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المقدمة

آله وأصحابه  ، والصالة والسالم على محمد وعلى  الرحيم  الرحمن  العالمين  الحمد هلل رب 
أجمعين، أما بعد:

مخرجاتها  تجويد  على  القرى  أم  بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  حرص  فمع 
وتطوير وتحسين أداء برامجها األكاديمي واإلداري والفني، وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم 
مخرجاتها  ومقارنة  برامجها  أداء  مؤشرات  وحوكمة  لقياس  تسعى  األكاديمي،   واالعتماد 
الفعلية إلى المخرجات الطموحة )المستهدفة( التي تضمن الحد األدنى الحقيقي من معايير 
لديها ممارسات  التي  النظيرة  البرامج  المرجعية مع  المقارنة  إجراء  الجودة، وهو مما يسهل 

جيدة حتى يمكنها معرفة واقع أداء برامجها وفرص التحسين المطلوبة لتطويره .

أدلة  لسلسة  ويضاف  بالكلية؛  الجودة  لفريق  وهاديا  مرشدا  ليكون  الدليل  هذا  أعدت  لهذا 
الجودة التي قامت الكلية بنشرها وتوعية أعضاءها بها. 

نسأل اهلل أن يتقبل العمل، ويكلل الجهود ويحقق األمل.





الفصل األول

مؤشرات األداء
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 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

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.  

المؤشرات  قياس هذه  بواسطة  دقيقة  المبني على معلومات  القرار  اتخاذ  تسهيل  هذا كله يسهم في 
واالستفادة من نتائج القياس في تحسين المخرجات التعليمية ووضع الخطط التنفيذية للتطوير والتحسين.

تسهيل عملية التقويم البرامجي وتحقيق أحد متطلبات االعتماد األكاديمي.
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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.
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المدخالت
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المخرجات
في التعليم

جودة المخرجات األكاديمية
)التعلم والتوظيف والمستوى النوعي للخريج(

خدمة المجتمع

البحث العلمي
المؤتمرات والندوات

سمعة البرنامج ورضا المستفيد

اإلستشارات العلمية
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خطوات تقويم األداء

المحلية  المؤشرات  من  واحتياجاته  البرنامج  واقع  وفق  األداء  مؤشرات  الختيار  مناسبة  محددات  انتقاء 
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 .
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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 44 مؤشرا؛ وذلك وفق المحددات التالية:

•  اختيار ما ال يقل عن 50% من 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 ) 26  ( مؤشرًا برامجيا وتم اختيار ) 23 ( مؤشرًا 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 )  44 (  مؤشرًا. 





مؤشرات األداء الرئيسة
KPI’S 

 لبرنامج الشريعة
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معايري الهيئة الوطنية
موؤ�شرات االأداء املطلوبةمللتقومي واالعتماد

املعيار االأول:
مت��شط تقدير مدى معرفة �شيغة الر�شالة والأهداف من اأ�شحاب ال�شاأن.1الر�شالة والأهداف

املعيار الثاين:
2الإدارة وال�شلطات

مت��شط تقييم اأ�شحاب ال�شاأن لدليل الل�ائح، مبا يف ذلك الهيكل الإداري وم�ش�ؤوليات العمل والل�ائح املتعلقة 
بالطلبة ونح� ذلك )مت��شط تقديرات اأع�شاء هيئة التدري�س وطالب ال�شنة النهائية ملدى كفاية دليل الل�ائح 

على مقيا�ٍس من خم�س نقاط يف م�شح �شن�ي(.
املعيار الثالث:

مت��شط تقديرات التقييم الكلي للطلبة جل�دة خربات التعلم )مت��شط تقديرات الطالب على مقيا�س من 3اإدارة �شمان اجل�دة وحت�شينها
خم�س نقاط لطالب ال�شنة الأخرية »املت�قع تخرجهم« يف م�شح �شن�ي(.  

