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 مؤشرات جودة األداء المعتمدة لممرحمة األولى
 المؤشر ـ

 الدرجة
 الكمية

 مستويات جودة األداء
 (Fالمستوى ) (Dالمستوى ) (Cالمستوى ) (Bالمستوى ) (Aالمستوى )

1 

عدد المقبوليف خالؿ الخمس 
سنوات الماضية 
( 25) )لمماجستير(

 درجة

طالبًا  21-25
 ( درجة23)

طالبًا  17 - 15
 ( درجة20)

طالبًا  12 - 10
 ( درجة18)

 طالب  7 - 5
 طالب 5أقؿ مف  ( درجة15)

طالبًا  25أكثر مف  ( درجة14)
 ( درجة25)

 طالبًا  18-20
 ( درجة22)

 طالبًا  13-14
 ( درجة19)

 طالب  8-9
 ( درجة17)

عدد المقبوليف خالؿ الخمس 
 سنوات الماضية )لمدكتوراه(

ر طالب فأكث 15
 ( درجة25)

 طالبًا  11-14
 ( درجة22)

 طالب  10- 7
 ( درجة19)

 طالب  3-6
 ( درجة17)

 طالب 3أقؿ مف 
 ( درجة14)

2 

عدد الخريجيف خالؿ الخمس 
( 30) سنوات الماضية )ماجستير(

 درجة

طالبًا  16-20
 ( درجة27)

 طالبًا  12-13
 ( درجة24)

 طالب  8-9
 ( درجة21)

 طالب  4-5
 طالب 4 أقؿ مف ( درجة18)

طالبًا  20أكثر مف  ( درجة17)
 ( درجة30)

 طالبًا  14-15
 ( درجة26)

 طالبًا  10-11
 ( درجة23)

 طالب  6-7
 ( درجة20)

عدد الخريجيف خالؿ الخمس 
 سنوات الماضية )لمدكتوراه(

طالب فأكثر  10
 ( درجة30)

 طالب  8-9
 ( درجة26)

 طالب  6-7
 ( درجة23)

 طالب  3-5
 ( درجة20)

 طالب 3أقؿ مف 
 ( درجة17)

3 

عدد الفصوؿ المستغرقة 
لمتخريج خالؿ الخمس 

سنوات الماضية 
 )لمماجستير(

(30 )
 درجة

 فصوؿ فأقؿ 6
 ( درجة30)

 فصوؿ 8إلى  7مف 
 ( درجة26)

 فصوؿ 10إلى  9مف 
 ( درجة23)

 12إلى  11مف 
 فصؿ

 ( درجة20)

 فصؿ 12أكثر مف 
 ( درجة17)

عدد الفصوؿ المستغرقة 
خريج خالؿ الخمس لمت

 سنوات الماضية )لمدكتوراه(

 فصوؿ فأقؿ 8
 ( درجة30)

 فصوؿ 10إلى  9مف 
 ( درجة26)

 فصؿ12إلى  11مف 
 ( درجة23)

 فصؿ14إلى  13مف 
 ( درجة20)

 فصؿ 14أكثر مف 
 ( درجة17)

4 
نسبة المشرفيف المساعديف 
عمى رسائؿ الماجستير 
 والدكتوراه بالبرنامج

(5 )
 درجات

 % 90أكثر مف 
 ( درجات5)

% 89% إلى 80مف 
 ( درجات4)

 % 79% إلى 70مف 
 ( درجات3)

 % 69% إلى 60مف 
 ( درجتاف2)

 % 60أقؿ مف 
 ( درجة1)

 ( درجات10في حالة وجود تعديالت عمى البرنامج يتـ إعطاء البرنامج ) التعديالت التي أجريت 5

 يؤشراث جىدة األداء املعتًدة نهًرحهت انثبَيت
 اىمؤشش ً

 ىذسجتا

 اىنييت

 مسخُيبث جُدة األداء

اىمسخُِ 

(A) 

اىمسخُِ 

(B) 

اىمسخُِ 

(C) 

اىمسخُِ 

(D) 

اىمسخُِ 

(F) 

1 
وسبت األسبحزة َاألسبحزة اىمشبسميه ببىبشوبمج إىّ 

 إجمبىي أعضبء ٌيئت اىخذسيس

(15) 

 دسجت

07 %

 فأمزش

(15 )

 دسجت

مه 

67 %

إىّ 

66% 

(13 )

 دسجت

مه 

57 %

إىّ 

56% 

(11 )

 دسجت

 مه

47 %

إىّ 

46% 

(6 )

 دسجبث

أقو مه 

47% 

(0 )

 دسجبث

2 

عذد اىبحُد اىمىشُسة َاىخأىيف َاىخشجمت في مجبه 

اىبشوبمج خاله اىخمس سىُاث اىمبضيت ىنو عضُ 

 ٌيئت حذسيس مشبسك ببىبشوبمج

(15) 

