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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم  ،والصالة والسالم على محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين ،أما بعد:
فمع حرص كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى على تجويد مخرجاتها
وتطوير وتحسين أداء برامجها األكاديمي واإلداري والفني ،وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي ،تسعى لقياس وحوكمة مؤشرات أداء برامجها ومقارنة مخرجاتها
الفعلية إلى المخرجات الطموحة (المستهدفة) التي تضمن الحد األدنى الحقيقي من معايير
الجودة ،وهو مما يسهل إجراء المقارنة المرجعية مع البرامج النظيرة التي لديها ممارسات
جيدة حتى يمكنها معرفة واقع أداء برامجها وفرص التحسين المطلوبة لتطويره .
لهذا أعدت هذا الدليل ليكون مرشدا وهاديا لفريق الجودة بالكلية؛ ويضاف لسلسة أدلة
الجودة التي قامت الكلية بنشرها وتوعية أعضاءها بها.
نسأل اهلل أن يتقبل العمل ،ويكلل الجهود ويحقق األمل.

الفصل األول

مؤشرات األداء

أهمية قياس مؤشرات األداء
ال يستريب العاملون في حقول الجودة في معرفة اهمية مؤشرات األداء على مستوى
عمل الجودة ،هي األداة االدارية المهمة في مساندة البرامج التعليمية على زيادة قدرتها على تطوير كل
العمليات الداخلية ،وذلك لتقوية مخرجاتها بكفاءة عالية .فمؤشرات األداء توفر البيانات اإلحصائية والمعلومات
التي تساهم في تحقيق أدوار مهمة ،لعل من أبرزها ما يلي:
ضبط ومراقبة قياس مدى التقدم الذاتي عبر الزمن نحو المستهدفات المأمولة على المدى القريب والبعيد.
باإلضافة للمقارنة الذاتية عبر الزمن؛ تسهم المؤشرات في تفعيل معيارية المقارنة مع برامج أخرى نظيرة؛
لقياس وتقييم األداء وتحديد نواحي القصور فيها ،بالمقارنة باآلخرين ،والعمل على معالجتها ،وتحقيق الجودة
في أداء الخدمات التعليمية فيها.
هذا كله يسهم في تسهيل اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة بواسطة قياس هذه المؤشرات
واالستفادة من نتائج القياس في تحسين المخرجات التعليمية ووضع الخطط التنفيذية للتطوير والتحسين.
تسهيل عملية التقويم البرامجي وتحقيق أحد متطلبات االعتماد األكاديمي.

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

11

أنواع مؤشرات األداء
نظام التعليم يتكون من ثالث مكونات رئيسية  :المدخالت والعمليات والمخرجات ،وكل مكون من هذه
المكونات الثالث يحتاج إلى مؤشرات خاصة بها تقيس بها أداءه وجودته ؛ فالمؤشرات ثالثة أنواع:

مؤشرات المدخالت.
مؤشرات العمليات.
مؤشرات المخرجات.

12

أعضاء هيئة
التدريس
المقررات
الدراسية

الطالب

الخطة
اإلستراتيجية

المدخالت
في التعليم

المرافق

والتجهيزات

مصادر
التعلم

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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جودة المخرجات األكاديمية
(التعلم والتوظيف والمستوى النوعي للخريج)

خدمة المجتمع

المخرجات
في التعليم

البحث العلمي
المؤتمرات والندوات

اإلستشارات العلمية

سمعة البرنامج ورضا المستفيد

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

15

خطوات تقويم األداء
انتقاء محددات مناسبة الختيار مؤشرات األداء وفق واقع البرنامج واحتياجاته من المؤشرات المحلية
والدولية .
اختيار مؤشرات األداء بواسطة المحددات المناسبة واعتمادها من مجلس القسم.
تحديد المستهدفات من هذه المؤشرات ،وفق الخطط االستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية ،مع مراعاة التدرج
في المستهدفات على المدى القريب والبعيد ،والمقارنة بالمعايير المرجعية اإلقليمية والمحلية والداخلية.
قياس مؤشرات األداء الفعلية والحصول على البيانات لتقويم األداء الفعلي للبرنامج.
مقارنة األداء الفعلي بالمستهدف .
تقويم وتحليل النتائج لتحديد الفجوة ووضع خطط ومبادرات للتحسين .
بعد مرور مدة دورية معينة على قياس المؤشر يتم إجراء مقارنة مرجعية ذاتية لتحليل النتائج وإعداد خطط
التحسين المحدثة والمستمرة .

16

محددات اختيار مؤشرات األداء في برامج كلية الشريعة

تخضع عملية اختيار مؤشرات قياس األداء لبرامج كلية الشريعة لمرشحات ومحددات؛ ولذا قامت لجنة مؤشرات األداء
والمقارنة المرجعية بالكلية باختيار عدد  44مؤشرا؛ وذلك وفق المحددات التالية:
• اختيار ما ال يقل عن  %50من مؤشرات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .
• اختيار عدد من مؤشرات قياس األداء الواردة في الخطة االستراتيجية للكلية .
• قابلية هذه المؤشرات للتطبيق والقياس والتحقق من صدقها عن طريق جهة مستقلة .
• أن تكون واقعية وفي حدود إمكانيات البرامج.
• أن تكون محددة بدقة ووضوح كما أو نسبة.

فقامت لجنة مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية بدراسة المؤشرات التي اقترحها الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي وعددها تقريبا (  ) 26مؤشر ًا برامجيا وتم اختيار (  ) 23مؤشر ًا منها.كما قامت اللجنة
بإضافة بعض مؤشرات قياس األداء وبعض مؤشرات األداء الواردة في الخطة االستراتيجية للكلية وبذلك أكتمل
عدد مؤشرات قياس األداء للبرامج حيث بلغت تقريبا (  ) 44مؤشر ًا.

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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مؤشرات األداء الرئيسة
KPI’S
لبرنامج الشريعة

معايري الهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد

م

املعيار الأول:
الر�سالة والأهداف

1

املعيار الثاين:
الإدارة وال�سلطات

2

املعيار الثالث:
�إدارة �ضمان اجلودة وحت�سينها

3

املعيار الرابع:
التعلم والتعليم

م�ؤ�شرات الأداء املطلوبة
متو�سط تقدير مدى معرفة �صيغة الر�سالة والأهداف من �أ�صحاب ال�ش�أن.
متو�سط تقييم �أ�صحاب ال�ش�أن لدليل اللوائح ،مبا يف ذلك الهيكل الإداري وم�س�ؤوليات العمل واللوائح املتعلقة
بالطلبة ونحو ذلك (متو�سط تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب ال�سنة النهائية ملدى كفاية دليل اللوائح
مقيا�س من خم�س نقاط يف م�سح �سنوي).
على
ٍ
متو�سط تقديرات التقييم الكلي للطلبة جلودة خربات التعلم (متو�سط تقديرات الطالب على مقيا�س من
خم�س نقاط لطالب ال�سنة الأخرية «املتوقع تخرجهم» يف م�سح �سنوي).

4

متو�سط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للربنامج .

5

ن�سبة املقررات التي ق َّوم الطالب جودتها خالل ال�سنة.

6

ن�سبة الطلبة لأع�ضاء هيئة التدري�س (معدل الطالب /الأ�ستاذ) Ratio of students to .
(.teaching staffا�ستنادا �إىل دوام كامل �أو ما يعادله)

7

متو�سط تقديرات الطلبة للتقييم الكلي جلودة الربامج.

8

تقدير الطالب العام جلودة املقررات التي يدر�سونها(Average rating of students on a
( ).five point scale on overall evaluation of coursesمتو�سط تقدير الطالب
على مقيا�س تقديري من خم�س نقاط للتقومي الكلي للمقررات) .
الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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9
10
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22

ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يحملون م�ؤهالت دكتوراه م�صادق عليها
معدالت ا�ستبقاء الطالب :
الن�سبة املئوية للطلبة امل�ستجدين بالربنامج الذين �أكملوا ال�سنة الأوىل بنجاح .
معدالت التخرج لطالب البكالوريو�س:
ن�سبة الطلبة املنتظمني يف الربنامج الذين �أكملوا الربنامج �ضمن احلد الأدنى من املدة املحددة.
معدالت تخرج طالب الدرا�سات العليا من خريجي الربنامج:
ن�سبة تخرج طالب الربنامج الذين التحقوا بربامج الدرا�سات العليا و�أكملوا تلك الربامج يف الفرتة املحددة.

13

ن�سبة اخلريجني من برامج البكالوريو�س يف مدة � 6أ�شهر من التخرج:
�أ .توظفوا .
ب� .سجلوا يف درا�سة .
جـ  .مل يبحثوا عن توظيف �أو درا�سة .

14

ن�سبة ر�ضا �أرباب العمل عن الربنامج .

15

متو�سط العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س .

16

ن�سبة املقررات التي مت تقييمها .

17

متو�سط عدد ال�ساعات املكتبية لأع�ضاء هيئة التدري�س .

املعيار اخلام�س:
�إدارة �ش�ؤون الطالب واخلدمات امل�ساندة

18

متو�سط مدى مالءمة �أ�ساليب التدري�س ح�سب تقييم الطالب ،لكل من جماالت التعلم ،كما جاءت يف «�إطار
امل�ؤهالت».

1

عدد اخلريجني .

20

متو�سط تقديرات الطالب للكتب املقررة من حيث قابليتها للفهم ،ومن حيث فائدتها يف فهم املقررات.

21

متو�سط مدى اجتاهات ر�ضا الطالب عن فاعلية التدري�س يف الربنامج.

22

معدل الوقت الذي ي�ستغرقه االنتهاء من تقييم الطالب ،و�إبالغ الطالب بنتائج هذا التقييم .

23

تقييم الطالب للإر�شاد املهني والأكادميي (متو�سط التقديرات عن مدى منا�سبة (كفاية) الإر�شاد النف�سي
واملهني على مقيا�س تقديري �سنوي من خم�س نقاط)

24

ن�سبة الطلبة للكادر الإداري

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

23

املعيار ال�ساد�س:
م�صادر التعلم

املعيار ال�سابع:
املرافق والتجهيزات

24

25

تقومي امل�ستفيدين ملركز م�صادر التعلم (املكتبة وغريها)Average rating on adequacy( ،
of library services on a five point scale in an annual survey of final
year studentsمن خالل متو�سط التقديرات ملدى كفاية مركز م�صادر التعلم على مقيا�س تقديري
�سنوي من خم�س نقاط  ،وي�شمل ذلك:
�أ-امل�ساعدة املقدمة من موظفي املكتبة.
ب-خدمات حمدَّثة.
ج-مرافق الت�صوير والطباعة.
د-فاعلية التجهيزات.
ه�-أي م�ؤ�شر �أداء �آخر للخدمات املقدمة.

26

عدد عناوين الكتب يف املكتبة ن�سبة لعدد الطالب

27

عدد اال�شرتاكات مب�صادر املعلومات من �شبكة االنرتنت .

28

عدد �أجهزة الكمبيوتر (احلا�سب الآيل) املتوفر ا�ستخدامها لكل طالب.

29

املعدل العام ملدى منا�سبة (كفاية) املرافق والتجهيزات من خالل ا�ستطالع
�آ راء امل�ستفيدين من حيث:
�أ -الف�صول الدرا�سية.
ب .املعامل واملختربات.
ج .دورات املياه (النظافة وال�صيانة).
د .الأمن يف احلرم اجلامعي.
هـ .املواقف ومدى توفرها.
و .ال�سالمة (متطلبات الإ�سعافات الأولية ،طفايات و�أنظمة �إنذار احلريق).
ز� .سهولة حركة ذوي االحتياجات اخلا�صة واملعاقني (وجود ال�سالمل وامل�صاعد).
ح .مرافق وجتهيزات الأن�شطة.
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املعيار التا�سع:
عمليات التوظيف

26

30

تقومي امل�ستفيدين من خدمات تقنية املعلومات ،من خالل متو�سط التقديرات ملدى كفاية خدمات تقنية
املعلومات على مقيا�س تقديري �سنوي من خم�س نقاط  ،وي�شمل ذلك:
�أ .توفر خدمات تقنية املعلومات،
ب .املوقع الإلكرتوين.
ج .خدمات التعلم الإلكرتوين.
د� .أمن تقنية املعلومات،
هـ .ال�صيانة (�صيانة الأجهزة والربامج)،
د� .سهولة الدخول خلدمات تقنية املعلومات.
هـ� .أنظمة الدعم
و .حتديث الأجهزة والربامج احلا�سوبية،
ز� .أنظمة �إدارة البيانات الإلكرتونية على مواقع الإنرتنت �أو على امل�صادر الإلكرتونية (مثل :موقع اجلامعة
وما يوفره من تبادل م�صادر املعلومات والتوا�صل من خالل ال�شبكات وتبادل املعلومات ،مبا يف ذلك التعلم
الإلكرتوين والتعلم والتعليم التفاعلي بني الطالب والأ�ساتذة).

