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ة  ساب المؤ المؤ العمل قة اح ددالهدفط ال
ProcessIndicatorMethodeOBJFR-CY

نسبة تفعيل الخطة السنوية للتدقيق الداخلي
عدد عمليات التدقيق التي تم تنفيذها/عدد عمليات 

التدقيق المبرمجة
سنوي%100الخطة السنوية للتدقيق

ة نظام الجودة ة فعال عدد من المؤشرات التي تحققت / العدد الكلي س
للمؤشرات

سنوي%70≤لوحة القيادة

نسبة حملة درجة الدكتوارة في البرنامج 
العضاء هيئة التدريس

عدد اجمالي اعضاء هيئة التدريس على عدد 
حاملى درجة الدكتوراة

دشؤون أعضاء هيئة التدريس ا %52سنويم

عدد شكاوى الطلبة المتعلقة بالعملية األكاديمية
مجموع عدد الشكاوى المسجلة في الجامعة 

والمتعلقة بالعملية األكاديمية
قة شهري7 ≥سجل حاالت عدم المطا

ة عن الجامعةنتائج إستبيان قياس رضا الطلبة عن الجامعةرضا الطلبة عن الجامعة اس رضا الطل ان ق ب سنوي%75≤ إس

اد  ة عن المرشد األ نتائج إستبيان قياس رضا الطلبة عن المرشد رضا الطل
األكاديمي

اد  ة عن المرشد األ اس رضا الطل ان ق ب سنوي%70≤ إس

ة عن أ.ه.التدرس ة عن أ.ه.التدرسنتائج إستبيان قياس رضا الطلبة عن أ.ه.التدريسرضا الطل اس رضا الطل ان ق ب سنوي%70≤إس

اس رضا أ.ه.التدرس عن لجامعةنتائج إستبيان قياس رضا أ.ه.التدريس عن لجامعةرضا أ.ه.التدرس عن لجامعة ان ق ب سنوي%75≤ إس

م  جري فيها تقي ة المقرارات ال  س
ة خالل السنة الطل

ةنتائج استبيان تقييم المقرارات الدراسية م المقرارات الدراس ان تقي ب سنوي%80≤اس

ة ا اعضاء هيئة  المعدل االجما للطل
التدرس

اعدد الطلبة السجلين الي عدد أعضاء هيئة 
التدريس

سنوي1:20شوؤن أعضاء هيئة التدرس

م االداء  المقرر  نتائج استبيان تقييم االداء في المقرر من قبل أ.ه تقي
التدريس

م لالداء  المقرر ان تقي ب سنوي%80≤اس

ملوا  نامج اللذين ا ة الداخل لل ة الطل س
سب  شمل هذه ال السنة او بنجاح ( ال

ة) السنة التحض

عدد الطلبة لسنة اولى اللذين اجتازوا السنة  
االولى بنجاح دون احتساب السنة التحضيرية

سنوي%80≤الدراسة واالمتحانات

ملو  نامج و ا ة الداخل لل ة الطل س
نامج  الحد االد من المدة (5 سنوات) ال

عدد الطلبة الداخلين في البرنامج و اكلمو 
البرنامج في الحد االدني

سنوي%70 ≤الدراسة واالمتحانات

نامج ة النمو  اعداد المقبول  ال احتساب نسبة نمو اعداد المقبولين خالل ثالث س
سنوات.

دالدراسة و االمتحانات  ا %47%35سنويم

ج  مستوى رضا اصحاب العمل عن الخ
و مهاراتهم

ان أراء سوق العمل نتائج استبيان أراء سوق العمل ب داس ا سنويم

ة المتلقي خدمات االرشاد  ة الطل س
اد  اال

اد قوائم الطلبة لكل مرشد اكاديمي سنوي%100المرشد اال

ة ة عن المكت اس رضا الطل ة ق ةنتائج استبيان قياس رضا الطلبة عن المكتبةس اس الرضا عن المكت ان ق ب %72سنوي%70 ≤اس

ة من  س رضا الخرج عن المهارات المك
نامج الدرا  ال

ج نتائج استبيان رضا الخريجين ان االخ ب %96سنوي %90≤اس

ساب  ة ال امج السن ادرات و ال عدد الم
ف و زادة االعمال ة مهارات التوظ الطل

ة عدد المبادرات خالل السنة ادات الخارج دالع ا سنويم

از ب اإلمت م أداء طب ازنتيجة استبيان تقييم أداء طبيب اإلمتيازتقي ب اإلمت م أداء طب ان تقي ب سنوي%75≤اس
عدد حاالت المر ال تم عالجها 

ادات الع
ة منظومة االستقبال بالعيادات ادات الخارج دالع ا سنويم

م الرضا المجتم عن خدمات  تقي
ة ادات الخارج الع

ة نسبة النتائج االيجابية الستبيان الرضا المجتمعي ادات الخارج سنوي%70 ≤الع

وادر المساندة م االداء الوظ لل نتائج استبيان تقييم االداء الوظيفي للكادور تقي
المساندة

اوادر  م االداء الوظ لل ان تقي ب اس
المساندة

سنوي70% ≤

ل الطالب ودار المساندة من ق م اداء ال نتائج استبان تقييم اداء الكوادر المساندة من قبل تقي
الطالب

ل  وادر المساندة من ق م اداء ال ان تقي ب اس
الطالب

%81سنوي75%≤

فاءة موظفنتائج تقييم األداء السنوي لكفاءة موظفمستوى كفاءة الموظفين م األداء السنوي ل سنوي%70≤نموذج  تقي
اس رضا الموظف تحليل الرضا الوظيفي للكادر االدارىرضا الموظفين ان ق ب %84سنوي%75≤اس

نسبة تفعيل الخطة السنوية للتدريب
عدد عمليات التدريب التي تم تنفيذها/عدد 

عمليات التدريب المبرمجة
سنوي%100الخطة السنوية للتدريب

نسبة تطبيق خطة الصيانة الوقائية
عدد عمليات الصيانة الوقائية التي تم تنفيذها/عدد 

العمليات  المبرمجة
سنوي%85 ≤صيانة وقائية

انةعدد ساعات العطل المسجلة في المعدات األساسيةخفض نسبة األعطال بالمعدات األساسية 00,330,22شهري1طلب ص
عدد حاالت عدم المطابقة المسجلة عند 

اإلستالم
عدد حاالت عدم المطابقة المسجلة عند إستالم 

األصناف ( طبية/إدارية)
قة شهري0سجل حاالت عدم المطا

ة م اد ة األ العمل

ات ة المش عمل

ادة و التحس  ة الق عمل
المستمر
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انة  ة الص عمل

ة الموارد ال

انات مصدر الب

100%

93%

6

78%

1:23

ة  ك لي ل األ ة ما ق العمل
ة ك لي واأل

ة االنجاز لعام  س
2017/2018

90%

100%

11

75%

81%

96%

72%

90%

82%

77%

75%

81%

76%

81%

78.5%

2377 2064

62%

0



نفاذ المخزون من األصناف األساسية
عدد حاالت عدم المطابقة المسجلة في نفاذ 

المخزون من األصناف األساسية (طبية/إدارية)
قة شهري0سجل حاالت عدم المطا

ات ة المش عمل
0


