
 ني للتقويم واالعتماد األكاديميالمركز الوط                                                                                                                                                                                                                 

National Center for Academic Accreditation and Evaluation                                                                                                                                                            

 

 

 مؤشرات األداء املطلوبة من الربامج األكادميية املختلفة جبامعة جنران

 املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكادميي –وفقا ملتطلبات هيئة تقويم التعليم  

 علوم المختبرات اإلكلينيكية  –كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 

 

 

 

 

 

 



 ني للتقويم واالعتماد األكاديميالمركز الوط                                                                                                                                                                                                                 

National Center for Academic Accreditation and Evaluation                                                                                                                                                            

 

 مؤشر األداء الرمز الكودي للمعيار املعيار

 معيار األولال
 الرسالة واألهداف

S1.1 
درجةةة و ةةم المسةة بيدية الةةيلة الرسةةالة واألهةةداف عم وسةةض مةةدئ معرتةةة   طةةا  هي ةةة ال ةةدري  وضةة   

 (مرحلة الاكالوريو  والدراسات العليا االرسالة وذلك ااس خدام اس اياة خماسم سنوي

 المعيار الثانم
 واإلدارة السلضات

S2.1 

ل السياسات م طمنا الهيكةل ال نييمةم واتخ لالةات الوييبيةة عم وسةض درجةة كبايةة  قييم المس بيدية لدلي
دليل السياسات ااس خدام اس اياة سنوي خماسةم موجةإ ىلةل كةل مةة   طةا  هي ةة ال ةدري  وضة   السةنة 

 النها ية(
 
 

 المعيار الثالث
ىدارة طماة الجودة 

 وال حسية

S3.1 

 علم عم وسةةض درجةةة ال قيةةيم العةةام للجةةودة ااسةة خدام اسةة اياة سةةنوي درجةةة ال قيةةيم العةةام للجةةودة وخاةةرات الةة
 خماسم لض   السنة النها ية( 

 
 
 
 
 

S3.2 نساة المقررات ال م قام الض   ا قييمها خ ل العام 

 المعيار الرااع
 ال عليم وال علم

S4.1  نس  الض   ىلل   طا  هي ة ال دري 
 الكامل( عانا   لل المعادل  و المكاتئ للوقت

S4.2 درجة  قييم الض   الشامل للمقررات ال م يدرسونها 
 عم وسض  قييم الض   الشامل للمقررات  لل مقيا  مة خمسة درجات( 

 

S4.3 نساة   طا  هي ة ال دري  الحاللية  لل درجة الدك وراه 

S4.4 : معدل اتس اقا 
 .لسنة األوللنساة الض   الذية دخلوا الارامج و كملوا انجاح ا

S4.5 : معدل ال خرج لض   مرحلة الاكالوريو 
 نساة الض   الذية دخلوا ارامج مرحلة الاكالوريو  و كملوا هذه الارامج تم الحد األدنل للوقت 

S4.6 :معدل  خرج ض   مرحلة الدراسات العليا 
 مج تم الوقت المحددنساة الض   الذية يدخلوة ارامج الدراسات العليا و كملوا هذه الارا
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S4.7  مة ال خرج:- شهر 6تم خ ل  –نساة خريجم ارامج مرحلة الاكالوريو  الذية 
  (  م  وييبهم

  ( ال حقوا ادراسات تحقة
 ييبهم  و ال حاقهم ادراسات تحقةج( لم ي م  و

 
 
 

 المعيار الخام 
الض   شؤوة ىدارة 

 المساندة خدماتالو

S5.3 

 رشاد األكاديمم والمهنم قييم الض   لإل
عم وسةض معةةدل مناسةةاة اإلرشةةاد األكةةاديمم والمهنةةم ااسةة خدام اسةة اياة سةةنوي خماسةةم يقةةدم لضةة   السةةنة 

 النها ية(

 المعيار الساد 
 ملادر ال علم

S6.1 

 قييم المس بيدية للمك اة "والمركز اإل  مم". عالم وسض العةام لمعةدل  و درجةة مناسةاة المك اةة "والمركةز 
 اإل  مم" م طمنا:

  ( مويبم المك اة الذية يقدموة المسا دة
  ( الوطع الحالم وال حديث
 ج( ىمكانيات النسخ والضاا ة

 د( كبا ة المعدات
 هـ( مناساة المناخ للدراسة

 و(  وتر  ماكة للدراسة
 ز(  ي مؤشرات جودة  خرئ

 , وذلك ااس خدام اس اياة سنوي خماسم(

S.6.3 

 ة للمك اة الرقمية. عالم وسض العام لمعدل  و درجة مناساة المك اة الرقمية م طمنا: قييم المس بيدي
  ( سهولة الدخول  لل المواقع اإلليك رونية ع لنت(