 دسجت

5  :1 

(15 )

 دسجت

4  :1 

(13 )

 دسجت

3  :1 

(11 )

 دسجت

2  :1 

(6 )

 دسجبث

1  :1  

 فأقو

(0 )

 ثدسجب

3 

عذد اىذَساث اىخذسيبيت اىمشبسك فيٍب أعضبء ٌيئت 

اىخذسيس ببىبشوبمج خاله اىخمس سىُاث اىمبضيت 

 ىنو عضُ ٌيئت حذسيس

(17 ) 

 دسجبث

5  :1 

(17 )

 دسجبث

4  :1 

(6 )

 دسجبث

3  :1 

(8 )

 دسجبث

2  :1 

(0 )

 دسجبث

1  :1  

 فأقو

(6 )

 دسجبث

أقو مه مه مه مه % 67 (15)شاف وسبت أعضبء ٌيئت اىخذسيس اىمشخشميه في اإلش 4
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 اىمؤشش ً
 ىذسجتا

 اىنييت

 مسخُيبث جُدة األداء

اىمسخُِ 

(A) 

اىمسخُِ 

(B) 

اىمسخُِ 

(C) 

اىمسخُِ 

(D) 

اىمسخُِ 

(F) 

عيّ اىشسبئو اىعيميت في اىُقج اىحبىي إىّ إجمبىي 

 أعضبء ٌيئت اىخذسيس ببىبشوبمج

 فأمزش دسجت

 (15 )

 دسجت

87 %

إىّ 

86% 

(13 )

 دسجت

07 %

إىّ 

06% 

(11 )

 دسجت

67 %

إىّ 

66% 

(6 )

 دسجبث

67% 

(0 )

 دسجبث

5 

وسبت بحُد طالة اىبشوبمج اىمىشُسة ببىمجالث 

ميت اىمحنمت خاله اىخمس سىُاث اىمبضيت إىّ اىعي

 إجمبىي اىطالة اىمقيذيه ببىبشوبمج

(15) 

 دسجت

07 %

 فأمزش

 (15 )

 دسجت

مه 

67 %

إىّ 

66% 

(13 )

 دسجت

مه 

57 %

إىّ 

56% 

(11 )

 دسجت

مه 

47 %

إىّ 

46% 

(6 )

 دسجبث

أقو مه 

47% 

(0 )

 دسجبث

6 

وسبت اىشسبئو اىعيميت اىمجبصة ببىبشوبمج خاله 

ُاث اىمبضيت إىّ إجمبىي أعضبء ٌيئت اىخمس سى

 اىخذسيس ببىبشوبمج

(15) 

 دسجت

67 %

 فأمزش

 (15 )

 دسجت

مه 

87 %

إىّ 

86% 

(13 )

 دسجت

مه 

07 %

إىّ 

06% 

(11 )

 دسجت

مه 

67 %

إىّ 

66% 

(6 )

 دسجبث

أقو مه 

67% 

(0 )

 دسجبث

0 

عذد احفبقيبث اىخعبَن َاىبحُد مع مجخمعبث اىبحذ 

خاله اىخمس سىُاث اىُطىيت َاإلقييميت َاىذَىيت 

 اىمبضيت

(5) 

 دسجبث

أسبع 

 احفبقيبث

(5 )

 دسجبث

رالد 

 احفبقيبث

(4 )

 دسجبث

 احفبقيخبن

(3 )

 دسجبث

احفبقيت 

 َاحذة

(2 )

 دسجخبن

 ال يُجذ

 )صفش(

8 
مخُسظ عذد اىفصُه اىذساسيت اىمسخغشقت إلقشاس 

 مقخشح خطت اىبحذ في اىبشوبمج

(17 ) 

 دسجبث

 فصو دساسي َاحذ

 ( دسجبث17)
 زش مه فصو دساسي )صفش(أم

 وصف تقديراث انربايج
 َصف اىخقذيش اىىسبت اىمئُيت اىخقذيش

A 67 – 177% .ًأداء مخميض: ححققج فيً جميع مؤششاث جُدة األداء َاإلوخبجيت بذسجت عبىيت جذا 

B 87 – 86% .أداء جيذ جذاً: ححققج فيً مؤششاث جُدة األداء َاإلوخبجيت بذسجت مشحفعت 

C 07 – 06 % 

أداء جيذ / مخُسظ: ححققج فيً مؤششاث جُدة األداء َاإلوخبجيت بشنو مشضي 

َىنىً بحبجت ىيعمو عيّ ححقيق اىششَط اىالصمت ىيشفع مه جُدة أدائً َدعمً في 

 سبيو رىل.

D 67 – 66 % 

أداء ضعيف: ححققج فيً مؤششاث جُدة األداء َاإلوخبجيت بشنو ضعيف  

أدائً ىيعمو عيّ ححقيق اىششَط اىالصمت ىيشفع مه َاىبشوبمج بحبجت إىّ مشاجعت 

 جُدة أدائً مع إعطبئً فشصت سىت ىخحسيه َضعً.

