جامعة جنران
عمادة السنة التحضريية
وحدة التطوير واجلودة
1439 -1438هـ

إعداد

د .حممد عبده حممد سليم
رئيس جلنة التخطيط بوحدة التطوير واجلودة
0

1

متهيد
ت وفر مؤش تر

يا

تألدتء با ن

حصا ةاو وموموم

م دد ترتا د ف تصاا تأله دت

تمك ا صا ترا رتر م يا

مبناو عمى برتها وأدرو ديااو ،ر ت ت من يشو مؤش تر

تألدتء روم د ترسنو ترتصضاراو ف تالجتم ع ترخ م

ترموتف  2016/4 /19 :و رك بو د مرتجو و مؤش تر

تألدتء ترس باو رمس نو ترتصض اراو 1436 -1434ه وتالتا

ترتصضاراو وت تعتم د مؤش تر

تألدتء روم د ترسنو ترتصضاراو (  1441 -1437ه ) ف تجتم ع مجم

143 /1437ه ،و ر ك ب رارتر ري (، )38/50/3/2
تإلض فاو ه ت ب إلض فو حرى مؤش تر
أهدت

ت تص داا مؤش تر

تألدتء تررةاسو وفا رمتطمب

أهمية مؤشرات قياس األداء
 -1يا

روصد ترتطوار وترجود بت راخ1437/7/12:ه
عم ى م اتن س ا م ي خاوا او ترس نو

عم د ترس نو ترتصض اراو تر ر ا رمو ترج مو

ترج مو  1439/1438ه وتض فو بو ش ترمؤش تر

هاةو تاوا ترتوما – ترمركز تروطن رمتاوا وتالعتم د تألك دام ومؤش تر

تربرن مج.

مدد ترتاد نصو تصاا تألهدت

تألدتء ف

ترو

تر
ترمنش ود  ،وتتخ ي ر ت

ترمنشود .

 -2توصاد آراو ترومل با شطري ترسنو ترتصضاراو ( بنا – بن ).
 -3تسهال عمماو ترتاوا ترمؤسس وتربرتمج .
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تألدتء صسا

 -4تتخ ي تر تر مبناو عمى موموم

اصاصو وديااو.

 -5مرتيبو تألدتء بغرش ترما رنو مي مؤسس

أخرد من ظر .

أنواع مؤشرات قياس األداء
 -1مؤش تر كماو ( :)Quantitative indicatorsك إلصا ءت
 -2مؤش تر نوعاو( :)Qualitative indicatorsكاا

وتربا ن

ترريماو.

مستود رض ترمستااد.

مصطلحات وتعريفات
 ترطمبو  :ماطمح اشمل ترطالا وترط رب
 أعض ء هاةو ترتدرا

ترممتصاا ب رسنو ترتصضاراو.

 :ترمش ركو ف ترومماو ترتدراساو ف عم د ترسنو ترتصضاراو م صممو درجو تردكتورته م تر كور وتالن ا) أست مس عد ،

أست مش رك  ،أست ( أو م ف صكمه م صممو درجو ترم جستار) ك رمص ضر(.
 ترك در تإلدتري  :ترموظاو تر ا ااومو بأعم ل ومه وخدم
 مؤشر يا

تألدتء  :ما اا

توفر با ن

حصا ةاو وموموم

مس عد ت

ط بي ف عم د ترسنو ترتصضاراو م تر كور وتإلن ا.

تسمح ب رما رنو وراد ترتاد نصو تصاا تأله دت

عم د ترسنو ترتصضاراو ألهدتفه .
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ترمنش ود  ،ويا

م دد تصاا

 تراام و ترمرجوا و  (Benchmark) :ه
رمج مو

مس توا

ونا ط ما رن و م ي ج مو

 /ب رتمج نظا ر وتس تخد رتاا ا تألدتء ،وتو د أدت رمتصس ا تر تت

 /تربرتمج وعمماو راه وتصداد أفضل الممارسات .

 أداة القياس  :الطريقة التي يتم جمع البيانات اإلحصائية والمعلومات عن طريقها لحساب قيمة المؤشر ،كاالستبانات ونحوها.