31

عدد املعامل املتوفرة يف الكلية

32

ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين تركوا العمل يف اجلامعة خالل ال�سنة ال�سابقة لأ�سباب عدا التقاعد ب�سبب
ال�سن (لأ�سباب ال تتعلق ب�سن التقاعد).

33

ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني يف �أن�شطة التطوير املهني يف ال�سنة املا�ضية.

34

عدد الدول التي مت احل�صول على �شهادة الدكتوراه منها .

35
املعيار العا�شر:
البحث العلمي

36
37
38

املعيار احلادي ع�شر:
خدمة املجتمع

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ( ذكور� /إناث ; دكتوراه ،ماج�ستري ،بكالوريو�س ).
عدد ما ن�شر يف جمالت علمية حمكمة يف ال�سنة ال�سابقة لكل ع�ضو هيئة تدري�س بدوام كامل �أو ما يعادله
( ُيع َت ّد بالأبحاث املن�شورة على �أ�سا�س تعريفها الوارد يف الئحة املجل�س الأعلى ،وال يدخل يف ذلك ح�ضور
امل�ؤمترات �أو امل�شاركة فيها) .
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س (بدوام كامل �أو ما يعادله) الذين لديهم بحث واحد على الأقل حمكم ومن�شور
خالل العام املا�ضي.
عدد الأوراق العلمية �أو التقارير التي قدمها (عر�ضها)� ،أع�ضاء هيئة التدري�س بدوام كامل ،يف م�ؤمترات
علمية يف ال�سنة املا�ضية.

39

ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين هم حمكمني يف جمالت علمية.

40

ن�سبة عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س بدوام كامل وغريهم من املوظفني الذين قاموا بعمل �أن�شطة (قدموا) �أن�شطة
خلدمة املجتمع.

41

عدد امل�شاركات التي قدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الربنامج يف اجلامعة

42

عدد امل�شاركات التي قدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الربنامج خارج اجلامعة.

43

عدد ع�ضويات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف خدمة املجتمع .

44

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�شغلون منا�صب تخدم املجتمع وامل�ست�شارين غري املتفرغني.

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

27

كيفية قياس
مؤشرات األداء

مؤشرات المعيار
األول
والثاني والثالث

مؤشرات المعيار األول
الرسالة واألهداف
المؤشر :متوسط تقدير مدى معرفة صيغة الرسالة من أصحاب الشأن.
الفئة

متو�سط تقدير ذوي العالقة
ملدى معرفتهم ب�صيغة الر�سالة.

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات

الطلبة .
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
جهات التوظيف واملجل�س اال�ست�شاري.
الإجمايل

32

نتائج اال�ستبيان.

نحتاج �إىل ر�سم بياين يو�ضح نتائج اال�ستبيان.

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

33

مؤشرات المعيار والثاني
اإلدارة والسلطات
المؤشر :تقييم أصحاب الشأن لدليل الوصف الوظيفي والدليل اإلجرائي.

الفئة
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
املوظفني.
الإجمايل

34

متو�سط تقدير ذوي العالقة لدليل الو�صف الوظيفي والدليل الإجرائي.

دليل امل�ؤ�شر
نتائج اال�ستبيان.

مؤشرات المعيار الثالث
إدارة ضمان الجودة وتحسينها.
المؤشر األول :متوسط تقديرات التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم .

الفئة
الطالب

متو�سط تقديرات التقييم الكلي للطلبة جلودة خربات التعلم .

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبيان تقومي خربة الطالب.

الطالبات
الإجمايل

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

35

36

المؤشر الثاني :متوسط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للبرنامج .
الفئة
الطالب

متو�سط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للربنامج .

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبيان تقومي الربنامج.

الطالبات
الإجمايل

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

37

38

المؤشر الثالث :نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب .
الفئة

ن�سبة املقررات التي يجرى فيها تقومي للطالب .

دليل امل�ؤ�شر

الطالب
الطالبات
الإجمايل

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

39

مؤشرات المعيار
الرابع

مؤشرات المعيار الرابع
التعلم والتعليم
المؤشر األول :نسبة أعداد الطلبة إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس .
عدد الطلبة امل�سجلني
طالب

طالبات

املجموع

عدد �أع�ضاء هيئة
التدري�س
طالب

املجموع

الن�سبة

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات

طالبات
�أعداد طلبة ال�شريعة.
احلالة :منتظم .
التو�صية.59 :

ال يح�سب املعتذر وامل�ؤجل واملنقطع عن الدرا�سة واملف�صول
�أكادمييا واملن�سحب كليا واملطوي قيده.
نحتاج �إىل ر�سم بياين يو�ضح العالقة بني الطالب وبني
�أع�ضاء هيئة التدري�س خالل الأعوام من 1437 – 1433هـ.

للحصول على النسبة يقسم عدد طلبة البرنامج على عدد أعضاء هيئة التدريس بما فيهم المتعاونون ومن
يدرس بنظام جزئي ال يحتسب المعار والمتفرغ والمبتعث.

42

للحصول على اعداد الطلبة (اإلجمالي) من األوراكل يتبع التالي :
 -1من نظام القبول والتسجيل نختار التسجيل

۱

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

43

 -2ثم من تقارير األقسام نختار طلبة التخصصات:

۲

44

 -3إدخال البيانات المطلوب طباعة قوائم لها :الدرجة ،المقر ،الكلية ،القسم ،التخصص ،نوع التقرير :
(إجمالي).
 -4النقر على زر طباعة التقرير

٤
۳

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

45

ظهور التقرير..

46

المؤشر الثاني :متوسط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للبرنامج .
الفئة
الطالب
الطالبات
الإجمايل

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبيان تقومي الربنامج.

متو�سط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للربنامج .

سبق عرض االستبانة.
المؤشر الثالث :متوسط تقديرات الطلبة للتقييم الكلي لجودة المقررات التي درسوها (متوسط تقديرات
الطالب على مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات).
الفئة
الطالب
الطالبات
الإجمايل

متو�سط تقديرات الطلبة للتقييم الكلي جلودة املقررات التي در�سوها .

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبيان تقومي مقرر درا�سي.

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

47

48

المؤشر الرابع :نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها.
الرتبة العلمية

العدد
طالب طالبات

بلد احل�صول
على الدكتوراه

�أ�ستاذ

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات

بيانات من رئي�س /وكيلة الق�سم.

يق�سم العدد الإجمايل على العدد الكلي لأع�ضاء هيئة
التدري�س ومن يف حكمهم من املحا�ضرين واملعيدين .

�أ�ستاذ م�شارك
ا�ستاذ م�ساعد
الإجمايل

المؤشر الخامس :معدالت استبقاء الطالب  :النسبة المئوية للطلبة المقبولين بالبرامج والذين أكملوا السنة األولى بنجاح.
عدد الطلبة املقبولني
طالبات
طالب

املجموع

ن�سبة الطلبة الذين �أكملوا ال�سنة
الأوىل بنجاح

دليل امل�ؤ�شر
�أعداد طلبة ال�شريعة.
احلالة :منتظم .
التو�صية.59 :
اح�صائية النجاح والر�سوب.

مالحظات
ال يح�سب املعتذر وامل�ؤجل واملنقطع عن الدرا�سة
واملف�صول �أكادمييا واملن�سحب كليا واملطوي قيده.

للحصول على النسبة قسمة عدد الناجحين على عدد الطلبة والناتج يضرب في .100
الحصول على أعداد الطلبة سبق توضيحه .

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

49

وللحصول على إحصائية النجاح والرسوب :
 -من نظام القبول والتسجيل نختار التسجيل

۱

50

 -2ثم من تقارير األقسام نختار إحصاء التقديرات:

۲

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

51

 -3إدخال البيانات المطلوب طباعة قوائم لها :الفصل ،المقر ،الكلية ،القسم.
 -4النقر على زر طباعة التقرير.

۳

52

٤

ظهور التقرير..

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

53

المؤشر السادس  :معدالت التخرج لطالب البكالوريوس :نسبة الطلبة المنتظمين في البرنامج الذين أكملوا
البرنامج ضمن الحد األدنى من المدة المحددة.
عدد الطلبة املقبولني
للعام 1434هـ

عدد املتخرج منهم
للعام 1438-1437هـ

طالبات

طالبات

طالب

طالب

ن�سبة الطلبة الذين
�أكملوا احلد الأدنى
من املدة بنجاح

دليل امل�ؤ�شر
�أعداد طلبة ال�شريعة
من دفعة .1434
احلالة :منتظم .
التو�صية.59 :
�أعداد اخلريجني من
دفعة 1434هـ الذين
تخرجوا عام  1437بعد
م�ضي �أربعة �أعوام.

الإجمايل

مالحظات
ال يح�سب املعتذر وامل�ؤجل واملنقطع
عن الدرا�سة واملف�صول �أكادمييا
واملن�سحب كليا واملطوي قيده.

المطلوب حصر عدد الطالب الذين التحقوا بالبرنامج منذ  4سنوات وتخرجوا في هذه السنة الدراسية.
وللحصول على النسبة يقسم عدد الخريجين على عدد الطلبة والناتج يضرب في .100
طريقة الحصول على أعداد الطلبة سبق توضيحه.

54

والستخراج قوائم الخريجين من األوراكل اتبع ما يلي:
من نظام القبول والتسجيل نختار التخرج

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

55

 -2ثم من التقارير نختار الطلبة الخريجين:

56

 -3اختيار البيانات المطلوب طباعة قوائم لها الفصل ،الدرجة العلمية ،المقر ،الكلية ،القسم ،نوع الدراسة.
 -4من نوع التقرير اختيار قوائم الخريجين.
 -5نختار من الترتيب (معدل الطالب) اذا اردنا ترتيب القوائم حسب المعدل ،كما يمكن اختيار (رقم الطالب) اذا
اردنا ترتيب القوائم حسب رقم الطالب.
 -6النقر على زر طباعة التقرير.

۳
٤

٦
٥

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

57

ظهور التقرير ...
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58

المؤشر السابع :معدالت تخرج طالب الدراسات العليا من خريجي البرنامج :نسبة تخرج طالب البرنامج الذين
التحقوا ببرامج الدراسات العليا وأكملوا تلك البرامج في الفترة المحددة.
عدد الطلبة املقبولني
للعام 1434هـ
طالبات
طالب

عدد املتخرج منهم
يف املدة النظامية
طالب
طالبات

املجموع

املجموع

ن�سبة الطلبة الذين
�أكملوا املدة بنجاح
طالب طالبات

مالحظات

دليل امل�ؤ�شر

�أعداد طلبة الدرا�سات العليا
يق�سم عدد املتخرجني على عدد املقبولني
تخ�ص�ص ال�شريعة من دفعة .1434
لنف�س الدفعة والناجت ي�ضرب يف 100
�أعداد اخلريجني من دفعة 1434هـ
الذين تخرجوا يف املدة النظامية.

المؤشر الثامن :نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس في مدة  6أشهر من التخرج:
أ .توظفوا
ب .سجلوا في دراسة
جـ  .لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة
عدد الطلبة اخلريجني
للعام 1437هـ
طالبات
طالب

عدد من توظف
طالب

طالبات

عدد من �سجل يف
درا�سات عليا
طالبات
طالب

مل يبحثوا عن توظيف
�أو درا�سات عليا
طالبات
طالب

دليل
امل�ؤ�شر

مالحظات

الإجمايل
الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

59

المؤشر التاسع :نسبة رضا أرباب العمل عن البرنامج .
الفئة
الطالب
الطالبات
الإجمايل

متو�سط تقديرات التقييم الكلي لن�سبة ر�ضا �أرباب العمل عن الربنامج .