F  67أقو مه% 
أداء غيش مقبُه: ال حخحقق فيً مؤششاث جُدة األداء َاإلوخبجيت َبحبجت إىّ 

 مشاجعت شبميت.

 طرق حسبة املؤشراث:
 ضية:المؤشر األوؿ: عدد المقبوليف خالؿ الخمس سنوات الما

تـ تحديد عدد الطالب المقبوليف بكؿ برنامج خالؿ خمس سنوات تبدأ مف العاـ الجامعي 
 ىػ، وتـ تحميميا إحصائيًا.1431/1432ىػ وتنتيي بالعاـ الجامعي 1427/1428

 "Xمثاؿ تطبيقي: البرنامج "
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 ىػ1396/1397تاريخ بداية البرنامج: الفصؿ الدراسي األوؿ 
 الخمس سنواتعدد المقبوليف خالؿ 

عي
جام

ـ ال
العا

 

1427/
1428 

1428/
1429 

1429/
1430 

1430/
1431 

1431/
1432 

 المجموع
طالب

طالبة 
مجموع 
 
طالب

طالبة 
مجموع 
 
طالب

طالبة 
مجموع 
 
طالب

طالبة 
مجموع 
 
طالب

طالبة 
مجموع 
 
طالب

طالبة 
مجموع 
 

ليف
قبو

الم
 

3 3 6 1 0 1 1 6 7 5 8 
1
3 

1 6 7 
1
1 

2
3 

3
4 

 
 
 
 
 
 

 ثاني: عدد الخريجيف خالؿ الخمس سنوات الماضية:المؤشر ال
ىػ 1426/1427تـ تحديد عدد خريجي البرنامج خالؿ خمس سنوات تبدأ مف العاـ الجامعي 

 ىػ، وتـ معالجتيا إحصائيًا.1430/1431وتنتيي بالعاـ الجامعي 
 "Xمثاؿ تطبيقي: البرنامج "

 خريجي البرنامج خالؿ خمس سنوات

عي
جام

ـ ال
العا

 

1426 / 
1427 

1427  /
1428 

1428  /
1429 

1429  /
1430 

1430  /
1431 

 المجموع

طالب
طالبة 
مجموع 
 

طالب
طالبة 
مجموع 
 

طالب
طالبة 
مجموع 
 

طالب
طالبة 
مجموع 
 

طالب
طالبة 
مجموع 
 

طالب
طالبة 
مجموع 
 

جيف
خري

ال
 

2 2 4 4 2 6 1 1 2 2 4 6 0 0 0 9 9 
1
8 
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1

13

3
1 0

فصُه فأقو   فصُه   -   فصُه 10 -   فصو 12 - 11  12أمزش مه 

فصو

                                 X

                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمستغرقة لمتخريج خالؿ الخمس سنوات الماضية:المؤشر الثالث: عدد الفصوؿ ا
تـ حساب عدد الفصوؿ الدراسية المستغرقة لتخريج الطمبة بالبرنامج مف خالؿ حساب عدد الطمبة 

ىػ حتى العاـ الجامعي 1426/1427الخريجيف في الفصوؿ الدراسية مف العاـ الجامعي 
راسية المستغرقة. فبالنسبة ىػ، وتقسيميـ إلى مجموعات حسب عدد الفصوؿ الد1430/1431

فصوؿ دراسية  6لمماجستير تـ تقسيميـ إلى مجموعات حسب الفصوؿ الدراسية المستغرقة كالتالي: 
فصاًل. أما  12فصؿ، أكثر مف  12 – 11فصوؿ، مف  10 – 9فصوؿ، مف  8 – 7فأقؿ، مف 

 10 – 9أقؿ، مف فصوؿ دراسية ف 8بالنسبة لمدكتوراه فقد تـ تقسيميـ إلى مجموعات كالتالي: 
فصاًل. بعدىا تـ حساب عدد  14فصؿ، أكثر مف  14 – 13فصؿ، مف  12 – 11فصوؿ، مف 

الفصوؿ المستغرقة بالبرنامج حسب أكبر عدد مف الخريجيف في عدد الفصوؿ الدراسية المقسمة. وقد 
 تـ حساب عدد الفصوؿ حسب المحكات المقبولة محميا وعالميا قدر اإلمكاف.