كيفية اختيار مؤشرات قياس األداء لعمادة السنة التحضريية
ت تختا ر مؤش تر يا

تألدتء بن ء عمى أهماو ه ه ترمؤش تر ف ترمرصمو ترص راو وبم اتن سا مي خاوااو ترسنو ترتصضاراو كونه ع درتس

وتصد مكو م فاماا درتساا  ،مي تألخ ف تالعتب ر ي بماو ه ه ترمؤش تر
وترجود فى عم د ترسنو ترتصضاراو بدرتسو ترمؤش تر
تألدتء تر وترد ف
مؤش تر

ترخط و تالس ترتتاجاو رمج مو و

رمبرن مج صسا أهدت

رمتطبا وتراا

خ الل ترو ترج مو صا ا ي م

ترت تيترصه ترهاةو تروطناو رمتاوا وتالعتم د تألك دام كم ي م

ترمجن و تررةاس و رمتط وار

ترمجنو ب ستورتش مؤش تر يا

تختا ر م اتن س ا م ي خاوا او ترس نو ترتصض اراو وبم ع دده (  ) 17مؤش تر وت تختا ر () 10

تربرن مج ب إلض فو حرى ( )6مؤش تر

أدتء حض فاو أخرد رمبرن مج ،و رك عمى ترنصو ترت ر :

حتديث مؤشرات األداء فى عمادة السنة التحضريية ( بما يتناسب مع خصوصية السنة التحضيرية كونها عام دراسي واحد )

4

أوال  :مؤشرات األداء الرئيسة وفقا ملتطلبات هيئة تقويم التعليم – املركز الوطين للتقويم واالعتماد األكادميي
املعيار
م

الرمز الكودي
للمعيار

1

المعيار األول
الرسالة واألهداف

S1.1

2

المعيار الثانا
الفلطات واإلدارة

S2.1

3

المعيار الثالث
دارة ضمان الجىدة
والدضفيص

S3.2

مؤشر األداء

درجةة ويةا المفةدييدبص غةةيلة الرسةالة واألهةداف مدىسةع مةد معر ةة
أيضاء هيئة الددربس وطالب الفةةة الدضضةيربة غالرسةالة وللةب غاسةدمدا
اسدبيان خماسا سةىي)
تقييم المفدييدبص لدليل الفياسات مدضمةا الهيكل الدةظيمةا واخخدةااةات
الىظيييةة مدىسةةع درجةةة يابةةة دليةل الفياسةةات غاسةةدمدا اسةةدبيان سةةةىي
خماسةةةا مىجةةةك لةةةع ةةةل مةةةةص أيضةةةاء هيئةةةة الدةةةدربس وطةةةالب الفةةةةةة
الدضضيربة)
نفبة المقررات الدا قا الطالب غدقييمها خالل العا

املأمول
1437هـ

1438هـ

1439هـ

1440هـ

1441هـ

% 70

% 75

% 75

% 80

% 80

%60

%70

%70

%75

%100

%100

%100

%100

20:1

20:1

20:1

20:1

20:1

%75
%25

%75
%50

%75
%60

%80
%70

%80
%75

%70

%70

%75

%75
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S4.1

نفبة الطالب لع أيضاء هيئة الددربس يلع مفدى العمادة

5

S4.2

درجة تقييم الطالب الشامل للمقررات الدا بدرسىنها
مدىسع تقييم الطالب الشامل للمقررات يلع مقياس مص خمفة درجات)
نفبة أيضاء هيئة الددربس الضااليص يلةع درجةة الةد دىرا يلةع مفةدى
العمادة
معدل اخسدبقاء:
%70
نفبة الطالب الذبص دخلىا الفةة الدضضيربة وأ ملىها غةجاح نفبة الطلبةة
الذبص اجدازوا الفةة الدضضيربة غةجاح)
تقييم الطالب لإلرشاد األ ادبما والمهةا
%75
مدىسع معدل مةاسبة اإلرشاد األ ادبما والمهةا غاسدمدا اسدبيان سةىي
خماسا بقد لطالب الفةة الدضضيربة)
تقييم المفدييدبص للمكدبةة الرقميةة( المدىسةع العةا لمعةدل أو درجةة مةاسةبة
%60
المكدبة الرقمية مدضمةا:

6

المعيار الراغع
الدعليم والدعلم

S4.3
S4.4

7
8
9

المعيار المامس
دارة شؤون الطالب
والمدمات المفاندة

S5.3
S.6.3

5

%75

%100

%75

%75

%80

%80

%60

%65

%70

%75

املعيار
م

الرمز الكودي
للمعيار

1437هـ
المعيار الفادس
مةادر الدعلم

10

S7.2

المعيار الفاغع
المرا ق والدجهيزات

11

مؤشر األداء

املأمول

S7.3

أ) سهىلة الدخىل يلع المىاقع اإلليكدرونية الةت)
ب) تى ر اسدمدا قىايد البيانات اإلليكدرونية
ج) مكانية دخىل المفدمدميص
د) الددربب يلع مهارات اسدمدا المكدبة
هـ) أي مؤشرات أخر لجىدة المدمات
وللب غاسدمدا اسدبيان سةىي خماسا)
تقييم المفدييدبص للمدمات المقدمة ا مجال تكةىلىجيا المعلىمات
مدىسةةع الدقيةةيم العةةا لمعةةدل الكيابةةة المةاسةةبة غاسةةدمدا اسةةدبيان سةةةىي %60
خماسا )
أ) تى ر تكةىلىجيا المعلىمات
ب)المىاقع اخليكدرونية
ج) خدمات الدعلم اإلليكدرونا
د) أمص تكةىلىجيا المعلىمات
هـ) الةيانة للبرامج سى ت وبر واألجهزة لات الةلة هاردوبر )
و) االحية الدخىل واخسدمدا
ز) تضدبث للبرامج سى ت وبر واألجهزة لات الةلة هاردوبر )
تقييم المفدييدبص للمرا ق والدجهيزات:
أ) اليةىل الدراسية
%70
ب)المعامل
ج) دورات الميا مص حيث الةيانة والةظا ة)
د) األمص
هـ) مىاقف الفيارات و مكانية اسدمدامها
و) الفالمة وسائل اإلطياء ،اإلسعا ات األولية ،نظم اإلنذار ،تأميص المةىاد
الكيماوبة)
ز) تجهيةةزات المعةةاقيص ولوي اخحدياجةةات المااةةة األراةةية المةضةةدرة،
المةايد ،تجهيزات دورات الميا )
ك) المرا ق والدجهيزات الرباضية
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1438هـ

%60

%70

1439هـ

%65

%75

1440هـ

%70

%75

1441هـ

%75

%80

املعيار

الرمز الكودي
للمعيار

12

المعيار الداسع

S9.1

13

جراءات الدىظيف

S9.2

م

14
15

S10.1
المعيار العاشر
البضث العلما

16
17

S10.3
S10.4

المعيار الضادي يشر
المدمات المجمعية

S11.1

مؤشر األداء

نفبة أيضةاء هيئةة الدةدربس الةذبص وةادروا ةا العةا الفةاغق ألسةباب ويةر
الىاىل لفص الدقايد(
نفبة أيضاء هيئة الددربس المشةار ىن ةا أنشةطة الدطةىبر المهةةا خةالل
العا الفاغق
يدد األغضاث المةشىرة ةا مجةالت مضكمةة ةا العةا الفةاغق لكةل أيضةاء
هيئة الددربس مص لوي الدوا الكامل
نفبة أيضاء هيئة الددربس مص لوي الدوا الكامةل الةذبص لةدبهم يلةع األقةل
غضث يلما واحد مةشىر ا مجلة مضكمة ،وللب ا العا الفاغق(
يةةدد األغضةةاث أو الدقةةاربر الدةةا قةةدمت ةةا مةةؤتمرات أ ادبميةةة خةةالل العةةا
الفاغق وللب لكل أيضاء هيئة الددربس لوي الدوا الكامل
نفةةبة أيضةةاء هيئةةة الدةةدربس ومةةةص ةةا حكمهةةم مةةص لوي الةةدوا الكامةةةل
المشار يص ا أنشطة المدمة المجدمعية