60

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبيان ر�ضا �أرباب العمل عن الربنامج.

المؤشر العاشر :متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.
الفئة
�شطر الطالبات (مقر الزاهر)

دليل امل�ؤ�شر

متو�سط العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س.

اح�صائية العبء الدرا�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س (الأوركل) .

�شطر الطالب (مقر العابدية)
الإجمايل

الستخراج قائمة بأعباء المدرسين (حسب الرتبة العلمية) من األوراكل
 -2-1من نظام القبول والتسجيل نختار التسجيل.

۱
۲

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

61

 - 4-3من تقارير األقسام نختار أعباء المدرسين.

62

 -5اختيار الفصل والكلية والقسم :

٥

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

63

 -6اختيار نوع التقرير  :الرتب العلمية

٦

64

 -7النقر على زر طباعة تقرير:

۷

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

65

االنتظار حتى يتم تحميل الصفحات..

66

المؤشر الحادي عشر :متوسط عدد الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس.
الفئة

متو�سط عدد ال�ساعات املكتبية لأع�ضاء هيئة التدري�س.

�شطر الطالبات (مقر الزاهر)

دليل امل�ؤ�شر
رئي�س الق�سم/وكيلة الق�سم.

�شطر الطالب (مقر العابدية)
الإجمايل

المؤشر الثاني عشر :متوسط مدى مالءمة أساليب التدريس حسب تقييم الطالب ،لكل من مجاالت التعلم ،كما
جاءت في «إطار المؤهالت».
الفئة
الطالب

متو�سط مدى مالءمة �أ�ساليب التدري�س ح�سب تقييم الطالب ،لكل من
جماالت التعلم ،كما جاءت يف «�إطار امل�ؤهالت».

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبيان .

الطالبات
الإجمايل

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

67

المؤشر الثالث عشر :متوسط تقديرات الطالب للكتب المقررة من حيث قابليتها للفهم ،ومن حيث فائدتها
في فهم المقررات.
متو�سط تقديرات الطالب للكتب املقررة من حيث قابليتها للفهم ،ومن حيث فائدتها يف فهم املقررات.

الفئة
الطالب

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبيان .

الطالبات
الإجمايل

المؤشر الرابع عشر :متوسط مدى اتجاهات رضا الطالب عن فاعلية التدريس في البرنامج.
متو�سط مدى اجتاهات ر�ضا الطالب عن فاعلية التدري�س يف الربنامج.

الفئة
الطالب

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبيان .

الطالبات
الإجمايل

68

مؤشرات المعيار
الخامس
والسادس

مؤشرات المعيار الخامس:
إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة.
المؤشر األول :تقويم الطلبة لإلرشاد الطالبي واألكاديمي.
متو�سط تقديرات ر�ضا الطلبة عن جودة الإر�شاد الأكادميي واملهني.

الفئة
الطالب

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبانة تقومي الإر�شاد الطالبي والأكادميي .

الطالبات
الإجمايل

المؤشر الثاني:نسبة الطالب للكادر اإلداري .
جامعة �أم القرى
مقر العابدية
مقر الزاهر

املجموع

عدد املوظفني
عدد عمال النظافة
عدد �ضباط الأمن

للحصول على النسبة يقسم عدد طلبة البرنامج على عدد الموظفين اإلجمالي.

70

دليل امل�ؤ�شر

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

71

مؤشرات المعيار السادس
المؤشر األول :تقييم المستفيدين من خدمات المكتبة ( .متوسط التقديرات لمدى مناسبة (كفاية) خدمات
المكتبة على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط)
الفئة
الطالب
�أع�ضاء هيئة التدري�س
الإجمايل

72

متو�سط تقديرات ر�ضا امل�ستفيد ملدى منا�سبة (كفاية) خدمات املكتبة.

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبانة تقييم ر�ضا امل�ستفيد من خدمات املكتبة.

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
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مؤشرات المعيار
السابع
والثامن والتاسع

مؤشرات المعيار السابع:

المرافق والتجهيزات

المؤشر األول :عدد الحاسبات المتوفر استخدامها لكل طالب على مستوى الكلية.
جامعة �أم القرى
مقر الزاهر مقر العابدية

املجموع

دليل امل�ؤ�شر

الن�سبة

عدد احلا�سبات

ح�صر بيانات

عدد الطالب

�سبق بيانه

يتم قسمة عدد الطالب على عدد األجهزة .

المؤشر الثاني :المعدل العام لمدى مناسبة (كفاية) المرافق والتجهيزات من خالل استطالع آراء المستفيدين.
الفئة
�أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة.
الإجمايل

76

متو�سط تقديرات ر�ضا امل�ستفيد ملدى منا�سبة (كفاية)
املرافق والتجهيزات .

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبانة تقييم ر�ضا امل�ستفيد من كفاية املرافق والتجهيزات.

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

77

المؤشر الثالث :تقييم المستفيدين من خدمات تقنية المعلومات ،من خالل متوسط التقديرات لمدى كفاية
خدمات تقنية المعلومات على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط.
متو�سط تقديرات ر�ضا امل�ستفيد عن خدمات تقنية املعلومات.

الفئة
الطالب

دليل امل�ؤ�شر
نتائج ا�ستبانة تقييم ر�ضا امل�ستفيد من خدمات قواعد املعلومات.

�أع�ضاء هيئة التدري�س
الإجمايل
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مؤشرات المعيار التاسع:

عمليات التوظيف.

المؤشر األول :نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا العمل في الجامعة خالل السنة السابقة ألسباب عدا
التقاعد بسبب السن (ألسباب ال تتعلق بسن التقاعد).
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س املغادرين
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
لأ�سباب عدا التقاعد ب�سبب ال�سن.
طالبات
طالب
طالبات
طالب

الن�سبة

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات

المؤشر الثاني :نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير المهني في السنة الماضية.
عدد �أع�ضاء هيئة
التدري�س
طالبات
طالب
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عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س املغادرين
لأ�سباب عدا التقاعد ب�سبب ال�سن.
طالبات
طالب

الن�سبة

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات

مؤشرات المعيار
العاشر
والحادي عشر

مؤشرات المعيار العاشر
البحث العلمي.
المؤشر األول :عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام
كامل أو ما يعادله .
�أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س عدد الأبحاث املن�شورة لكل ع�ضو يف جمالت حمكمة

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات
ال حت�سب التي ُقدمت يف امل�ؤمترات.

المؤشر الثاني :نسبة أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين نشروا على األقل بحث واحد بمجلة محكمة
بالسنة الماضية(.نسبة األبحاث المنشورة في مجالت محكمة إلى اعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه).
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
من حملة الدكتوراه
طالبات
طالب
املجموع
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عدد الأبحاث املحكمة
طالب

طالبات

الن�سبة

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات

جمموع الأبحاث املن�شورة يف العام ق�سمة عدد
اع�ضاء هيئة التدري�س من حملة الدكتوراه.

ال حت�سب التي ُقدمت يف امل�ؤمترات.

المؤشر الثالث :عدد األوراق العلمية أو التقارير التي قدمها (عرضها) ،أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل،
في مؤتمرات علمية في السنة الماضية.
�أع�ضاء هيئة
التدري�س

عدد الأوراق العلمية �أو التقارير التي قدمها ،
�أع�ضاء هيئة التدري�س بدوام كامل ،يف م�ؤمترات
علمية يف ال�سنة املا�ضية.

مالحظات

دليل امل�ؤ�شر

ال حت�سب التي ُقدمت يف امل�ؤمترات.

المؤشر الرابع :عدد أعضاء هيئة التدريس الذين هم محكمين في مجالت علمية.
�أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين حكموا يف
جمالت علمية.

املجموع

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات

ا�ستمارة عن طريق
رئي�س  /وكيلة الق�سم.

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
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مؤشرات المعيار الحادي عشر
خدمة المجتمع.
المؤشر األول :نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل وغيرهم من الموظفين الذين قاموا بعمل
أنشطة (قدموا) أنشطة لخدمة المجتمع .
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
طالب

طالبات

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين
�شاركوا ب�أن�شطة خلدمة املجتمع .الن�سبة دليل امل�ؤ�شر
طالبات
طالب

املجموع

ا�ستمارة

مالحظات
يق�سم عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين �شاركوا
ب�أن�شطة خلدمة املجتمع على عدد اع�ضاء هيئة التدري�س
والناجت ي�ضرب يف .100

المؤشر الثاني :عدد المشاركات التي قدمها أعضاء هيئة التدريس في البرنامج في الجامعة.
عدد امل�شاركات التي قدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الربنامج يف اجلامعة.
طالب
طالب

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات
ا�ستمارة عن طريق رئي�س/وكيلة الق�سم
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المؤشر الثالث :عدد المشاركات التي قدمها أعضاء هيئة التدريس في البرنامج خارج الجامعة.
عدد امل�شاركات التي قدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الربنامج خارج اجلامعة.
طالب
طالب

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات
ا�ستمارة عن طريق رئي�س/وكيلة الق�سم

المؤشر الرابع :عدد عضويات أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع .
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الربنامج الذين عندهم ع�ضويات يف جهات تخدم املجتمع.
طالب

طالب

دليل امل�ؤ�شر

مالحظات
ا�ستمارة عن طريق رئي�س/وكيلة الق�سم

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

85

المؤشر الخامس :عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون مناصب تخدم المجتمع والمستشارين غير
المتفرغين.
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�شغلون منا�صب تخدم املجتمع وامل�ست�شارين غري املتفرغني .دليل امل�ؤ�شر
طالب

طالب

ا�ستمارة عن طريق رئي�س/وكيلة الق�سم

قائمة باالستبيانات المطلوبة لقياس مؤشرات األداء
املعيار
املعيار الأول :الر�سالة والأهداف
املعيار الثاين :الإدارة وال�سلطات
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مالحظات

اال�ستبيان املطلوب
ا�ستبيان تقييم �أ�صحاب ال�ش�أن ل �صيغة الر�سالة والأهداف.
ا�ستبيان تقييم �أ�صحاب ال�ش�أن لدليل الو�صف الوظيفي.
ا�ستبانة تقومي الر�ضا الوظيفي للموظفني .

املعيار الثالث:
�إدارة �ضمان اجلودة وحت�سينها
املعيار الرابع :التعلم والتعليم
املعيار اخلام�س:
�إدارة �ش�ؤون الطالب واخلدمات امل�ساندة
املعيار ال�ساد�س :م�صادر التعلم
املعيار ال�سابع :املرافق والتجهيزات

ا�ستبيان تقييم خربة الطلبة.
ا�ستبيان تقومي الطلبة للربنامج.
ا�ستبيان تقومي مقرر درا�سي.
ا�ستبانة تقومي جهات التوظيف خلريجي الربنامج.
ا�ستبانة تقومي اخلريجني جلودة الربنامج بعد � 6أ�شهر من التخرج.
ا�ستبيان تقومي مقرر درا�سي.
ا�ستبيان تقومي الطلبة للربنامج.
ا�ستبيان تقييم الطالب للإر�شاد املهني والأكادميي .
تقييم �أ�صحاب ال�ش�أن خلدمات املكتبة.
ا�ستبيان مدى منا�سبة (كفاية) املرافق والتجهيزات من خالل ا�ستطالع �آ راء هيئة التدري�س
تقييم �أ�صحاب ال�ش�أن مل�صادر املعلومات من �شبكة االنرتنت واملبني على نظام �إدارة البيانات االلكرتوين �أو امل�صادر
االلكرتونية
(على �سبيل املثال م�صادر معلومات ال�شبكة التي توفر ا�شرتاك بامل�صادر ،الت�شبيك ،ومعلومات �أخرى ذات �صلة ،مبا
يف ذلك التعلم الإلكرتوين التفاعلي والتعليم بني الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س على مقيا�س تقديري من خم�س نقاط
ال�ستطالع ر�أي �سنوي).

ينظر :نماذج االستبانات في المرفقات .

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
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الفصل الثاني

المقارنة المرجعية

تعريف المقارنة المرجعية

هي عملية منظمة ومستمرة لتقييم أداء المنظمة أو أحد جوانب هذا األداء من خالل المقارنة بنموذج،
سواء مع نفسها أو برامج مشابهة لها في داخل أو خارج المؤسسة في ضوء معايير محددة للتعرف على
أسباب الفجوة والعمل على معالجتها والوصول إلى األداء األفضل.