 "Xالبرنامج " مثاؿ تطبيقي:
 12أكثر مف  11-10 9-8 7-6 5-4 الفصوؿ

 0 1 3 13 1 عدد الخريجيف
 

 المؤشر الرابع: نسبة المشرفيف المساعديف عمى رسائؿ الماجستير والدكتوراه بالبرنامج:
تـ حساب نسبة المشرفيف المساعديف عمى رسائؿ الماجستير والدكتوراه بالبرنامج إلى إجمالي عدد 

 لمسجمة بالبرنامج.الرسائؿ ا
 مثاؿ تطبيقي:
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 "X إحصائية الطالب والطالبات المسجميف  في البرنامج "
 ىػ1431/1432لمفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 

مساعد مشرؼ  عدد المشرفيف المجموع عدد الطالبات عدد الطالب
 أوؿ

مساعد مشرؼ 
 ثاف

1 4 5 6 1 0 

 لرسائؿ المسجمة% مف إجمالي ا60نسبة المشرفيف المساعديف أقؿ مف 
 
 

 المؤشر الخامس: التعديالت التي أجريت عمى البرنامج:
تـ رصد التعديالت التي أجريت عمى البرنامج مف حيث كوف القسـ أجرى تعديالت عمى البرنامج أـ 

 ال مف تاريخ بدأ البرنامج.
 سنة ولـ يجرى أية تعديالت عميو X "31عمر البرنامج " مثاؿ تطبيقي:

 
 لسادس: نسبة األساتذة واألساتذة المشاركيف بالبرنامج إلى إجمالي أعضاء ىيئة التدريس:المؤشر ا

تـ تحديد عدد أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف بالبرنامج ممف ىـ في رتبة أستاذ وأستاذ مشارؾ 
وحساب نسبتيـ مف إجمالي أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف بالبرنامج وتـ وضع درجة لذلؾ حسب 

% فأكثر يعطى لمبرنامج الدرجة الكاممة عمى 70يس التقدير المحددة، بحيث إذا كانت النسبة مقاي
" بالنسبة لممؤشر السادس، أما إذا Aدرجة( وبذلؾ يقع البرنامج في المستوى " 15المؤشر وىي )

"، وفي حالة وقوع Bدرجة( في المستوى " 13% فيعطى لمبرنامج )69% إلى 60كانت النسبة بيف 
"، في حيف يعطى البرنامج Cدرجة( في المستوى " 11% فيعطى لمبرنامج )59% إلى 50سبة بيف الن
%، وأخيرًا يحصؿ البرنامج 49% إلى 40" في حالة وقوع النسبة بيف Dدرجات( في المستوى " 9)

%، مع مراعاة أف ال يقؿ عدد 40" في حالة كوف النسبة أقؿ مف Fدرجات( في المستوى " 7عمى )
 حسب نص الالئحة الموحدة لمدراسات العميا بالجامعات السعودية. 6ذة واألساتذة المشاركيف عف األسات

 مثاؿ تطبيقي:
 "Xإحصائية بأعداد أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج "

أستاذ مساعد يحؽ لو  أستاذ مشارؾ أستاذ
 اإلشراؼ

 المجموع أساتذة متعاونيف أستاذ مساعد

9 9 2 10 0 30 

 %(60اتذة واألساتذة المشاركيف بالبرنامج إلى إجمالي أعضاء ىيئة التدريس )نسبة األس
 

 Fالتقدير  1الدرجة: 

 Fالتقدير  الدرجة: صفر

 Bالتقدير  13الدرجة: 
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المؤشر السابع: عدد البحوث المنشورة والتأليؼ والترجمة في مجاؿ البرنامج خالؿ الخمس سنوات 
 الماضية لكؿ عضو ىيئة تدريس مشارؾ بالبرنامج:

بالبرنامج عمى اختالؼ رتبيـ العممية  تـ تحديد اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس المشاركيف
مف حيث عدد البحوث المنشورة والكتب المؤلفة والكتب المترجمة خالؿ الخمس سنوات الماضية 
وقسمتيا عمى عدد أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف بالبرنامج، ومف ثـ حساب نسبة اإلنتاج العممي 

جة حسب مقاييس التقدير المحددة. بحيث إذا لكؿ عضو ىيئة تدريس مشارؾ بالبرنامج وتـ إعطائيا در 
درجة( وبذلؾ يقع البرنامج  15يعطى لمبرنامج الدرجة الكاممة عمى المؤشر وىي ) 1:  5كانت النسبة 
درجة(  13فيعطى لمبرنامج ) 1:  4" بالنسبة لممؤشر السابع، أما إذا كانت النسبة Aفي المستوى "
"، في حيف Cدرجة( في المستوى " 11فيعطى لمبرنامج ) 1:  3"، وفي حالة النسبة Bفي المستوى "

 7، وأخيرًا يحصؿ البرنامج عمى )1:  2" في حالة النسبة Dدرجات( في المستوى " 9يعطى البرنامج )
 فأقؿ. 1:  1" في حالة كوف النسبة Fدرجات( في المستوى "

 مثاؿ تطبيقي:
 "Xإحصائية بإنتاجية أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج "

عدد البحوث المنشورة في المجالت 
العممية المحكمة خالؿ الخمس سنوات 

 الماضية

عدد الكتب المؤلفة في المجاؿ خالؿ 
 الخمس سنوات الماضية

عدد الكتب المترجمة في المجاؿ 
 خالؿ الخمس سنوات الماضية

 المجموع

90 50 40 99 

خالؿ الخمس سنوات الماضية لكؿ عدد البحوث المنشورة والتأليؼ والترجمة في مجاؿ البرنامج 
 (1:  3.3عضو ىيئة تدريس مشارؾ بالبرنامج )

 
المؤشر الثامف: عدد الدورات التدريبية المشارؾ فييا أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج خالؿ الخمس 

 سنوات الماضية لكؿ عضو ىيئة تدريس:
تدريس المشاركيف بالبرنامج عمى تـ تحديد عدد الدورات التدريبية التي شارؾ فييا أعضاء ىيئة ال

اختالؼ رتبيـ العممية خالؿ الخمس سنوات الماضية وقسمتيا عمى عدد أعضاء ىيئة التدريس 
المشاركيف بالبرنامج، ومف ثـ حساب نسبة الدورات التدريبية لكؿ عضو ىيئة تدريس مشارؾ بالبرنامج 

عطاؤىا درجة حسب مقاييس التقدير المحددة. بحيث إذا كان يعطى لمبرنامج الدرجة  1:  5ت النسبة وا 
" بالنسبة لممؤشر الثامف، Aدرجات( وبذلؾ يقع البرنامج في المستوى " 10الكاممة عمى المؤشر وىي )

 1:  3"، وفي حالة النسبة Bدرجات( في المستوى " 9فيعطى لمبرنامج ) 1:  4أما إذا كانت النسبة 
" Dدرجات( في المستوى " 7في حيف يعطى البرنامج ) "،Cدرجات( في المستوى " 8فيعطى لمبرنامج )

 Bالتقدير  13الدرجة: 
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" في حالة كوف Fدرجات( في المستوى " 6، وأخيرًا يحصؿ البرنامج عمى )1:  2في حالة النسبة 
 فأقؿ. 1:  1النسبة 

 Xمثاؿ تطبيقي: عدد الدورات التدريبية المشارؾ فييا أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج 
 دورة تدريبية 65

ورات التدريبية المشارؾ فييا أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج خالؿ الخمس سنوات عدد الد 
 (1:  2.2الماضية لكؿ عضو ىيئة تدريس ) 

 
المؤشر التاسع: نسبة أعضاء ىيئة التدريس المشتركيف في اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية في 

 الوقت الحالي إلى إجمالي أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج:
يد عدد أعضاء ىيئة التدريس المشتركيف في اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية بالبرنامج تـ تحد

وقسمتيا عمى عدد أعضاء ىيئة التدريس ممف ليـ حؽ اإلشراؼ حسب الالئحة الموحدة لمدراسات 
عطاؤىا درجة حسب مقاييس  العميا بالجامعات السعودية ولوائح الجامعة الداخمية، وتـ حساب النسبة وا 

% فأكثر يعطى لمبرنامج الدرجة الكاممة عمى المؤشر وىي 90دير المحددة. بحيث إذا كانت النسبة التق
" بالنسبة لممؤشر التاسع، أما إذا كانت النسبة بيف Aدرجة( وبذلؾ يقع البرنامج في المستوى " 15)

% 70 "، وفي حالة وقوع النسبة بيفBدرجة( في المستوى " 13% فيعطى لمبرنامج )89% إلى 80
درجات( في  9"، في حيف يعطى البرنامج )Cدرجة( في المستوى " 11% فيعطى لمبرنامج )79إلى 

درجات(  7%، وأخيرًا يحصؿ البرنامج عمى )69% إلى 60" في حالة وقوع النسبة بيف Dالمستوى "
 %.60" في حالة كوف النسبة أقؿ مف Fفي المستوى "

 مثاؿ تطبيقي:
 Xريس المشاركيف باإلشراؼ عمى الرسائؿ في البرنامج إحصائية بأعضاء ىيئة التد

 المجموع أساتذة متعاونيف أستاذ مساعد أستاذ مشارؾ أستاذ
6 2 1 0 9 

نسبة أعضاء ىيئة التدريس المشتركيف في اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية في الوقت الحالي إلى  
 %(60إجمالي أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج )أقؿ مف 

 
ؤشر العاشر: نسبة بحوث طالب البرنامج المنشورة بالمجالت العممية المحكمة خالؿ الخمس الم

 سنوات الماضية إلى إجمالي الطالب المقيديف بالبرنامج:
تـ تحديد عدد بحوث طالب البرنامج المنشورة بالمجالت العممية المحكمة خالؿ الخمس سنوات 

ىػ لمدكتوراه، وعاـ 1429/1430بالبرنامج في عاـ الماضية وقسمتيا عمى عدد الطالب المقيديف 
عطاؤىا درجة حسب مقاييس التقدير المحددة. 1430/1431 ىػ لمماجستير، ومف ثـ حساب النسبة وا 