املأمول
1437هـ

1438هـ

1439هـ

1440هـ

1441هـ

خ تدجاوز
%10
%70

خ تدجاوز
%10
%75

خ تدجاوز
%10
%75

خ تدجاوز
%10
%80

خ تدجةةةاوز
%10
%80

20

20

25

30

%20

%20

%25

%30

20

20

25

30

%15

%20

%20

%25

35
%35
35
%30

ثانياً  :مؤشرات األداء للربنامج حسب أهداف الربنامج
م

اهلدف

1

تأهيللللللل الطلللللللل
للدراسلللللللللللللللللللللللللللل
التخصصللللللللللللللللللللي

الرمز الكودي للمؤشر

PYP1

PYP2

مؤشر األداء

نسب الط

الذين اجتازوا السن التحضيري بنجاح

رضا الكليات التي تتطلب السن التحضيري عن النواحي األكاديمي والمهارات
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املأمول
1437

1438

1439

1440

1441

%70

%75

%75

%80

%80

%70

%70

%70

%75

%75

الجامعي

الشخصي لخريج السن التحضيري
%70

%75

%75

%80

%80

PYP4

نسب رضا الطلب عن القاعات الدراسي والمعام

%70

%70

%70

%75

%75

PYP5

النسب المئوي للطلب المشاركين ف األنشط ال صفي

%30

%35

%40

%45

%50

PYP3

تحسلللين الخللللدمات
الط بي بملا يسله
فلللل تطللللوير بيئلللل
التعل

2

PYP6

نسب الطلب إل الكادر اإلدارى

PYP7

نسب الطلب إل هيئ التدريس عل مستوى العمادة

PYP8
تقلللللللدي مقلللللللررات
دراسلللللي متميللللل ة
مللللن هلللل هيئلللل
تدريسي متطورة

PYP9

PYP10

3

تقوي الط

لإلرشاد األكاديمي ف السن التحضيري

1:75

1:75

20:1

نسب الطلب الذين ت استط ع آرائه لتقيي المقررات و أداء أعضاء هيئ
التدريس

%70

%75

8

العام

%80

%80

%85

ال ت يد عن % 10

نسب أعضاء هيئ التدريس الذين غادروا في العام السابق ألسبا غير
الوصو لسن التقاعد
نسب أعضاء هيئ التدريس المشاركون في أنشط التطوير المهني ه
السابق

1:75

1:70

1:65

%70

%75

%80

%80

%80

ثالثاً  :مؤشرات األداء اإلضافية للربنامج
م

الرمز الكودي للمؤشر

1

PYPA1

املأمول

مؤشر األداء
1437

1438

1439

1440

1441

نسب القرارات التي اتخذت بالرجوع إل رسال العمادة.

%75

%80

%80

%85

%90

نسب تمثي الجانب النسائي في مجالس األقسام.

%20

%25

%30

%35

%40

نسب تمثي الجانب النسائي في لجان الجودة المختلف بالعمادة.

%20

%25

%30

%35

%40

3

7

10

15

20

PYPA2

2
PYPA3

3
PYPA4

عدد أنشط الخدم المجتمعي المقدم من العمادة.

4

 50 : 1للمقررات النظرية

PYPA5

نسبة الطلبة إلى هيئة التدريس على مستوى كل قسم.

5

 25 : 1للمقررات العملية

PYPA6

6

نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه من إجمالي العدد الكلى ألعضاء هيئة
التدريس على مستوى كل قسم

% 75

% 75

% 80

%80

% 85

ونالحظظ ممظا سظبأ م مراظرات اءدام يمكظم حصظرما ودمظع دلتهظا مظم خظال تعظاوم كظ مظم :الهيئظة اءكاديميظة وااداريظة واءقسظام العمليظة واللدظام المختلبظة بوحظدط الت ظوير
والدودط في عمادط السنة التحضيرية وذلك لتحقيأ مذه المرارات واعداد تقرير عم تحققها .وسوف نتناو مذا على النحو التالى:
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اجلهة املنقذة

الدليل

املؤشر

لجن ضمان جودة البرنامج

إفادة من لجن ضمان جودة البرنامج  +نتائج تحلي االستبيان

لجن التخطيط

إفادة من لجن التخطيط  +نتائج تحلي االستبيان

لجن ضمان جودة البرنامج

إفادة من لجن ضمان جودة البرنامج +إفادة من منسق ك قس بذلك

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل +إفادة من مسج العمادة

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل +إفادة من منسق ك قس بذلك

نسللب أعضللاء هيئ ل التللدريس الحاصلللين عل ل درج ل الللدكتورا عل ل
مستوى العمادة