مت��شط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للربنامج .4

م الطالب ج�دتها خالل ال�شنة.5 ن�شبة املقررات التي ق�َّ

املعيار الرابع:
ن�شبة الطلبة لأع�شاء هيئة التدري�س )معدل الطالب/ الأ�شتاذ( . Ratio of students to 6التعلم والتعليم

اأو ما يعادله( كامل  دوام  اإىل  teaching staff.)ا�شتنادا 

مت��شط تقديرات الطلبة للتقييم الكلي جل�دة الربامج.7

8
 Average rating of students on a(تقدير الطالب العام جل�دة املقررات التي يدر�ش�نها

الطالب  تقدير  )مت��شط   ).five point scale on overall evaluation of courses
على مقيا�س تقديري من خم�س نقاط للتق�مي الكلي للمقررات( .
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ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س الذين يحمل�ن م�ؤهالت دكت�راه م�شادق عليها9

معدلت ا�شتبقاء الطالب :10
الن�شبة املئ�ية للطلبة امل�شتجدين بالربنامج الذين اأكمل�ا ال�شنة الأوىل بنجاح .

معدلت التخرج لطالب البكال�ري��س: 11
ن�شبة الطلبة املنتظمني يف الربنامج الذين اأكمل�ا الربنامج �شمن احلد الأدنى من املدة املحددة.

12
معدلت تخرج طالب الدرا�شات العليا من خريجي الربنامج:

 ن�شبة تخرج طالب الربنامج الذين التحق�ا بربامج الدرا�شات العليا واأكمل�ا تلك الربامج يف الفرتة املحددة.

13

ن�شبة اخلريجني من برامج البكال�ري��س يف مدة 6 اأ�شهر من التخرج:
اأ. ت�ظف�ا .

ب. �شجل�ا يف درا�شة .
جـ . مل يبحث�ا عن ت�ظيف اأو درا�شة .

ن�شبة ر�شا  اأرباب العمل عن الربنامج .14

مت��شط العبء التدري�شي لأع�شاء هيئة التدري�س .15

ن�شبة املقررات التي مت تقييمها .16

مت��شط عدد ال�شاعات املكتبية لأع�شاء هيئة التدري�س .17



23
 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

مت��شط مدى مالءمة اأ�شاليب التدري�س ح�شب تقييم الطالب، لكل من جمالت التعلم، كما جاءت يف »اإطار 18
امل�ؤهالت«.

عدد اخلريجني .1

مت��شط تقديرات الطالب للكتب املقررة من حيث قابليتها للفهم، ومن حيث فائدتها يف فهم املقررات.20

مت��شط مدى اجتاهات ر�شا الطالب عن فاعلية التدري�س يف الربنامج. 21

معدل ال�قت الذي ي�شتغرقه النتهاء من تقييم الطالب، واإبالغ الطالب بنتائج هذا التقييم .22

املعيار اخلام�س:
تقييم الطالب لالإر�شاد املهني والأكادميي )مت��شط التقديرات عن مدى منا�شبة )كفاية( الإر�شاد النف�شي 23اإدارة �ش�ؤون الطالب واخلدمات امل�شاندة

واملهني على مقيا�س تقديري �شن�ي من خم�س نقاط(

ن�شبة الطلبة للكادر الإداري24
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املعيار ال�شاد�س:
25م�شادر التعلم

 Average rating on adequacy( ،)تق�مي امل�شتفيدين ملركز م�شادر التعلم )املكتبة وغريها
 of library services on a five point scale in an annual survey of final

التعلم على مقيا�س تقديري  م�شادر  مركز  كفاية  ملدى  مت��شط   التقديرات  خالل  year studentsمن 
�شن�ي من خم�س نقاط ، وي�شمل ذلك:

اأ-امل�شاعدة املقدمة من م�ظفي املكتبة.
ثة. ب-خدمات حمدَّ

ج-مرافق الت�ش�ير والطباعة.
د-فاعلية التجهيزات.

ه-اأي م�ؤ�شر اأداء اآخر للخدمات املقدمة.

عدد عناوين الكتب يف املكتبة ن�شبة لعدد الطالب26

عدد ال�شرتاكات مب�شادر املعل�مات من �شبكة النرتنت .27

املعيار ال�شابع:
عدد اأجهزة الكمبي�تر )احلا�شب الآيل( املت�فر ا�شتخدامها لكل طالب.28املرافق والتجهيزات
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29

املعدل العام ملدى منا�شبة )كفاية( املرافق والتجهيزات من خالل ا�شتطالع  
 اآ راء امل�شتفيدين من حيث:

اأ-  الف�ش�ل الدرا�شية. 
ب. املعامل واملختربات.