عالقة مؤشرات األداء بالمقارنة المرجعية

هناك عالقة تكامل بين المقارنات المرجعية ومؤشرات األداء؛ ألن جميع المقارنات المرجعية بحاجة إلى
قياس لألمور التي يحتاج البرنامج لمقارنتها سواء داخليا أو خارجيا ،وبالتالي فإنه بعد تحديد الهدف الرئيس من
إجراء المقارنة المرجعية يتم اختيار المؤشرات التي سيتم االستعانة بها لهذا الغرض ،وتحدد التواريخ والمدة
الزمنية التي سيتم قياسها.
إذن المؤشرات هي أداة المقارنة.

أنواع ومستويات المقارنة المرجعية

للمقارنة أنواع متعددة والذي يهمنا في مجال التعليم ويعد من متطلبات الحصول على االعتماد
والصورة التالية توضح أنواع المقارنة :

أهمية المقارنة المرجعية

المؤشرات تساعد البرنامج؛ لتحديد ما إذا كانت ممارساته ونواتجه متسقة مع البرامج المماثلة محليا وعالميا
وما إذا كانت تتطور وتتحسن في األداء من سنة إلى أخرى.
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أنواع
المقارنة

المقارنة
المرجعية
الذاتية

المقارنة
المرجعية
الداخلية

المقارنة
المرجعية
الخارجية
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مصطلحات :
مؤشرات األداء الرئيسة ( :)KPIsهي مؤشرات األداء الرئيسة التي استخدمها البرنامج في تقرير الدراسة
الذاتية للبرنامج ( ،)SSRPوالتي اعتمدت من قِبَل المؤسسة التعليمية ،وتتضمن كل ما تم اختياره من المؤشرات
المقترحة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي وكذلك كل مؤشرات األداء الرئيسة اإلضافية التي
َ
(مشتملة  %50من مؤشرات األداء الرئيسة المقترحة من قِبَل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
حددها البرنامج
األكاديمي وجميع المؤشرات األخرى).
المقارنة المرجعية المستهدفة ( :)Target Benchmarkهي المخرج أو الناتج المتوقع أو المرجو (الهدف أو
الغاية) لكل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسة.
المقارنة المرجعية الفعلية ( :)Actual Benchmarkهي المخرج أو الناتج الفعلي الذي حدِّد بعد قياس أو
حساب مؤشر األداء الرئيس.
المقارنات المرجعية الداخلية ( :)Internal Benchmarksهي المقارنات المرجعية المشابهة (النتائج الفعلية)
من داخل البرنامج (مثال :نتائج بيانات سنوات مضت ،أو نتائج بيانات من أقسام علمية أخرى داخل الكلية نفسها).
المقارنات المرجعية الخارجية ( :)External Benchmarksهي المقارنات المرجعية المشابهة (النتائج
الفعلية) من برامج مماثلة من خارج البرنامج (مثال :برامج مشابهة محلية أو دولية).
تحليل مؤشرات األداء الرئيسة ( :)KPI Analysisهي المقارنة التي توضح أوجه التشابه واالختالف بين
المقارنات المرجعية ،وذلك لتحديد جوانب القوة والجوانب التي تتطلب التطوير.
المقارنة المرجعية المستهدفة الجديدة ( :)New Target Benchmarkهي وضع مخرج أو ناتج جديد متوقع،
بناء على نتائج تحليل مؤشرات األداء الرئيسة.
أو مرجو لمؤشر األداء الرئيس ً
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أوال :المقارنة المرجعية الذاتية.
وهي أن يقارن البرنامج نفسه مع أدائه في األعوام السابقة ،وتفيد هذه النوعية من المقارنات في معرفة
حالة األداء إذا كان في تحسن وتطور أو أنه يسوء أو في حالة ثبات وهي مقارنة تاريخية مع أداء البرنامج
نفسه لسنوات سابقة.
قيمة امل�ؤ�شر يف امل�ستهدف يف العام
الثالث
العام الثالث

قيمة امل�ؤ�شر يف
العام الثاين

امل�ستهدف يف
العام الثاين

قيمة امل�ؤ�شر
يف العام الأول

امل�ستهدف يف
العام الأول

امل�ستهدف بعد
ثالث �سنوات

م�ؤ�شر الأداء

تحليل المؤشرات:
هل تحقق المستهدف ؟
في حال عدم تحققه ،ماهي أسباب ذلك؟
المقترحات لتحقيق المستهدف .
الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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ثانيا :المقارنة المرجعية الداخلية
أن يقوم البرنامج بمقارنة قسم آخر من نفس الجامعة مماثل له في ضوء معايير معينة ،ويتم جمع
المعلومات المطلوبة بأدوات قياس متعددة،ويعد هذا النوع من أسهل المقارنات المرجعية.

م

م�ؤ�شر الأداء
الرئي�س

١
٢
٣
٤
٥
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م�ؤ�شر الأداء
الرئي�س
امل�ستهدف

م�ؤ�شر الأداء الرئي�س م�ؤ�شر الأداء الرئي�س
املقارنات املرجعية
املقارنة املرجعية
الداخلية
الفعلية

حتليل م�ؤ�شر
الأداء الرئي�س

م�ؤ�شر الأداء الرئي�س
املقارنة املرجعية
امل�ستهدفة اجلديدة

المقارنة المرجعية الخارجية
المقارنة المرجعية الخارجية يقوم فيها البرنامج بمقارنة أدائه بوصفه برنامج مع برنامج مماثل في
جامعة أخرى في ضوء معايير معينة ،ويتم جمع المعلومات المطلوبة بأدوات قياس متعددة.
م�ؤ�شر الأداء

قيا�س م�ؤ�شر الأداء الفعلي قيا�س م�ؤ�شر �أداء املقارنة
املرجعية اخلارجية
(الن�سبة �أو املعدل)
(برنامج الق�صيم)
(برنامج ال�شريعة)

حتليل م�ؤ�شر
الأداء الرئي�س

م�ؤ�شر الأداء الرئي�س
املقارنة املرجعية
امل�ستهدفة اجلديدة

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
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طريقة تعبئة جدول المؤشرات إلجراء المقارنة الداخلية والخارجية
م�ؤ�شر الأداء:
رقم م�ؤ�شر الأداء يف وثيقة الهيئة الوطنية:
رقم م�ؤ�شر الأداء لدى امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو الربنامج الأكادميي:
م�ستوى الأداء امل�ستهدف م�ستوى الأداء الفعلي م�ستوى الأداء الداخلي م�ستوى الأداء اخلارجي
التحليل (اكتب نقاط القوة وتو�صيات التح�سني):
ِّ
و�ضح ما يلي:
 -1ملاذا مت اختيار م�صدر املقارنة املرجعية الداخلية؟
 -2كيف مت احت�ساب املقارنة املرجعية؟
-3ا�سم اجلهة التي مت اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:
ِّ
و�ضح ما يلي:
 -1ملاذا مت اختيار م�صدر املقارنة املرجعية اخلارجية؟
 -2كيف مت احت�ساب املقارنة املرجعية؟
-3ا�سم اجلهة التي مت اختيارها للمقارنة املرجعية اخلارجية:
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م�ستوى الأداء اجلديد

خطة عمل البرنامج
بناء على «تحليل مؤشرات األداء الرئيسة والمقارنات
اإلرشادات :أدرج توصياتك ،وضع خطة عمل تطويرية ً
المرجعية» الواردة في جدول التقويم ومؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج ( )KPIsأعاله.
الرقم

التو�صيات

الإجراءات معايري التقييم ال�شخ�ص امل�س�ؤول تاريخ البداية

تاريخ النهاية

١
٢
٣
٤
٥
٦
حتليل خطة العمل (اذكر جوانب القوة ،وتو�صيات التح�سني خلطة عمل الربنامج):

الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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تقرير عن سير خطة العمل
 .١عر�ض ما مت تطبيقه يف خطة عمل العام ال�سابق
الأعمال املخطط لها

تاريخ االنتهاء
املخطط له

ال�شخ�ص
امل�س�ؤول

الأعمال
املنفَّذة

�إذا مل يتم التنفيذ فاذكر الأ�سباب

�أ.
الأعمال املخطط لها

تاريخ االنتهاء
املخطط له

ال�شخ�ص
امل�س�ؤول

الأعمال
املنفَّذة

�إذا مل يتم التنفيذ فاذكر الأ�سباب

ب.
الأعمال املخطط لها

تاريخ االنتهاء
املخطط له

ال�شخ�ص
امل�س�ؤول

الأعمال
املنفَّذة

�إذا مل يتم التنفيذ فاذكر الأ�سباب

ج.
الأعمال املخطط لها
د.
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تاريخ االنتهاء
املخطط له

ال�شخ�ص
امل�س�ؤول

الأعمال
املنفَّذة

�إذا مل يتم التنفيذ فاذكر الأ�سباب

المرفقات

استبانة رسالة البرنامج وأهدافه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ي�سعدنا �أن ن�ضع بني �أيديكم ر�سالة الربنامج و�أهدافه �آملني منكم ت�أملها وا�ستيعابها و�إبداء الر�أي حولها يف
اال�ستبانة املرفقة ادناه .كما اننا نرحب ب�أي تعديل �أو �إ�ضافة من �ش�أنها االرتقاء بتطلعاتنا معا وتلبي االحتياجات التعليمية والرتبوية.
ر�سالة الربنامج :
الأهداف:

الرجاء اختيار فئة اال�ستجابة التي تراها منا�سبة لكل عبارة من العبارة التالية:
الرقم
1

العبارات

�أوفق ب�شدة

�أوفق

�صحيح حلد ما ال �أوفق ال �أوفق ب�شدة

تتفق وتت�سق �صيغة ر�سالة الربنامج مع ر�سالة الكلية واجلامعة4= .
الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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2
3
4
5

6
7
8
9

تعك�س ال�صيغة التي و�ضعت بها الر�سالة املعتقدات والقيم الإ�سالمية
=6
تعك�س ال�صيغة التي و�ضعت بها الر�سالة احتياجات املجتمع الذي يخدمه
الربنامج1 = .
تتفق التوجهات التي حددتها �صيغة الر�سالة مع االحتياجات االقت�صادية
والثقافية للملكة العربية ال�سعودية5= .
تر�سم الر�سالة اخلطوط العري�ضة الالزمة لتوجيه عملية اتخاذ القرار
واختيار �سيا�سات التطوير املنا�سبة من بني ال�سيا�سات البديلة املطروحة
=8
هناك عالقة وثيقة بني الر�سالة و جميع ن�شاطات الربنامج ذات الأهمية
=13،2
( ا�ستخدام الر�سالة باعتبارها حمك ًا للنظر يف �أي مقرتحات رئي�سة
متعلقة بالربنامج).
يعلم �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب واملوظفون بالربنامج بوجود �صيغة
الر�سالة هذه ويعرفون حمتواها ويوافقون عليها =11،12،7
تتفق الأهداف مع ر�سالة الربنامج وترتبط بها بو�ضوح من خالل
عمليات التخطيط اال�سرتاتيجي = 18
متت �صياغة التطلعات بو�ضوح كاف يمُ كن الربنامج من توجيه التخطيط
واتخاذ القرارات بطريقة تتفق مع ر�سالة الربنامج وتكون حمك ًا لتقومي
التقدم نحو حتقيق غايات الربنامج و�أهدافه8، 19=.
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استبانة تقويم الرضا الوظيفي للموظفين
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،ي�سعدنا �أن ن�ضع بني �أيديكم جماالت تقومي الر�ضا الوظيفي �آملني منكم ت�أملها وا�ستيعابها و�إبداء الر�أي
حولها يف اال�ستبانة املرفقة ادناه؛ كما اننا نرحب ب�أي تعديل �أو �إ�ضافة من �ش�أنه االرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع  ،وتلبية االحتياجات
الأكادميية.
ت
1
2
3
4
5