 Cالتقدير  8الدرجة: 

 Fالتقدير  7الدرجة: 
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درجة(  15% فأكثر يعطى لمبرنامج الدرجة الكاممة عمى المؤشر وىي )70بحيث إذا كانت النسبة 
% إلى 60لممؤشر العاشر، أما إذا كانت النسبة بيف " بالنسبة Aوبذلؾ يقع البرنامج في المستوى "

% 59% إلى 50"، وفي حالة وقوع النسبة بيف Bدرجة( في المستوى " 13% فيعطى لمبرنامج )69
" Dدرجات( في المستوى " 9"، في حيف يعطى البرنامج )Cدرجة( في المستوى " 11فيعطى لمبرنامج )

درجات( في المستوى  7يرًا يحصؿ البرنامج عمى )%، وأخ49% إلى 40في حالة وقوع النسبة بيف 
"F 40" في حالة كوف النسبة أقؿ مف.% 

 مثاؿ تطبيقي:
 ( بحث 31المنشورة )  Xعدد بحوث طالب البرنامج 

 ىػ1431/  1430عدد الطالب المقيديف بالبرنامج عاـ 
 المجموع طالبة طالب

7 18 25 

ت العممية المحكمة خالؿ الخمس سنوات الماضية نسبة بحوث طالب البرنامج المنشورة بالمجال 
 %(70إلى إجمالي الطالب المقيديف بالبرنامج )أكثر مف 

 
المؤشر الحادي عشر: نسبة الرسائؿ العممية المجازة بالبرنامج خالؿ الخمس سنوات الماضية إلى 

 إجمالي أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج:
بالبرنامج خالؿ الخمس سنوات الماضية وقسمتيا عمى عدد  تـ تحديد عدد الرسائؿ العممية المجازة

أعضاء ىيئة التدريس ممف ليـ حؽ اإلشراؼ حسب الالئحة الموحدة لمدراسات العميا بالجامعات 
عطاؤىا درجة حسب مقاييس التقدير المحددة.  السعودية ولوائح الجامعة الداخمية، وتـ حساب النسبة وا 

درجة(  15ثر يعطى لمبرنامج الدرجة الكاممة عمى المؤشر وىي )% فأك90بحيث إذا كانت النسبة 
% 80" بالنسبة لممؤشر الحادي عشر، أما إذا كانت النسبة بيف Aوبذلؾ يقع البرنامج في المستوى "

% إلى 70"، وفي حالة وقوع النسبة بيف Bدرجة( في المستوى " 13% فيعطى لمبرنامج )89إلى 
درجات( في  9"، في حيف يعطى البرنامج )Cفي المستوى " درجة( 11% فيعطى لمبرنامج )79

درجات(  7%، وأخيرًا يحصؿ البرنامج عمى )69% إلى 60" في حالة وقوع النسبة بيف Dالمستوى "
 %.60" في حالة كوف النسبة أقؿ مف Fفي المستوى "

 مثاؿ تطبيقي:
 
 
 
 

 Aالتقدير  15الدرجة: 
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 ات الماضيةخالؿ الخمس سنو  Xإجمالي الرسائؿ العممية المجازة بالبرنامج 
 رسالة 20 

 20إجمالي أعضاء ىيئة التدريس المحؽ ليـ اإلشراؼ 
نسبة الرسائؿ العممية المجازة بالبرنامج خالؿ الخمس سنوات الماضية إلى إجمالي أعضاء ىيئة  

 %(90التدريس بالبرنامج )أكثر مف 
 

لوطنية واإلقميمية المؤشر الثاني عشر: عدد اتفاقيات التعاوف والبحوث مع مجتمعات البحث ا
 والدولية خالؿ الخمس سنوات الماضية:

تـ تحديد اتفاقيات التعاوف والبحوث مع مجتمعات البحث الوطنية واإلقميمية والدولية خالؿ الخمس 
عطاؤىا درجة حسب مقاييس التقدير المحددة. ففي حالة عقد البرنامج عدد أربع  سنوات الماضية وا 

"، وفي حالة عقد Aالكمية لممؤشر وىي )خمس درجات( في المستوى " اتفاقيات تعاوف يأخذ الدرجة
"، أما في حالة عقد البرنامج اتفاقيتاف Bثالثة اتفاقيات يأخذ البرنامج )أربع درجات( في المستوى "

"، وفي حالة عقد اتفاقية واحدة فقط يأخذ البرنامج Cيأخذ البرنامج )ثالث درجات( في المستوى "
 ".F"، أما في حالة عدـ عقد أية اتفاقيات تعاوف فالبرنامج في المستوى "Dستوى ")درجتيف( في الم
 مثاؿ تطبيقي:

 " عقد اتفاقية واحدة فقط    Xالبرنامج "
المؤشر الثالث عشر: متوسط عدد الفصوؿ الدراسية المستغرقة إلقرار مقترح خطة البحث في 