ج. دورات املياه )النظافة وال�شيانة(.
د. الأمن   يف احلرم اجلامعي.

هـ.  امل�اقف ومدى ت�فرها.
و.  ال�شالمة )متطلبات الإ�شعافات الأولية، طفايات واأنظمة اإنذار احلريق(.

ز. �شه�لة حركة ذوي الحتياجات اخلا�شة واملعاقني )وج�د ال�شالمل وامل�شاعد(.
ح. مرافق وجتهيزات الأن�شطة.
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30

تق�مي امل�شتفيدين من خدمات تقنية املعل�مات، من خالل مت��شط التقديرات ملدى كفاية خدمات تقنية 
املعل�مات على مقيا�س تقديري �شن�ي  من خم�س نقاط ، وي�شمل ذلك:

اأ. ت�فر خدمات تقنية املعل�مات، 
ب. امل�قع الإلكرتوين.

ج. خدمات التعلم الإلكرتوين.
د. اأمن تقنية املعل�مات،

هـ. ال�شيانة )�شيانة الأجهزة والربامج(،
د.  �شه�لة الدخ�ل خلدمات تقنية املعل�مات.

هـ. اأنظمة الدعم
و. حتديث الأجهزة والربامج احلا�ش�بية، 

ز.  اأنظمة اإدارة البيانات الإلكرتونية على م�اقع الإنرتنت اأو على امل�شادر الإلكرتونية )مثل: م�قع اجلامعة 
وما ي�فره من تبادل م�شادر املعل�مات والت�ا�شل من خالل ال�شبكات وتبادل املعل�مات، مبا يف ذلك التعلم 

الإلكرتوين والتعلم والتعليم التفاعلي بني الطالب والأ�شاتذة(.

عدد املعامل املت�فرة يف الكلية 31

املعيار التا�شع:
ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س الذين ترك�ا العمل يف اجلامعة خالل ال�شنة ال�شابقة لأ�شباب عدا التقاعد ب�شبب 32عمليات الت�ظيف

ال�شن )لأ�شباب ل تتعلق ب�شن التقاعد(.

ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س امل�شاركني يف اأن�شطة  التط�ير املهني يف ال�شنة املا�شية. 33

عدد  الدول التي مت احل�ش�ل على �شهادة الدكت�راه منها .34
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عدد اأع�شاء هيئة التدري�س ) ذك�ر/ اإناث ; دكت�راه، ماج�شتري، بكال�ري��س (.35

املعيار العا�شر:
36البحث العلمي

عدد ما ن�شر يف جمالت علمية حمكمة يف ال�شنة ال�شابقة لكل ع�ش� هيئة تدري�س بدوام كامل اأو ما يعادله 
)ُيعَتّد بالأبحاث املن�ش�رة على اأ�شا�س تعريفها ال�ارد يف لئحة املجل�س الأعلى، ول يدخل  يف ذلك ح�ش�ر 

امل�ؤمترات اأو امل�شاركة فيها( .

عدد اأع�شاء هيئة التدري�س )بدوام كامل اأو ما يعادله( الذين لديهم بحث واحد على الأقل حمكم ومن�ش�ر 37
خالل العام املا�شي.

عدد الأوراق العلمية اأو التقارير التي قدمها )عر�شها(، اأع�شاء هيئة التدري�س بدوام كامل، يف م�ؤمترات 38
علمية يف ال�شنة املا�شية.

ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س الذين هم حمكمني يف جمالت علمية.39

املعيار احلادي ع�شر:
ن�شبة عدد اأع�شاء هيئة التدري�س بدوام كامل وغريهم من امل�ظفني الذين قام�ا بعمل اأن�شطة )قدم�ا( اأن�شطة 40خدمة املجتمع

خلدمة املجتمع.

