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 : .................المركز الجامعي:................................./ الجامعة
 المؤشرات الكمية

  )         (     عدد األقسام )            ( عدد الكليات في الجامعة 
 المؤشرات الكمية للموارد المادية

األجهزة واألدوات التقنية المتوفرة  العدد أبنية الجامعة 
األجهزة الحاسوبية  العدد عةفي الجام

 المعلومات وحدة االنترنت العدد المتوفرة في المؤسسة

حجم الموقع االلكتروني للمؤسسة على   للموظفين واإلداريين  حواسيب ألعمال المختبرات  المقاعد-المكتبة المركزية 
  (مقدرا بعدد الصفحات ) االنترنت

  عدد الحواسيب في وحدة االنترنت  ألعضاء هيئة التدريس  تبر أجهزة مخ  (التطبيقية )القاعات الدراسية
  ساعات تشغيل االنترنت  للطلبة  معدات ووسائل علمية  مدرج المحاضرات

 Dataأجهزة عرض البيانات   قاعات المحاضرات العامة

Show 
معدل عدد األساتذة المستخدمين   للقياديين اإلداريين 

  لالنترنت

  معدل عدد الطلبة المستخدمين لالنترنت  للجان العلمية   أجهزة الفيديو والتلفزيون  يةالمختبرات البحث
    للمجالس العلمية  الوثائقآالت تصوير   مختبر اللغات

أجهزة حواسيب مع طابعة   مختبر الحاسوب
      لألقسام والشعب

        ساحات الرياضيةمال
        مكاتب األساتذة

        مخابر البحث
        (محلية )شبكة األنترنت 
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الطلبةو ألساتذةالمؤشرات الكمية حول   

 

 الطلبة األساتذة 
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 :المؤشرات الكمية في مجال البحث العلمي 
 العدد المؤشرات 

التعليم .أ ضرمحا مساعد الكليات 

 العالي
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 الدراسات العليا د.م.ل: النظام 
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 عربية
 

 لغة أخرى
 

   البحوث العلمية المنشورة في المجالت العلمية المحكمة الصادرة عن الجامعة وخارجها .1
   في المجالت العلمية المحكمة الصادرة عن الجامعة وخارجهاالبحوث المختبرية والحقلية المنشورة  .2
   المجالت العلمية المحكمة الصادرة عن الجامعة .3
   الجامعةالدوريات العلمية الصادرة عن  .4
   المؤلفات العلمية ألعضاء هيئة التدريس الصادرة عن الجامعة .5
   الكتب المنهجية ألعضاء هيئة التدريس الصادرة عن الجامعة .6
   الكتب المترجمة ألعضاء هيئة التدريس الصادرة عن الجامعة .7
   ي السنةف التدريستوزع على هيأة التي القصيرة المدى عدد المنح البحثية  .8
   الطويلة المدى عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على المنح البحثية .9

   معدل الملتقيات الوطنية والدولية المنظمة سنويا 11
   معدل العطل العلمية الخاصة بمشاركة أساتذة العلوم اإلنسانية في المؤتمرات العلمية الدولية  11

 
 :المؤشرات النوعية 

نسبة  الخريجين ......... نسبة التسجيل  .........نسبة الضعفاء ......نسبة المتفوقين ......نسبة المتوسطين : ح  الطلبةمستوى نجا

نسبة األساتذة المنخرطين في ………عدد مشاريع البحث المسجلة .. ……نسبة االنقطاع والتسرب ……نسبة اإلعادة..……

الندوات والمؤتمرات العلمية . .....مراكز البحث ........نسبة البحوث باللغة العربية .........براءة االختراع................البحث

عدد الطلبة لكل قاعة درس .............اتفاقيات علمية مع الجامعات األجنبية ......المجالت .........منشورات األساتذة .........

 ........ عدد المكتبات......................نسبة الطلبة لكل كومبيوتر متوفر في الكلية ......

 .............  القسم ..............     الكلية  ...........  اإلدارة المركزية: خلية الجودة على مستوى 



 5 

 ............ intranetشبكة األنترانت 

 ............internet شبكة األنترنت
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