 البرنامج:
قرار مقترح خطة البحث في البرنامج وتـ إعطاؤىا درجة تـ تحديد الفصوؿ الدراسية المستغرقة إل

 حسب مقاييس التقدير المحددة.
 فصؿ دراسي واحد Xمثاؿ تطبيقي:  المتوسط بالبرنامج 

 
 

نتاجية البرنامج   Xنتيجة حساب مؤشرات جودة أداء وا 
  

 مؤششاث جُدة األداء ً

دسجت 

اىمؤشش 

 اىنييت

 دسجت اىبشوبمج

 25 25 ه اىخمس سىُاث اىمبضيت.عذد اىمقبُىيه خال 1

 20 37 عذد اىخشيجيه خاله اىخمس سىُاث اىمبضيت. 2

 26 37 عذد اىفصُه اىمسخغشقت ىيخخشيج خاله اىخمس سىُاث اىمبضيت. 3

 1 5 وسبت اىمششفيه اىمسبعذيه عيّ سسبئو اىمبجسخيش َاىذمخُساي. 4

 Aالتقدير  11الدرجة: 

 Dالتقدير  2الدرجة: 

 11الدرجة 

 Aالتقدير 
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 مؤشرات جودة األداء وا نتاجية

 17 اىخعذيالث اىخي أجشيج. 5

 صفش 

عمش اىبشوبمج 

 ىت( س31)

 13 15 وسبت األسبحزة َاألسبحزة اىمشبسميه ببىبشوبمج إىّ إجمبىي أعضبء ٌيئت اىخذسيس. 6

0 
عذد اىبحُد اىمىشُسة َاىخأىيف َاىخشجمت في مجبه اىبشوبمج خاله اىخمس سىُاث اىمبضيت 

 ىنو عضُ ٌيئت حذسيس مشبسك ببىبشوبمج.
15 13 

8 
ٌيئت اىخذسيس ببىبشوبمج خاله اىخمس سىُاث عذد اىذَساث اىخذسيبيت اىمشبسك فيٍب أعضبء 

 اىمبضيت ىنو عضُ ٌيئت حذسيس.
17 8 

6 
وسبت أعضبء ٌيئت اىخذسيس اىمشخشميه في اإلششاف عيّ اىشسبئو اىعيميت في اىُقج اىحبىي 

 إىّ إجمبىي أعضبء ٌيئت اىخذسيس ببىبشوبمج.
15 0 

17 
اىمحنمت خاله اىخمس سىُاث  وسبت بحُد طالة اىبشوبمج اىمىشُسة ببىمجالث اىعيميت

 اىمبضيت إىّ إجمبىي اىطالة اىمقيذيه ببىبشوبمج.
15 15 

11 
وسبت اىشسبئو اىعيميت اىمجبصة ببىبشوبمج خاله اىخمس سىُاث اىمبضيت إىّ إجمبىي أعضبء 

 ٌيئت اىخذسيس ببىبشوبمج.
15 15 

12 
ييميت َاىذَىيت خاله اىخمس عذد احفبقيبث اىخعبَن َاىبحُد مع مجخمعبث اىبحذ اىُطىيت َاإلق

 سىُاث اىمبضيت.
5 2 

 17 17 مخُسظ عذد اىفصُه اىذساسيت اىمسخغشقت إلقشاس مقخشح خطت اىبحذ. 13

 162 277 مجمُع دسجبث اىمؤششاث 

 81 اىىسبت اىمئُيت )%(

 B اىخقذيش اىعبً

 
 

المئوية ألداء  النسبة 
 عمى المؤشرات Xالبرنامج 
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 :انُتبئج
" وىو برنامج ماجستير Aرنامج واحد فقط مف برامج الدراسات العميا بالجامعة عمى تقدير "( حصؿ ب1

 العموـ في المحاسبة بخيار المقررات بكمية ادارة االعماؿ.
برنامجًا تحققت فييا مؤشرات جودة األداء  B "26بمغ عدد البرامج التي حصمت عمى تقدير "( 2

رنامجًا في الكميات العممية في مرحمة الماجستير، يمييا البرامج ب 14واإلنتاجية بدرجة مرتفعة، منيا 
 1ماجستير و  2برامج ) 3دكتوراه(، ثـ البرامج الصحية بػ  3ماجستير و  6برامج ) 9اإلنسانية بػ 
 دكتوراه(. 