ما درجة ر�ضاك عن

را�ض جد ًا

را�ض

حمايد

قلي ًال

نادر ًا

التعامل مع الإدارة
عالقتك برئي�سك املبا�شر
تقييم رئي�سك ملا تقوم به من عمل.
�أ�سلوب الرقابة الذي يتبعه رئي�سك ملتابعة �أدائك لعملك.
�أ�سلوب �ضبط احل�ضور واالن�صراف للموظفني.
درجة و�ضوح التعليمات التي ت�صدر عن الإدارة (الق�سم).
الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مدى ايجابية الإدارة يف التعامل مع مقرتحات املوظفني.
مدى ايجابية الإدارة يف التعامل مع �شكاوى املوظفني.
م�شاركتك يف و�ضع �أهداف العمل يف �إدارتك.
عملك احلايل مقارنة بخربتك الوظيفية.
العدالة يف توزيع �أعباء العمل بني املوظفني.
و�ضوح تو�صيف وظيفتك ومهامك.
تكليفك ب�أعمال �إ�ضافية مل�صلحة العمل.
توفر ال�صالحيات الكافية للقيام مبهام وظيفتك.
الفر�ص التدريبية املتاحة لك يف جمال عملك.
نظام احلوافز
الثناء الذي تتلقاه من رئي�سك ملتابعة �أدائك.
�إجراءات الرتقية يف عملك.
انتظام موعد الراتب ال�شهري.
مقدار راتبك بالن�سبة �إىل حجم العمل الذي تقوم به.
توزيع املكاف�آت املالية بطريقة منا�سبة.
توزيع خارج الدوام على املوظفني.
التعامل مع الزمالء والعمالء
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

عالقتك بزمالئك يف العمل.
م�ساعدة زمالئك لك عند زيادة حجم العمل.
تقدير زمالئك لك عند زيادة حجم العمل.
عالقتك بجمهور املتعاملني مع الإدارة.
عالقتك بالإدارات الأخرى يف اجلامعة.
م�شاركتك يف الأن�شطة التي تنظمها الإدارة.
بيئة العمل
مظهر مكتبك.
امل�ستوى العام للنظافة.
التهوية يف مكان عملك.
الإ�ضاءة يف مكان عملك.
و�سائل الأمن وال�سالمة يف مكان عملك.
العناية ال�صحية املقدمة للموظفني يف اجلامعة.
توفر و�سائل التقنية املكتبية الالزمة لأداء عملك.
ب�شكل عام ,ما درجة ر�ضاك عن العمل

�إذا كانت الإجابة عن العبارة ( – )34بخالف حمايد  -ما هي الأ�سباب ؟---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------ال
نعم
هل ترتد يف العمل مع جهة �أخرى خارج �إدارتك �إذا �أتيحت لك الفر�صة؟
غري قادر على التحديد
الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الرياض
المملكة العربية السعودية

استبانة تقويم خبرة الطالب /الطالبة
ا�سم الربنامج (الق�سم)
الف�صل الدرا�سي ____________________ال�سنة_____________________
تعترب التغذية الراجعة من الطلبة مهمة لتح�سني جودة اخلربات التعليمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
وهذه اال�ستبانة م�صممة جلمع �آراء الطلبة عن خرباتهم �أثناء الربنامج (الق�سم) .وت�شمل بنود هذه اال�ستبانة جميع خرباتك التي مررت بها
يف الربنامج حتى الآن ،وال تقت�صر على مقرر واحد فقط.
______________________________________________

وهذه اال�ستبانة �سرية .فرنجو عدم كتابة ا�سمك عليها �أو الك�شف عن هويتك .و�ستجمع ا�ستجابتك مع ا�ستجابات الآخرين من خالل عملية ال
ت�سمح بالتعرف على �أي �شخ�ص ،و�ست�ستخدم خال�صة الآراء للتخطيط لتح�سني جودة اخلربات التعليمية بجامعتك هذه .
نرجو التف�ضل بالإجابة عن الأ�سئلة التالية بتعبئة الدائرة التي متثل �إجابتك ب�شكل كامل.
×
√
ولي�س هكذا
يرجى تظليل الدائرة هكذا
مع مراعاة �أن يكون لون الدائرة غامقا  ،وعدم ا�ستخدام �أقالم التظليل الفو�سفوي ًة .
املرجو ا�ستخدام قلم ر�صا�ص �أو قلم حرب جاف �أزرق �أو �أ�سود فقط  ،وعدم ا�ستخدام قلم �أحمر �أو �أخ�ضر �أو �أ�صفر
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•

�أوافق ب�شدة

�أوافق

�صحيح حلد ما

ال �أوافق

1
2
3
4

ال �أوافق ب�شدة

(�أوافق ب�شدة ) تعني �أن العبارة �صحيحة دائم ًا �أو يف كل الأحيان تقريب ًا ،و �أن املطلوب متت ت�أديته على �أكمل وجه.
(�أوافق) تعني �أن العبارة �صحيحة غالب ًا �أو يف �أغلب احليان ،و �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل جيد تقريب ًا.
(�صحيح حلد ما ) تعني �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل متو�سط.
(ال �أوافق) تعني �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل �ضعيف �أو مل ي�ؤد يف معظم الأحيان.
(ال �أوافق ب�شدة) تعني �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل �سيء جدا� ،أو مل ي�ؤد �أ�ص ًال� ،أو نادر ًا ما متت ت�أديته.
امل�شــــورة والــدعم
عندما بد�أت يف هذه اجلامعة� ،ساعدين برنامج التهيئة املعد للطلبة امل�ستجدين.
عندما بد�أت يف هذه اجلامعة� ،ساعدين برنامج التهيئة املعد للطلبة امل�ستجدين.
هناك فر�ص كافية يف هذه اجلامعة للح�صول على امل�شورة فيما يتعلق بدرا�ستي وم�ستقبلي املهني.
�إجراءات الت�سجيل للمقررات �سهلة وذات كفاءة.

م�صادر وجتهيزات التـــعلم
 5الف�صول الدرا�سية (مبا يف ذلك قاعات املحا�ضرات ،واملعامل ،وهكذا) جذابة ومريحة.
 6مرافق وجتهيزات احلا�سب املخ�ص�صة للطلبة كافية الحتياجاتي.
 7ي�ساعدين من�سوبو املكتبة عندما �أحتاج لذلك.
� 8أ�شعر بالر�ضا عن جودة ومقدار املواد التعليمية املتاحة يل باملكتبة.
 9تفتح املكتبة �أبوابها يف �أوقات مالئمة.
 10هناك مرافق متاحة للأن�شطة الال منهجية (مبا يف ذلك الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية).
الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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 11هناك مرافق منا�سبة متاحة باجلامعة لأداء ال�شعائر الدينية.
التعــلم والتـعليم
 12يهتم معظم �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين �أتعامل معهم اهتمام ًا حقيقي ًا مبدى تقدمي.
 13هيئة التدري�س باجلامعة عادلون يف معاملتهم للـطلبة.
 14ت�شجعني املقررات والواجبات التي �آخذها على درا�سة الأفكار اجلديدة وعلى التعبري عن �آرائي.
 15تزداد قدرتي على درا�سة وحل امل�شكالت اجلديدة وغري العادية ،نتيجة لدرا�ستي.
 16تتح�سن قدرتي ب�شكل فعال على التعبري عن نتائج �أبحاثي التي �أقوم بها ،نتيجة لدرا�ستي.
 17يحفزين الربنامج (الق�سم) الذي �أدر�س به على املزيد من التعلم.
� 18إن املعارف واملهارات التي �أتعلمها ذات �أهمية بالن�سبة مل�ستقبلي الوظيفي.
� 19إنني �أتعلم كيف �أعمل ب�شكل فعال مع الأن�شطة اجلماعية.
التــقــومي العــــام
� 20أ�شعر بالر�ضا ب�شكل عام عن حياتي الطالبية يف هذه اجلامعة.
�أ�سئـــلة مفــتوحة
ما �أكرث �شيء يعجبك فيما يخ�ص درا�ستك يف هذه اجلامعة؟
21

22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما �أكرث �شيء ال يعجبك فيما يخ�ص درا�ستك يف هذه اجلامعة؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الرياض
المملكة العربية السعودية

استبانة تقويم برنامج
ا�سم الربنامج (الق�سم)

____________________________________________

الف�صل الدرا�سي ____________________ال�سنة

_____________________

تعترب التغذية الراجعة من الطالب مهمة لتح�سني جودة الربامج.
وهذه اال�ستبانة م�صممة جلمع املعلومات من الطلبة بال�سنة النهائية عن خربتهم باجلامعة من خالل الربنامج (الق�سم) الذي در�سوا به.
وهذه اال�ستبانة �سرية .فرنجو عدم كتابة ا�سمك عليها �أو الك�شف عن هويتك .و�ستجمع ا�ستجابتك مع ا�ستجابات الآخرين من خالل عملية ال
ت�سمح بالتعرف على �أي �شخ�ص ،و�ست�ستخدم خال�صة الآراء للتخطيط للتح�سني.
نرجو التف�ضل بالإجابة عن الأ�سئلة التالية بتعبئة الدائرة التي متثل �إجابتك ب�شكل كامل.
يرجى تظليل الدائرة هكذا
•
×
√
ولي�س هكذا
مع مراعاة �أن يكون لون الدائرة غامقا  ،وعدم ا�ستخدام �أقالم التظليل الفو�سفوي ًة
املرجو ا�ستخدام قلم ر�صا�ص �أو قلم حرب جاف �أزرق �أو �أ�سود فقط  ،وعدم ا�ستخدام قلم �أحمر �أو �أخ�ضر �أو �أ�صفر
الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

109

�أوافق ب�شدة

�أوافق

�صحيح حلد ما

110

ال �أوافق

امل�صادر اخلا�صة بدعم تعليمي
 8كانت املواد الدرا�سية امل�ساعدة باملقررات حديثة ومفيدة.
 9كانت م�صادر املكتبة منا�سبة ومتاحة كلما كنت �أحتاج لها.
 10ات�سمت جتهيزات القاعات (للمحا�ضرات ،واملعامل ،والدرو�س) باجلودة
 11كانت جتهيزات احلا�سب كافية الحتياجاتي.
 12توفرت التجهيزات املنا�سبة للأن�شطة الالمنهجية (مبا يف ذلك التجهيزات اخلا�صة بالريا�ضة والرتفيه).
 13هناك مرافق منا�سبة لأداء ال�شعائر الدينية.

ال �أوافق ب�شدة

(�أوافق ب�شدة ) تعني �أن العبارة �صحيحة دائم ًا �أو يف كل الأحيان تقريب ًا ،و �أن املطلوب متت ت�أديته على �أكمل وجه.
(�أوافق) تعني �أن العبارة �صحيحة غالب ًا �أو يف �أغلب احليان ،و �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل جيد تقريب ًا.
(�صحيح حلد ما ) تعني �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل متو�سط.
(ال �أوافق) تعني �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل �ضعيف �أو مل ي�ؤد يف معظم الأحيان.
(ال �أوافق ب�شدة) تعني �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل �سيء جدا� ،أو مل ي�ؤد �أ�ص ًال� ،أو نادر ًا ما متت ت�أديته.
امل�ساعدة والدعم اللذان قدما لتـعليمي
� 1أتيح يل الإر�شاد الأكادميي واملهني املنا�سب خالل فرتة درا�ستي بالربنامج
 2كانت هيئة التدري�س متاحة للإر�شاد وامل�شورة عندما كنت �أحتاج للتحدث �إليهم.
� 3شجعتني هيئة التدري�س بالق�سم على �أن �أقدم �أف�ضل ما عندي .
 4قدمت هيئة التدري�س بالق�سم تغذية راجعة على عملي.
 5لدى هيئة التدري�س بالق�سم معرفة كبرية مبحتوى املقررات التي يدر�سونها.
 6كانت هيئة التدري�س بالق�سم متحم�سة للعمل.
 7اهتمت هيئة التدري�س مبدى تـقدم طلبتهم.