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل

معد االستبقاء:

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل +إفادة من مسج العمادة

درج وعي المستفيدين بصيغ الرسال واألهداف
تقيللللي المسللللتفيدين لللللدلي السياسللللات متضللللمنا الهيكلللل التن يملللللي
واالهتصاصات الوظيفي
نسب المقررات التي قام الط
نسب الط

بتقييمها ه

العام

إل أعضاء هيئ التدريس عل مستوى العمادة

درج تقيي الط

الشام للمقررات التي يدرسونها

نسب الط الذين دهلوا السن التحضيري وأكملوهلا بنجلاح ( نسلب
الطلب الذين اجتازوا السن التحضيري بنجاح)
تقيي الط لإلرشاد األكاديمي والمهني
(متوسط معد مناسب اإلرشاد األكاديمي والمهنلي باسلتخدام اسلتبيان
سنوي هماسي يقدم لط السن التحضيري )

لجن إدارة شؤون الط

والخدمات المساندة

إفادة من لجن إدارة شؤون الط

والخدمات المساندة +نتائج تحلي

االستبيان
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املؤشر
تقيي المستفيدين للمكتب الرقمي
تقيي المستفيدين للخدمات المقدم في مجا تكنولوجيا المعلومات

مصادر التعل

إفادة من لجن مصادر التعل  +نتائج تحلي االستبيان

لجن المرافق والتجهي ات
لجن المرافق والتجهي ات

تقيي المستفيدين للمرافق والتجهي ات
نسب أعضاء هيئ التلدريس اللذين غلادروا فلي العلام السلابق ألسلبا
غير الوصو لسن التقاعد.
نسب أعضاء هيئ التلدريس المشلاركون فلي أنشلط التطلوير المهنلي
ه العام السابق
عللدد األبحللام المنشللورة فللي مج ل ت محكملل فللي العللام السللابق لكلل
أعضاء ه يئ التدريس من ذوي الدوام الكام
نسب أعضاء هيئ التدريس من ذوي الدوام الكام اللذين للديه علل
األق ل بحللث علمللي واحللد منشللور فللي مجل ل محكم ل وذلللك فللي العللام
السابق.
عدد األبحام أو التقارير التي قدمت في مؤتمرات أكاديمي ه
السابق وذلك لك أعضاء هيئ التدريس ذوي الدوام الكام

اجلهة املنقذة

الدليل

العلام

نسب أعضاء هيئ التدريس ومن فلي حكمهل ملن ذوي اللدوام الكامل
المشاركين في أنشط الخدم المجتمعي

لجن المرافق والتجهي ات

لجن المرافق والتجهي ات

لجن البحث العلم وهدم المجتمع

لجن البحث العلم وهدم المجتمع

لجن البحث العلم وهدم المجتمع

لجن البحث العلم وهدم المجتمع
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إفادة من لجن المرافق والتجهي ات +نتائج تحلي االستبيان
إفادة من لجن المرافق والتجهي ات +نتائج تحلي االستبيان
إفادة من لجن المرافق والتجهي ات +إفادة من ك قس بذلك

إفادة من لجن المرافق والتجهي ات +إفادة من ك قس بذلك

إفادة من لجن البحث العلم وهدم المجتمع

إفادة من لجن البحث العلم وهدم المجتمع

إفادة من لجن البحث العلم وهدم المجتمع

إفادة من لجن البحث العلم وهدم المجتمع

املؤشر
نسب الط

الذين اجتازوا السن التحضيري بنجاح

رضا الكليات التلي تتطللب السلن التحضليري علن النلواحي األكاديميل
والمهارات الشخصي لخريج السن التحضيري
تقوي الط