  (  وتر اس خدام قوا د الايانات اإلليك رونية
 ج( ىمكانية دخول المس خدمية
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 د( ال دري   لل مهارات اس خدام المك اة
 جودة الخدمات هـ(  ي مؤشرات  خرئ ل

 وذلك ااس خدام اس اياة سنوي خماسم(
 

 المعيار السااع
 المراتق وال جهيزات

S7.1 

 :م طمنا المعلومات,  كنولوجيا ميزانية  لل السنوي اإلنباق
  ( نساة الميزانية الكلية للجامعة  و الكلية  و الارنامج المخللة ل كنولوجيا المعلومات؛

 ( نساة ميزانية  كنولوجيا المعلومات المخللة لكل ارنامج  لل المس وئ المؤسسم  و لكةل ضالة   لةل 
 مس وئ الارامج

 ج( نساة ميزانية  كنولوجيا المعلومات المخللة لشرا  ارامج الكومايو ر األللية عسوتت وير(
 د( نساة ميزانية  كنولوجيا المعلومات المخللة ألمة المعلومات

 اة ميزانية  كنولوجيا المعلومات المخللة للليانة الم علقة ا كنولوجيا المعلوماتهـ( نس

S7.2 

  قييم المس بيدية للخدمات المقدمة تم مجال  كنولوجيا المعلومات
 عم وسض ال قييم العام لمعدل الكباية "المناساة" ااس خدام اس اياة سنوي خماسم عز

  (  وتر  كنولوجيا المعلومات
 واقع اتليك رونية ( الم

 ج( خدمات ال علم اإلليك رونم
 د(  مة  كنولوجيا المعلومات

 هـ( الليانة عللارامج "سوتت وير" واألجهزة ذات الللة "هاردوير"(
 و( ل حية الدخول واتس خدام

 ز(  حديث عللارامج "سوتت وير" واألجهزة ذات الللة "هاردوير"(

S7.3 

 ل جهيزات: قييم المس بيدية للمراتق وا
  ( البلول الدراسية

  ( المعامل
 ج( دورات المياه عمة حيث الليانة والنياتة(

 د( األمة 
 هـ( مواقف السيارات وىمكانية اس خدامها

 و( الس مة عوسا ل اإلضبا , اإلسعاتات األولية, نيم اإلنذار,  أمية المواد الكيماوية(
 عاألرلبة المنحدرة, الملا د,  جهيزات دورات المياه(ز(  جهيزات المعاقية وذوي اتح ياجات الخالة 
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 ك( المراتق وال جهيزات الرياطية

 المعيار ال اسع
 ىجرا ات ال وييف

S9.1 ية غادروا تم العام السااق ألساا  غير الولول لسة ال قا د.ذنساة   طا  هي ة ال دري  ال 

S9.2 وير المهنم خ ل العام السااقنساة   طا  هي ة ال دري  المشاركوة تم  نشضة ال ض 

 المعيار العاشر
 الاحث العلمم

S10.1 
 ةدد األاحةاث المنشةةورة تةم مجةة ت محكمةة تةم العةةام السةااق لكةةل   طةا  هي ةة ال ةةدري  مةة ذوي الةةدوام 

 الكامل

S10.2 دد اإلس شهادات تم المج ت العلمية المحكمة لكل   طا  هي ة ال دري  مة ذوي الدوام الكامل  

S10.3 
نساة   طا  هي ة ال دري  مةة ذوي الةدوام الكامةل الةذية لةديهم  لةل األقةل احةث  لمةم واحةد منشةور تةم 

 مجلة محكمة, وذلك تم العام السااق.

S10.4 

 
 ةةدد األاحةةاث  و ال قةةارير ال ةةم قةةدمت تةةم مةةؤ مرات  كاديميةةة خةة ل العةةام السةةااق وذلةةك لكةةل   طةةا  هي ةةة 

 لال دري  ذوي الدوام الكام

S10.5 

 
 مةة تةم العةام السةااق كنسةاةعغير ميزانية الاحةث العلمةم للجامعةة(  دخل الاحث العلمم مة ملادر خارجية

  كامل ادوام ال دري  هي ة   طا   دد

 المعيار الحادي  شر
 الخدمات المجمعية

S11.1 
ضة الخدمةةة نسةةاة   طةةا  هي ةةة ال ةةدري  ومةةة تةةم حكمهةةم مةةة ذوي الةةدوام الكامةةل المشةةاركية تةةم  نشةة

 المج معية 

 