 14كانت برامج التدريب امليداين (�أو �سنة االمتياز) فعالة يف تطوير مهاراتي
تقومي التعليم الذي ح�صلت عليه
 15ما تعلمته يف هذا الربنامج (الق�سم) �سيكون مهم ًا مل�ستقبلي.
لقد �ساعدين الربنامج يف تطوير االهتمام الكايف لدي لل�سعي يف اال�ستمرار يف حتديث معلوماتي ح�سبما ي�ستجد يف
16
جمال درا�ستي.
 17لقد طور الربنامج قدرتي على ا�ستق�صاء وحل امل�شكالت اجلديدة.
 18لقد طور الربنامج قدرتي على العمل بفاعلية مع املجموعات.
 19لقد ح�سن الربنامج مهاراتي يف االت�صال .
 20لقد �ساعدين الربنامج يف تطوير مهاراتي الأ�سا�سية يف ا�ستخدام التقنية لدرا�سة الق�ضايا والتعبري عن النتائج
 21لقد طورت املعارف واملهارات الالزمة ملهنتي التي اخرتتها.
التقومي العام
� 22أ�شعر بالر�ضا ب�شكل عام عن م�ستوى جودة خربتي التعليمية يف اجلامعة.
�أ�سئلة مفتوحة
ما �أكرث �شيء �أعجبك فيما يخ�ص درا�ستك يف هذه اجلامعة؟
23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما �أكرث �شيء مل يعجبك فيما يخ�ص درا�ستك يف هذه اجلامعة؟

24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الرياض
المملكة العربية السعودية

استبانة تقويم المقرر
ا�سم املقرر ورمه ورمزه ___________ا�سم الربنامج (الق�سم)

_________________

الف�صل الدرا�سي __________________ال�سنة
تعترب التغذية الراجعة من الطالب مهمة لتح�سني جودة املقررات.
وهذه اال�ستبانة �سرية .فرنجو عدم كتابة ا�سمك عليها �أو الك�شف عن هويتك .و�ستجمع ا�ستجابتك مع ا�ستجابات الآخرين من خالل عملية ال
ت�سمح بالتعرف على �أي �شخ�ص ،و�ست�ستخدم خال�صة الآراء للتخطيط للتح�سني.
نرجو التف�ضل بالإجابة عن الأ�سئلة التالية بتعبئة الدائرة التي متثل �إجابتك ب�شكل كامل.
•
×
√
ولي�س هكذا
يرجى تظليل الدائرة هكذا
مع مراعاة �أن يكون لون الدائرة غامقا  ،وعدم ا�ستخدام �أقالم التظليل الفو�سفويةً
املرجو ا�ستخدام قلم ر�صا�ص �أو قلم حرب جاف �أزرق �أو �أ�سود فقط  ،وعدم ا�ستخدام قلم �أحمر �أو �أخ�ضر �أو �أ�صفر
_____________________
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�أوافق ب�شدة

�أوافق

�صحيح حلد ما

ال �أوافق
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ال �أوافق ب�شدة

(�أوافق ب�شدة ) تعني �أن العبارة �صحيحة دائم ًا �أو يف كل الأحيان تقريب ًا� ،أو �أن املطلوب متت ت�أديته على �أكمل وجه.
(�أوافق) تعني �أن العبارة غالب ًا �أو يف �أغلب احليان� ،أو �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل جيد تقريب ًا.
(�صحيح حلد ما ) تعني �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل متو�سط
(ال �أوافق) تعني �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل �ضعيف �أو مل ي�ؤد يف معظم الأحيان
(ال �أوافق ب�شدة) تعني �أن املطلوب متت ت�أديته ب�شكل �سيء جدا� ،أو مل ي�ؤد �أ�ص ًال� ،أو نادر ًا ما متت ت�أديته.
�أ�سئلة خا�صة بـبداية املقرر
 1كانت اخلطوط الأ�سا�سية (مبا يف ذلك املعلومات واملهارات التي �صمم املقرر لتطويرها) وا�ضحة بالن�سبة يل.
 2كانت متطلبات النجاح يف املقرر (مبا يف ذلك الواجبات التي يتم التقييم بناء عليها ،وحمكات التقييم) وا�ضحة بالن�سبة يل.
 3كانت م�صادر م�ساعدتي يف املقرر (مبا يف ذلك ال�ساعات املكتبية لع�ضو هيئة التدري�س ،واملراجع) وا�ضحة بالن�سبة يل.
�أ�سئلة خا�صة مبا حدث خالل املقرر
 4كان تنفيذ املقرر والأ�شياء التي طلب مني �أدا�ؤها مت�سقة مع اخلطوط الأ�سا�سية للمقرر.
كان ع�ضو هيئة التدري�س ملتزم ًا ب�إعطاء املقرر ب�شكل كامل (مثل :بد�أ املحا�ضرات يف الوقت املحدد ،تواجد ع�ضو هيئة
5
التدري�س ب�شكل دائم ،الإعداد اجليد للمواد امل�ساعدة يف التدري�س ،وهكذا).
 6لدى ع�ضو هيئة التدري�س الذي يقوم بتقدمي هذا املقرر �إملام كامل مبحتوى املقرر.
 7كان ع�ضو هيئة التدري�س موجود ًا للم�ساعدة خالل ال�ساعات املكتبية .
 8كان ع�ضو هيئة التدري�س متحم�س ًا ملا يقوم بتدري�سه .
 9كان ع�ضو هيئة التدري�س مهتم ًا مبدى تقدمي وكان معينا ً يل.
 10كان كل ما يقدم يف املقرر حديثا ومفيد ًا( ،الن�صو�ص املقروءة ،التلخي�صات ،املراجع ،وما �شابهها).
 11كانت امل�صادر التي احتجتها يف هذا املقرر متوافرة كلما كنت �أحتاج �إليها.
 12كان هناك ا�ستخدام فعال للتقنية لدعم تعليمي يف هذا املقرر.
 13وجدت ت�شجيع ًا لإلقاء الأ�سئلة وتطوير �أفكاري اخلا�صة يف هذا املقرر.
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� 14شجعت يف هذا املقرر على تقدمي �أف�ضل ما عندي .
� 15ساعدت الأ�شياء التي طلبت مني يف هذا املقرر (الن�شطة ال�صفية ،املعامل ،وهكذا) يف تطوير معرفتي ومهاراتي التي يهدف املقرر لتعليمها.
 16كانت كمية العمل يف هذا املقرر متنا�سبة مع عدد ال�ساعات املعتمدة املخ�ص�صة للمقرر.
 17قدمت يل درجات الواجبات واالختبارات يف هذا املقرر خالل وقت معقول.
 18كان ت�صحيح واجباتي واختباراتي عاد ًال ومنا�سب ًا.
 19و�ضحت يل ال�صلة بني هذا املقرر واملقررات الأخرى بالربنامج (الق�سم).
تقومي املقرر
 20ما تعلمته يف هذا املقرر مهم و�سيفيدين م�ستقب ًال.
ً
� 21ساعدين هذا املقرر على حت�سني قدرتي على التفكري وحل امل�شكالت بدال من حفظ املعلومات فقط.
� 22ساعدين هذا املقرر على حت�سني مهاراتي يف العمل على �شكل فريق.
� 23ساعدين هذا املقرر على حت�سني قدرتي على االت�صال بفاعلية.
التقومي العام
� 24أ�شعر بالر�ضا ب�شكل عام عن م�ستوى جودة هذا املقرر.
�أ�سئلة مفتوحة
ما الذي �أعجبك ب�شكل كبري يف هذا املقرر؟
-------------------------------------------------------------------------- 25
--------------------------------------------------------------------------

26

ما الذي مل يعجبك ب�شكل كبري يف هذا املقرر ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27ما االقرتاحات التي لديك لتح�سني هذا املقرر ؟
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استبانة تقويم جهات التوظيف لخريجي برنامج الشريعة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،ي�سعدنا �أن ن�ضع بني �أيديكم جماالت تقومي خريجي الربنامج �آملني منكم ت�أملها وا�ستيعابها و�إبداء الر�أي
حولها يف اال�ستبانة املرفقة ادناه.
متميز جدا

متميز

متو�سط

�أقل من املتو�سط

�ضعيف

م

العبارات

امل�ستوى العلمي
 1املعرفة يف جمال التخ�ص�ص.
 2حتديد امل�شكلة وحلها.
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 3جمع البيانات وحتليلها.
 4القدرة على تطبيق ما تعلمه.
 5مهارات ا�ستخدام التقنية
مهارات االت�صال
 1االت�صال ال�شفوي.
 2كتابة التقارير �أو البحوث.
 3القدرة على التعبري عن الأفكار.
 4القدرة على العمل يف الفريق.
 5القيادة الإدارية.
اجلوانب ال�شخ�صية
 1التفكري امل�ستقل.
 2القابلية للتحفيز.
 3م�ستوى االعتماد عليه.
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 4االهتمام بالقيم الأخالقية.
 5القدرة على التكيف مع البيئات والتقنيات اجلديدة.
مهارات العمل
 1الكفاءة الإدارية.
� 2إدارة الوقت.
� 3ضبط العمل.
 4مهارات احلا�سب الآيل.
 5مهارات اللغة االجنليزية.
 6االلتزام ب�أخالقيات املهنة.

�س :1هل توجد مهارات وظيفية تتطلبها جهتكم؟
�س :2ما �أبرز نقاط القوة لدى خريج الربنامج؟ ---------------------------------------------------------------------------------
�س :3ما �أوجه الق�صور لدى خريج الربنامج ( �إن وجدت)؟ ----------------------------------------------------------------------
�س :4ما مالحظاتكم القيمة لتطوير الربامج الأكادميي يف الكلية بحيث ي�صبح اخلريجون يف م�ستوى توقعاتكم ------------------------
�س :5كيف ترى م�ستوى خريجي اجلامعة مقارنة مب�ستوى خريجي اجلامعات ال�سعودية الأخرى؟
�أقل
امل�ستوى نف�سه
�أف�ضل
--------------------------------------------------------------------------------
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استبانة تقويم الخريجين لجودة البرنامج بعد  6أشهر من التخرج
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،،
ي�سعدنا �أن ن�ضع بني �أيديكم جماالت تقومي اخلريجني جلودة الربنامج �آملني منكم ت�أملها وا�ستيعابها و�إبداء الر�أي حولها يف اال�ستبانة املرفقة
ادناه؛ كما اننا نرحب ب�أي تعديل �أو �إ�ضافة من �ش�أنه االرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع  ،وتلبية االحتياجات الأكادميية.
 -1معلومات عامة:
�أنثى
		
اجلن�س  :ذكر
 -2و�سائل االت�صال :اال�سم ....................................................... :الهاتف املحمول:
 ......الربيد االلكرتوين:
هاتف املكتب.................... :
									
 -3معلومات �أولية :
كم معدلك الرتاكمي ؟
كم �سنة ا�ستغرقت درا�ستكـ يف اجلامعة؟
 .4معلومات وظيفية :
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خا�ص.
يف جمال تخ�ص�صي.

		
حكومي.
ما القطاع الذي تعمل فيه ؟
ما مدى ارتباط وظيفتكـ احلالية بتخ�ص�صكـ ؟
اطالق ًا.
مل ي�ساعدين.
�ساعدين قلي ًال.
�ساعدين كثري ًا.
هل ا�ستفادت من تخ�ص�صكـ العلمي يف �إجناز مهام وظيفتكـ ؟
�ضعيف.
جيد .
متميز.
كيف تقيم دور البيئة الدرا�سية اجلامعية يف تهيئتكـ لوظيفتكـ ؟
ر�ضا جيد.
ر�ضا تام.
ما مدى ر�ضاك عن وظيفتكـ ؟
را�ض.
غري ٍ
ال
		
نعم
هل تعتقد �أن وظيفتكـ دون امل�ستوى الذي كنت تطمح �إليه ؟
�إذا كانت �إجابتكـ نعم ( �أي �أن وظيفتكـ دون التوقعات ) فمن �أي ناحية ؟
غري ذلك ( حدد ف�ضل
املكان.
املهام.
الرتبة �أو املرتبة الوظيفية.
الراتب.
ًا)........................................
ح�صلت على عر�ض وظيفي قبل تخرجي.
كم ا�ستغرقت من الوقت لتح�صل على وظيفة ؟
� -1أقل  3من �أ�شهر بعد التخرج.
�أكرث من � 6أ�شهر.
ما درجة م�ساعدة الربنامج يف تطوير ما يلي:

ت

ال �أعمل.
		
�أعمال حرة.
قريب ًا من جمال تخ�ص�صي .غري مرتبط بتخ�ص�صي

عالية جد ُا عالية متو�سطة

قليلة

�ضعيفة

املهارات املكت�سبة
1

كتابة البحوث والتقارير.