" تحققت فييا مؤشرات جودة األداء واإلنتاجية بشكؿ مرضي Cبرنامجًا عمى تقدير " 50حصؿ ( 3
جة لمعمؿ عمى تحقيؽ الشروط الالزمة لمرفع مف جودة أدائيا ودعميا في سبيؿ ذلؾ، منيا ولكنيا بحا

دكتوراه(، أما البرامج العممية فبمغ عدد البرامج  6ماجستير و  17برنامجًا بالكميات اإلنسانية ) 23
في دكتوراه(، وجاءت البرامج الصحية  7ماجستير و 15برنامجًا ) C "22التي حصمت عمى تقدير "

 دكتوراه(.  1ماجستير و  6برامج ) 7المرتبة الثالثة بػ 
برنامجًا تحققت فييا مؤشرات  28" بالجامعة عددىا Dبمغ عدد البرامج التي حصمت عمى تقدير "( 4

جودة األداء واإلنتاجية بشكؿ ضعيؼ وبحاجة إلى مراجعة أدائيا لمعمؿ عمى تحقيؽ الشروط الالزمة 
 6برامج بالكميات اإلنسانية ) 10إعطائيا فرصة سنة لتحسيف وضعيا، منيا  لمرفع مف جودة أدائيا مع

برنامج  11دكتوراه(، و  1ماجستير و  6برامج بالكميات الصحية ) 7دكتوراه(، و  4ماجستير و 
 دكتوراه(.  3ماجستير و  8بالكميات العممية )

لجامعة، والتي حصمت عمى تقدير بمغ عدد برامج الدراسات العميا الضعيفة عمى ىذه المؤشرات با( 5
"F "10  برامج لـ تتحقؽ فييا مؤشرات جودة األداء واإلنتاجية وبحاجة إلى مراجعة شاممة. ففي البرامج

الصحية حصؿ برنامج واحد فقط )دكتوراه( عمى ىذا التقدير، ونالت البرامج العممية العدد األكبر 
دكتوراه(. بينما حصؿ برنامجيف في مرحمة  4ير و ماجست 3برامج منيا عمى ىذا التقدير ) 7بػحصوؿ 

 الدكتوراه فقط مف البرامج اإلنسانية عمى ىذا التقدير.
اتضح مف خالؿ تشخيص برامج الدراسات العميا في ضوء مؤشرات جودة األداء وجود برامج قائمة ( 6

يا مخالفة لشرط الالئحة بالفعؿ ال يوجد بيا العدد الكافي مف األساتذة واألساتذة المشاركيف بما يجعم
 الموحدة لمدراسات العميا بالجامعات السعودية.

 انتىصيبث:
لضرورة تحفيز البرامج الدراسية التي حافظت عمى أدائيا بالنسبة ليذه المؤشرات الحيوية التي توضح 

يـ اىتماـ مسؤولي ىذه البرامج بقبوؿ أعداد مناسبة مف الطمبة، وعدـ تعثرىـ في البرنامج، وتخريج
في الوقت المناسب، وتحسيف الخدمات اإلشرافية ليـ وتعديؿ البرنامج بشكؿ دوري، إلى جانب 
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اىتماميـ بالجوانب البحثية لمطالب، والتنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج، 
 وعقد شراكات تعاوف مع مجتمعات البحث العممي، نوصي بما يمي:

" والتي تحققت فييا مؤشرات B" و "Aامج التي حصمت عمى تقديرات مرتفعة "أف تمنح جوائز لمبر ( 1
بدرجة عالية ومرتفعة، لتشجيعيا عمى االستمرار -التي تقيس الفعالية واإلنتاجية -جودة األداء 

 والتطوير.
" وىي التي تحققت فييا مؤشرات جودة األداء واإلنتاجية Cأما البرامج التي حصمت عمى تقدير "( 2
كؿ مرضي، فيي بحاجة لمعمؿ عمى تحقيؽ الشروط الالزمة لمرفع مف جودة أدائيا ودعميا في بش

 سبيؿ ذلؾ.
" فترة سنة لتحسيف وضعيا وتطوير أدائيا خاصة Dأف تعطى البرامج التي حصمت عمى التقدير "( 3

، وتقديـ في مؤشرات األداء المنخفضة فييا، مع التواصؿ المستمر معيا ودراسة حالتيا بشكؿ مفصؿ
. عمى أف يعاد التقييـ مرة كؿ سنة.   الدعـ الفني الالـز

" فنوصي بوقفيا لحيف التغمب عمى أسباب ضعؼ األداء Fأما البرامج التي حصمت عمى تقدير "( 4
 عمى المؤشرات.

دراسة وضع البرامج التي كاف أداؤىا ضعيفا، ولكنيا ذات أىمية بالنسبة لمجامعة حسب الخطة ( 5
 يجية لمجامعة، وكيفية تحسيف أدائيا.االسترات

( أف يتـ أتمتة البيانات الخاصة ببرامج الدراسات العميا، كما يتـ استكماؿ مؤشرات الجودة األخرى 6
الميمة، بحيث تصدر تقارير دورية خاصة بالبرامج تساعد في متابعة البرامج، تساعد مسؤولي 

 تحتاج لالىتماـ والتحسيف. البرامج عمى تحديد نقاط قوتيا ونقاط ضعفيا التي
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