لإلرشاد األكاديمي ف السن التحضيري

اجلهة املنقذة

الدليل

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل  +إفادة من مسج العمادة

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل  +نتائج تحلي االستبيان

لجن إدارة شؤون الط

والخدمات المساندة

إفادة من لجن إدارة شؤون الط

والخدمات المساندة +إفادة من المرشد

األكاديمي للعمادة
نسب رضا الطلب عن القاعات الدراسي والمعام

لجن المرافق والتجهي ات

إفادة من لجن المرافق والتجهي ات +نتائج تحلي االستبان

النسب المئوي للطلب المشاركين ف األنشط ال صفي

لجن إدارة شؤون الط

والخدمات المساندة

إفادة من لجن إدارة شؤون الط

والخدمات المساندة

نسب الطلب إل الكادر اإلدارى

لجن إدارة شؤون الط

والخدمات المساندة

إفادة من لجن إدارة شؤون الط

والخدمات المساندة

نسب الطلب إل هيئ التدريس عل مستوى العمادة

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل

نسب الطلب الذين ت استط ع آرائه لتقيي المقررات و أداء أعضلاء
هيئ التدريس

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل  +إفادة من منسق ك قس بذلك

نسب أعضاء هيئ التلدريس اللذين غلادروا فلي العلام السلابق ألسلبا
غير الوصو لسن التقاعد

لجن المرافق والتجهي ات

إفادة من لجن المرافق والتجهي ات +إفادة من ك قس بذلك

نسب أعضاء هيئ التلدريس المشلاركون فلي أنشلط التطلوير المهنلي
ه العام السابق

لجن المرافق والتجهي ات

إفادة من لجن المرافق والتجهي ات +إفادة من ك قس بذلك
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املؤشر

اجلهة املنقذة

نسب القرارات التي اتخذت بالرجوع إل رسال العمادة.

لجن ضمان جودة البرنامج

نسب تمثي الجانب النسائي في مجالس األقسام.

لجن ضمان جودة البرنامج

نسب تمثي الجانب النسائي في لجان الجودة المختلف بالعمادة.

لجن ضمان جودة البرنامج
لجن البحث العلم وهدم المجتمع

عدد أنشط الخدم المجتمعي المقدم من العمادة.

الدليل
إفادة من لجن ضمان جودة البرنامج
إفادة من لجن ضمان جودة البرنامج
إفادة من لجن ضمان جودة البرنامج

إفادة من لجن البحث العلم وهدم المجتمع

نسب الطلب إل هيئ التدريس عل مستوى ك قس .

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل  +إفادة من منسق ك قس بذلك

نسللب أعضللاء هيئ ل التللدريس الحاصلللين عل ل درج ل الللدكتورا مللن
إجمالي العدد الكل ألعضاء هيئ التدريس عل مستوى ك قس

لجن التعلي والتعل

إفادة من لجن التعلي والتعل  +إفادة من منسق ك قس بذلك

كيف يتم احتساب مؤشرات األداء ؟
سنعرض بعض األمثل حو كيفي احتسا بعض مؤشرات األداء :

 -1مؤشر تقييم الطالب للمقررات الدراسية واالداء التدريسي ألعضاء اهليئة التدريسية
النسبة = عدد المقررات التي تم تقييمها من قبل الطالب مقسوما على العدد االجمالي المقررات*%100

 -2مؤشر نسبة الطالب اىل اعضاء اهليئة التدريسية
النسبة = عدد الطالب في البرنامج  /عدد اعضاء هيئة التدريس في البرنامج *%100
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 -3مؤشر نسبة الطلبة امللتحقني بالربنامج الذين اكملوا بنجاح السنة التحضريية
النسبة = (اجمالي عدد الطالب اللذين اكملوا السنة التحضيرية بنجاح  /اجمالي عدد الطالب المقيدين في البرنامج *%100

 -4مؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس املشرتكني يف أنشطة التطوير املهين
النسبة = (اجمالي عدد اعضاء هيئة التدريس ممن خضعوا للدورات التدريبية مقسوما على اجمالي عدد اعضاء هيئة التدريس ) *%100

 -5مؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين لديهم حبث واحد على االقل حمكم ومنشور خالل العام املاضي
النسبة = عدد اعضاء هيئة التدريس في البرنامج ممن لديهم بحث علمي محكم منشور خالل العام الماضي  /اجمالي عدد اعضاء هيئة التدريس في البرنامج * %100

 -6مؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس املشرتكني يف أنشطة اخلدمة اجملتمعية
النسبة = عدد اعضاء هيئة التدريس ممن لديهم مشاركات مجتمعية  /اجمالي اعضاء هيئة التدريس بالبرنامج * %100
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