2

الإلقاء والتعبري عن الأفكار.

3

ا�ستخدام التقنية ( حا�سب� ,شبكة املعلومات).
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4

التفكري الناقد.

5

حل امل�شكالت.

6

التعلم الذاتي.

7

العمل اجلماعي.

8

البحث عن املعلومات.

البيئة التعليمية
1

التزام اال�ستاذ بال�ساعات املكتبية.

2

ا�ستعداد الأ�ستاذ مل�ساعدة الطالب ب�صورة دائمة.

3

حر�ص الأ�ستاذ على تطور مهارات الطالب.

4

ا�ستخدام التقنية يف �شرح املادة العلمية.

5

و�ضوح اخلطط الدرا�سية واملراجع.

6

التزام الأ�ستاذ ب�أوقات املحا�ضرات.

7

�إمتام الأ�ستاذ ملفردات املقرر.

8

جودة �أ�ساليب التدري�س التي �ستخدمها الأ�ستاذ.

9

تقومي الأ�ستاذ للطالب با�ستمرار.

10

جودة التعليم يف الكلية ب�شكل عام.
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البيئة اجلامعية
1

جودة الإر�شاد الأكادميي.

2

جتهيزات القاعات الدرا�سية.

3

جتهيزات معامل احلا�سب.

4

جودة �إجراءات الت�سجيل.

5

توفر اخلدمات العامة.

6

جودة �إجراءات التخرج.

1

تفاعل الطالب مع الأ�ساتذة.

2

تعزيز االن�ضباط واجلدية.

3

تعزيز ا�ستخدام التقنية يف �إجناز متطلبات املادة.

4

تعزيز ال�شعور بامل�سئولية لدى الطلبة.

ال�سلوك والقيم

من خالل عملك الوظيفي ,ما الأ�شياء التي يتطلبها �سوق العمل من اخلريج ويحتاج الربنامج اجلامعي �إىل تدعيمها يف الطالب؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
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استطالع آراء الطالب حول خدمة اإلرشاد الوظيفي ببرنامج الشريعة
�أخي الطالب :تهدف هذه اال�ستبانة �إىل ا�ستطالع ر�أيك فيما يتعلق بالإر�شاد الوظيفي ،من خالل تقييم �أداء خدمة الإر�شاد الوظيفي بالق�سم
و�إدارة �ش�ؤون الطالب باجلامعة� ،سعي ًا �إىل التخطيط املهني والتوجيه الوظيفي ,وحتقيق ًا لأهداف الق�سم يف التطوير امل�ستمر مع مراعاة الدقة
واملو�ضوعية ،علم ًا ب�أن بيانات ومعلومات اال�ستبانة �ستعامل ب�سرية تامة .نرجو التف�ضل باختيار فئة اال�ستجابة التي تعرب عن ر�أيك لكل عبارة من
العبارات التالية:
الرقم

�أوافق ب�شدة

�أوافق

�صحيح حلد ما
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ال �أوافق

كنت على علم باملجاالت الوظيفية خلريج ال�شريعة قبل التحاقي بكلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية.
مت �إعالن جماالت التوظيف خلريجي ال�شريعة �ضمن دليل جامعة �أم القرى.
مت �إعالن جماالت التوظيف خلريجي ال�شريعة �ضمن دليل الطالب اجلامعي لق�سم ال�شريعة.

ال �أوافق ب�شدة

1
2
3

العبارات

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مت تخ�صي�ص مكتب للإر�شاد الوظيفي لق�سم ال�شريعة.
مت �إعالمي من قبل ق�سم ال�شريعة ب�أهم الوظائف املتاحة خلريجي ال�شريعة يف لقاء امل�ستجدين.
كانت هناك �إعالنات و�إر�شادات وا�ضحة يف الق�سم مل�ساعدتي ملعرفة جماالت التوظيف خلريجي ال�شريعة .
يوجد تعاون م�ؤ�س�سي براجمي يتيح التعرف على امل�ؤ�س�سات التي تتيح فر�صا وظيفية خلريجي ال�شريعة.
مت و�ضع خطة لتقدمي خدمات الإر�شاد الوظيفي للطلبة.
كان املر�شد الوظيفي ملتزما بتوجيهي للوظيفة املالئمة ملهارتي.
كان املر�شد الوظيفي متابعا ملدى تقدمي يف حت�صيل املهارات املت�صلة بالوظيفة التي تنا�سب قدراتي .
كان املر�شد الوظيفي يقدم يل الن�صح والتوجيه ب�صورة وا�ضحة.
وجدت ت�شجيع ًا خالل الأن�شطة الال�صفية لتطوير �أفكاري وتوجهاتي مبا يحقق كفاءة يل يف املجاالت
الوظيفية خلريجي ال�شريعة
كانت هناك �إعالنات و �إر�شادات وا�ضحة يف الق�سم عن املجاالت الوظيفية خلريجي ال�شريعة.
�أقيمت منا�شط يف اجلامعة تخ�ص الإر�شاد الوظيفي.
كانت جلنة الإر�شاد الوظيفي يف الق�سم متعاونة معي لتو�ضيح �سبل الو�صول لوظيفة تنا�سبني بعد التخرج.
توجد �شراكة مع اجلهات املعنية بالت�أهيل الوظيفي للخريجني .
�أ�شعر بالر�ضا ب�شكل عام عن م�ستوى جودة الإر�شاد الوظيفي يف الق�سم
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استطالع آراء الطالب حول خدمتي التسجيل واإلرشاد األكاديمي ببرنامج الشريعة
�أخي الطالب :تهدف هذه اال�ستبانة �إىل ا�ستطالع ر�أيك فيما يتعلق بالت�سجيل والإر�شاد الأكادميي ،من خالل تقييم �أداء املر�شد الأكادميي
بالق�سم و�إدارة �ش�ؤون الطالب باجلامعة� ،سعي ًا �إىل االرتقاء بامل�ستوى الأكادميي وحتقيق ًا لأهداف الق�سم يف التطوير امل�ستمر مع مراعاة الدقة
واملو�ضوعية ،علم ًا ب�أن بيانات ومعلومات اال�ستبانة �ستعامل ب�سرية تامة .نرجو التف�ضل باختيار فئة اال�ستجابة التي تعرب عن ر�أيك لكل عبارة من
العبارات التالية:
الرقم

�أوفق ب�شدة

�أوفق

124

�صحيح حلد ما

 2كان من ال�سهل مناق�شة نتائجي يف مقررات الف�صل ال�سابق مع مدر�سي املقررات.

ال �أوفق

 1مت �إعالن نتائجي يف املقررات على موقع اجلامعة بعد � 3أيام من انتهاء اختبار جميع املقررات

ال �أوفق ب�شدة

العبارات

 3كنت على علم باملقررات املطلوب ت�سجيلها للم�ستوى احلايل
 4كانت لدي معرفة تامة بعملية الت�سجيل االلكرتوين .
 5مل تواجهني م�شاكل �أثناء عملية الت�سجيل االلكرتوين.
 6كانت م�صادر م�ساعدتي ال�ستكمال ت�سجيل املقررات متوفرة.
� 7أتيحت يل الفر�صة الختيار الأوقات املنا�سبة يل للمقررات املطروحة.
 8توجهت للجامعة يف بداية اليوم الدرا�سي الأول لتعديل جدويل الدرا�سي.
 9كانت هناك �إعالنات و�إر�شادات وا�ضحة يف اجلامعة مل�ساعدتي يف ا�ستكمال ت�سجيل املقررات.
 10كان املر�شد الأكادميي يف الق�سم متعاون معي لتحقيق رغباتي يف ت�سجيل املقررات
 11كانت عملية الت�سجيل عن طريق عمادة القبول والت�سجيل يف اجلامعة منظمة.
 12كانت فرتة االنتظار لإنهاء عملية الت�سجيل عن طريق �إدارة �ش�ؤون الطالب يف الق�سم مقبولة.
 13وجدت تعاون من قبل املوظفني يف �ش�ؤون الطالب حلل امل�شاكل التي واجهتني ال�ستكمال ت�سجيل املقررات.
 14مت �إعالمي من قبل عمادة القبول والت�سجيل مبواعيد ت�سجيل املواد واحلذف والإ�ضافة وتغيري ال�شعب وفق الإجراءات
النظامية.
 15توجهت �إىل الكلية بداية اليوم الدرا�سي الأول ملتابعة �إر�شادي الأكادميي.
 16كانت هناك �إعالنات و�إر�شادات وا�ضحة يف الق�سم مل�ساعدتي للح�صول على الإر�شاد الأكادميي املنا�سب.
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� 17شرح يل املر�شد الأكادميي ال�صلة بني املقررات الدرا�سية و تفا�صيل اخلطة الدرا�سية للق�سم.
� 18ساعدين املر�شد الأكادميي يف ت�سجيل ال�ساعات الدرا�سية املتوافقة مع قدراتي والنظام اجلامعي.
 19يتواجد املر�شد الأكادميي خالل ال�ساعات املكتبية املخ�ص�صة للإر�شاد الأكادميي.
 20عالقتي جيدة باملر�شد الأكادميي.
 21كان املر�شد الأكادميي ملتزم لتوجيهي �أو حلل م�شكلتي.
 22كان املر�شد الأكادميي متابعا ملدى تقدمي �أثناء الف�صل الدرا�سي.
 23كان املر�شد الأكادميي يقدم يل الن�صح والتوجيه خالل فرتة الف�صل الدرا�سي ب�أكمله.
 24وجدت ت�شجيع ًا من مر�شدي الأكادميي لتطوير �أفكاري وتوجهاتي يف جمال تخ�ص�صي.
 25كانت هناك �إعالنات و �إر�شادات وا�ضحة يف الق�سم عن توزيع القاعات الدرا�سية منذ اليوم الأول .
 26كان هناك ن�سبة ح�ضور عالية للطالب يف املحا�ضرات منذ اليوم الأول للدرا�سة.
 27بد�أ �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�إلقاء املحا�ضرات منذ اليوم الأول.
 28انتظمت بالدرا�سة يف جميع املقررات منذ اليوم الأول.
� 29أ�شعر بالر�ضا ب�شكل عام عن م�ستوى جودة الت�سجيل والإر�شاد الأكادميي يف الق�سم
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استبانة تقويم جودة الخدمات واألنشطة الطالبية
�أبنا�ؤنا  /الطالب -الطالبات
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،،
ي�سعدنا �أن ن�ضع بني �أيديكم جماالت تقومي جودة اخلدمات والأن�شطة الطالبية � ،آملني منكم ت�أملها وا�ستيعابها و�إبداء الر�أي حولها يف
اال�ستبانة املرفقة ادناه؛ كما اننا نرحب ب�أي تعديل �أو �إ�ضافة من �ش�أنه االرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع ،وتلبية االحتياجات الأكادميية.
�أوفق ب�شدة

�أوفق

حمايد

نادر ًا
قلي ًال

م

ما مدى ر�ضاك عن اخلدمات التالية

�أوال خدمات �شئون الطالب
يح�سن موظف �ش�ؤون الطالب ا�ستقبال الطالب.
1
يجيب موظف �ش�ؤون الطالب على كافة ا�ستف�سارات الطالب امل�ستجد بال�شكل املطلوب.
2
يقدم موظف �شئون الطالب اخلدمات بال�سرعة املطلوبة.
3
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يقوم موظف �شئون الطالب بتقدمي كتيبات ت�ساعد الطالب على التعرف على نظام الدرا�سة باجلامعة
4
يتم ا�ستخراج البطاقة اجلامعية يف زمن منا�سب
5
يتم احل�صول على ال�سجل الأكادميي بال�سرعة والكفاءة املطلوبة.
6
ثانيا اخلدمات الثقافية
تتيح اجلامعة للطالب فر�صة امل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية
1
تت�سم اخلدمات الثقافية املقدمة بالتنوع.
2
توقيت تقدمي اخلدمات الثقافية منا�سب جدا للطالب.
3
املكاف�آت املخ�ص�صة للأن�شطة الثقافية منا�سبة جدا.
4
ثالثا الأن�شطة الريا�ضية
تتيح اجلامعة للطالب فر�ص مالئمة للم�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية.
1
تت�سم الأن�شطة الريا�ضية بالتنوع.
2
اجلوائز املقدمة للأن�شطة الريا�ضية منا�سبة جدا.
3
رابعا االر�شاد الأكادميي
يتقبل مقدم خدمة االر�شاد الأكادميي ا�ستف�سارات الطالب ب�صدر رحب.
1
يتم ت�أدية خدمة االر�شاد الأكادميي يف الوقت املنا�سب
2
ي�ساعد املر�شد الأكادميي الطالب يف ت�سجيل املقررات املنا�سبة.
3
خام�سا اخلدمات الأمنية:
تتنا�سب �سعة مواقف ال�سيارات مع عدد الطالب.
1
تت�سم اخلدمات الأمنية مبواقف ال�سيارات بالكفاءة.
2
تت�سم اخلدمات الأمنية املقدمة للطالب باجلامعة بالكفاءة.
3
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تت�سم مناذج طلبات احل�صول على اخلدمات الأمنية بالب�ساطة وال�سهولة يف تعبئتها.
4
�ساد�سا خدمات الكافترييا
تلبى حمتويات الكافترييا رغبات الطلبة.
1
موقع الكافيرتيا منا�سب للطلبة.
2
�أ�سعار خدمات الكافترييا منا�سبة جدا.
3
تت�سم حمتويات الكافترييا (طعام� -شراب) بالنظافة.
4
�سابعا اخلدمات الطبية:
يتوافر باجلامعة مركز طبي لتقدمي اخلدمات ال�صحية للطلبة.
1
يت�سم �أداء العاملني يف املركز الطبي بالكفاءة يف تقدمي الرعاية ال�صحية للطلبة.
2
ال يوجد ازدحام عند طلب اخلدمات ال�صحية باجلامعة.
3
ثامنا خدمات ذوى االحتياجات اخلا�صة (يجيب عنها ذوى االحتياجات اخلا�صة فقط):
تتوافر باجلامعة دورات مياه خا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة.
1
تت�سم دورات املياه بالنظافة.
2
تتوافر بدورات املياه كافة و�سائل الراحة.
3
يتوافر باجلامعة م�صعد خا�ص بذوي االحتياجات اخلا�صة.
4
تتوافر باجلامعة مواقف خا�صة ب�سيارات ذوى االحتياجات اخلا�صة
5
�سعة املواقف املخ�ص�صة لذوى االحتياجات اخلا�صة منا�سبة جدا.
6

ن�شكر لكم تعاونكم معنا
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استبانة تقويم مصادر التعلم في البرنامج
�أ�صحاب الف�ضيلة وال�سعادة� /أع�ضاء هيئة التدري�س  -ابنا�ؤنا الطالب  -الطالبات
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،،
ي�سعدنا �أن ن�ضع بني �أيديكم جماالت تقومي م�صادر التعلم يف الربنامج �آملني منكم ت�أملها وا�ستيعابها و�إبداء الر�أي حولها يف اال�ستبانة املرفقة
ادناه؛ كما اننا نرحب ب�أي تعديل �أو �إ�ضافة من �ش�أنه االرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع  ،وتلبية االحتياجات الأكادميية.
�أوفق ب�شدة
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�أوفق

2

م�صادر املعلومات املطبوعة التي تتاح يف مكتبات اجلامعة /الكلية كافية لدعم �أغرا�ض التعليم يف الربنامج

حمايد

1

توفر مكتبات اجلامعة م�صادر املعلومات املطبوعة احلديثة لدعم �أغرا�ض التعليم يف الربنامج.

قلي ُال

ت

نادر ًا

العبارات

3

م�صادر املعلومات الإلكرتونية التي تتاح يف مكتبات اجلامعة /الكلية كافية لدعم �أغرا�ض التعليم يف الربنامج.

4

�أ�شارك مكتبات اجلامعة يف اختيار م�صادر املعلومات التي تدعم �أغرا�ض التعليم يف الربنامج.

5

�أ�شارك يف تقييم م�صادر املعلومات التي تدعم �أغرا�ض التعليم يف الربنامج

6

�أ�شجع طالبي على ا�ستخدام م�صادر املعلومات التي تتاح يف اجلامعة /الكلية لدعم �أغرا�ض التعليم يف الربنامج

7

�أ�شارك مكتبة اجلامعة /الكلية يف �إعداد �سيا�سة تنمية املقتنيات اخلا�صة بها لدعم برامج الدرا�سة يف الربنامج.

8

�أ�ستطيع الو�صول �إىل م�صادر التعليم التي تتاح يف اجلامعة /الكلية على �شبكة االنرتنت ب�سهولة وي�سر .

9

توفر مكتبة اجلامعة /الكلية كتيبات و�أدلة �إر�شادية مطبوعة �أو �إلكرتونية مل�ساعدة امل�ستفيدين يف الإفادة من مقتنياتها
وخدماتها يف الربنامج

10

التوعية املعلوماتية عن مكتبات اجلامعة /الكلية وخدماتها املختلفة كافية يف الربنامج

ن�شكر لكم تعاونكم معنا
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استبانة تقويم المرافق والتجهيزات
�أ�صحاب الف�ضيلة وال�سعادة� /أع�ضاء – ع�ضوات هيئة التدري�س
ال�سالم اهلل وبركاته ،،،،،،عليكم ورحمة
ي�سعدنا �أن ن�ضع بني �أيديكم جماالت تقومي كفاءة املرافق والتجهيزات� ،آملني منكم ت�أملها وا�ستيعابها و�إبداء الر�أي حولها يف اال�ستبانة املرفقة
ادناه؛ كما اننا نرحب ب�أي تعديل �أو �إ�ضافة من �ش�أنه االرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع ،وتلبية االحتياجات الأكادميية.
�أوفق ب�شدة

�أوفق

حمايد

132

قلي ًال

ال�سيا�سة العامة والتخطيط
 1توجد لدى الربنامج خطة طويلة املدى تنظم عملية �إن�شاء و�صيانة املباين.
 2ي�ضع التخطيط يف ح�سابه �شراء املعدات ,وكذلك ال�صيانة واال�ستبدال.
 3يتم ا�ستطالع ر�أي امل�ستخدمني فيما تتعلق بكفاية املباين وجودتها ,وتتم اال�ستجابة لهذه الآراء والعمل بها.

نادر ًا

العبارات

4

يتوافر لدى الربنامج �سيا�سة للمعدات م�صممة للت�أكيد على �أكرب توافق ممكن بني املعدات والنظم على م�ستوى اجلامعة.

يتم �إعداد خطط عمل يف الربنامج قبل �شراء املعدات الرئي�سية مع تقييم بدائل اال�ستئجار وامل�شاركة يف اال�ستخدام مع
5
جهات �أخرى.
يتم تقييم عرو�ض اال�ستئجار و�إدارة وبناء املرافق ل�ضمان امل�صالح طويلة الأجل للربنامج كما تدار ب�أ�سلوب ي�ضمن
6
م�ستوى اجلودة والعوائد املالية.
جودة املباين وكفايتها
 1توفر املباين والأر�ضيات يف الربنامج بيئة مادية نظيفة حمافظ عليها بكفاءة
 2تلبي املرافق يف الربنامج متطلبات ال�صحة وال�سالمة
ت�شمل عمليات تقييم اجلودة يف الربنامج ردود فعل امل�ستفيدين الرئي�سيني ب�ش�أن كفاية وجودة املرافق ,كما ت�شمل �آليات
3
لأخذ �أراهم يف االعتبار.
 4تتوافر مرافق كافية لالجتماعات اخلا�صة يف الربنامج بني هيئة التدري�س والطالب.
 5تتوافر املرافق املالئمة ملمار�سة ال�شعائر الدينية يف الربنامج
 6تتوفر مرافق تقدمي طعام كافية العدد ومنا�سبة الحتياجات الطالب ,و�أع�ضاء هيئة التدري�س ,والعاملني يف الربنامج
 7تتالءم املرافق مع احتياجات الطالب واملوظفني ذوي الإعاقة اجل�سدية واالحتياجات اخلا�صة يف الربنامج
 8تتوافر املرافق املنا�سبة لأداء الأن�شطة الريا�ضية والثقافية وغريها للطالب يف الربنامج
 9وفرت اجلامعة �سكن منا�سب لأع�ضاء هيئة التدري�س يف الربنامج
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5
6
7
8

�أوفق ب�شدة

4

�أوفق

3

حمايد

2

قلي ًال

الإدارة
1

نادر ًا

العبارات

يتوافر لدى الربنامج �إح�صاء وجرد كامل للمعدات الذى تقع حتت �سيطرته
يتم تنفيذ �أعمال النظافة ,والتخل�ص من النفايات ,وال�صيانة الب�سيطة وال�سالمة ,والبيئة بكفاءة وفعالية وذلك
ب�أ�شراف �أحد كبار الإداريني يف الربنامج
تتوافر �إجراءات التقييم يف الربنامج لأغرا�ض ال�صيانة الوقائية والإ�صالح واال�ستبدال ب�شكل دوري.
تتوافر �إجراءات �أمن تتميز بالكفاءة حلماية الأبنية واملعدات اخلا�صة بالتدري�س والبحث ,مع حتديد وا�ضح مل�سئولية
كل من �أع�ضاء هيئة التدري�س ,والأق�سام �أو الكليات ,والإدارة املركزية.
تتوفر �أنظمة ذات كفاءة عالية ل�ضمان ال�سالمة ال�شخ�صية لأع�ضاء هيئة التدري�س والطالب ,والعاملني ,كما تتوافر
الرتتيبات ال�ضرورية حلماية �أغرا�ضهم ال�شخ�صية.
تدر�س �إدارة الربنامج ب�شكل م�ستمر حجم ا�ستخدام الأبنية ,وتقوم ب�إعادة تخ�صي�ص امل�ساحات لأغرا�ض �أخرى
ا�ستجابة لتعري االحتياجات
تقوم غدارة الربنامج بتخ�صي�ص �أوقات ا�ستخدام املباين العامة ملختلف امل�ستخدمني وذلك ح�سب نظام حجز
االلكرتوين ,كما يتم با�ستمرار فح�ص كفاءة اال�ستخدام والتبليغ عن نتائج هذا الفح�ص.
تتوافر نظم للم�شاركة يف ا�ستخدام الأبنية واملعدات قليلة اال�ستخدام ,مع توفري �آليات حلماية املعدات.

ما هي �أولويات التطوير لل�سيا�سة العامة والتخطيط للمعدات والت�سهيالت يف الربنامج؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما هي �أولويات التطوير لإدارة املعدات والت�سهيالت يف الربنامج؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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استبانة تقويم الطلبة للتجهيزات التقنية
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،،
ي�سعدنا �أن ن�ضع بني �أيديكم جماالت تقومي الطالب والطالبات للتجهيزات �آملني منكم ت�أملها وا�ستيعابها و�إبداء الر�أي حولها يف اال�ستبانة
املرفقة ادناه؛ كما اننا نرحب ب�أي تعديل �أو �إ�ضافة من �ش�أنه االرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع  ،وتلبية االحتياجات الأكادميية.
نادر ًا
قلي ًال
حمايد
�أوفق
�أوفق ب�شدة

العبارات
تقنية املعلومات
1

تتوافر احلوا�سب الآلية ال�ستعمال الطلبة.
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2

توجد قواعد و�سيا�سات عامة حتكم ا�ستعمال الطالب للحوا�سب ال�شخ�صية.

3

يتوافر الدعم الفني مل�ساندة للطلبة امل�ستخدمني لتقنيات املعلومات واالت�صاالت.

4

توجد �أنظمة �أمن حلماية خ�صو�صيات الأفراد واملعلومات احل�سا�سة املتعلقة باجلامعة �أو بالأفراد ,وحلماية الأجهزة من
الفريو�سات التي ت�أتي من خارج الربنامج.

5

توجد قواعد �سلوك تتعلق باال�ستخدام غري القومي للمواد املوجودة على ال�شبكة .ت

6

يحر�ص الربنامج ب�شكل منتظم على الت�أكد من العمل بهذه القواعد ,ويتم التعامل مع تلك احلاالت التي ثبت فيها
اال�ستخدام غري القومي.

7

يقدم الربنامج دورات تدريبية للطلبة ل�ضمان اال�ستخدام الكفء للحوا�سب الآلية والربجميات.

ما هي �أولويات التطوير لتقنيات املعلومات باجلامعة؟

............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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