عدد امل�شاركات التي قدمها اأع�شاء هيئة التدري�س يف الربنامج يف اجلامعة41

عدد امل�شاركات التي قدمها اأع�شاء هيئة التدري�س يف الربنامج خارج اجلامعة.42

عدد ع�ش�يات اأع�شاء هيئة التدري�س يف  خدمة املجتمع .43

عدد اأع�شاء هيئة التدري�س الذين ي�شغل�ن منا�شب تخدم املجتمع وامل�شت�شارين غري املتفرغني.44





كيفية قياس 
مؤشرات األداء





مؤشرات المعيار 
األول

والثاني والثالث
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مؤشرات المعيار األول

الرسالة واألهداف

المؤشر: متوسط تقدير مدى معرفة صيغة الرسالة من أصحاب الشأن.

متو�شط تقدير ذوي العالقةالفئة
مالحظاتدليل املوؤ�شر ملدى معرفتهم ب�شيغة الر�شالة.

الطلبة  .

نحتاج اإىل ر�شم بياين ي��شح نتائج ال�شتبيان.نتائج ال�شتبيان. اأع�شاء هيئة التدري�س.

جهات الت�ظيف واملجل�س ال�شت�شاري.

االإجمايل
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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مؤشرات المعيار والثاني

اإلدارة والسلطات

المؤشر: تقييم أصحاب الشأن لدليل الوصف الوظيفي والدليل اإلجرائي.

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقدير ذوي العالقة لدليل الو�شف الوظيفي والدليل االإجرائي.الفئة

نتائج ال�شتبيان.اأع�شاء هيئة التدري�س.

امل�ظفني.

االإجمايل
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

مؤشرات المعيار الثالث

إدارة ضمان الجودة وتحسينها.

المؤشر األول: متوسط تقديرات التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم .

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقديرات التقييم الكلي للطلبة جلودة خربات التعلم .الفئة

نتائج ا�شتبيان تق�مي خربة الطالب.الطالب

الطالبات

االإجمايل
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

المؤشر الثاني: متوسط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للبرنامج .

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للربنامج .الفئة

نتائج ا�شتبيان تق�مي الربنامج.الطالب

الطالبات

االإجمايل
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

المؤشر الثالث: نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب .

دليل املوؤ�شرن�شبة املقررات التي يجرى فيها تقومي للطالب .الفئة

الطالب

الطالبات

االإجمايل





مؤشرات المعيار
الرابع
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مؤشرات المعيار الرابع

التعلم والتعليم

المؤشر األول: نسبة أعداد الطلبة إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس .

عدد اأع�شاء هيئة عدد الطلبة امل�شجلني
مالحظاتدليل املوؤ�شرالن�شبةالتدري�س

طالباتطالبطالباتطالب

اأعداد طلبة ال�شريعة.
احلالة: منتظم .

الت��شية: 59.

ل يح�شب املعتذر وامل�ؤجل واملنقطع عن الدرا�شة واملف�ش�ل 
اأكادمييا واملن�شحب كليا واملط�ي قيده.

نحتاج اإىل ر�شم بياين ي��شح العالقة بني الطالب وبني املجموعاملجموع
اأع�شاء هيئة التدري�س خالل الأع�ام من 1433 – 1437هـ.

للحصول على النسبة يقسم عدد طلبة  البرنامج على عدد أعضاء هيئة التدريس بما فيهم المتعاونون ومن 
يدرس بنظام جزئي ال يحتسب المعار والمتفرغ والمبتعث.
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

للحصول على اعداد الطلبة  )اإلجمالي(  من األوراكل يتبع التالي :

1- من نظام القبول والتسجيل نختار التسجيل

 

۱ 



44

2- ثم من تقارير األقسام نختار طلبة التخصصات: 

 

۲ 
2

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

4- النقر على زر طباعة التقرير

 

۳ 
٤ 

3
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

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

4- النقر على زر طباعة التقرير

 

۳ 
٤ 

3
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ظهور التقرير..
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

المؤشر الثاني: متوسط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للبرنامج .

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقديرات التقييم الكلي للطلبة للربنامج .الفئة
نتائج ا�شتبيان تق�مي الربنامج.الطالب

الطالبات
االإجمايل

سبق عرض االستبانة.

تقديرات  )متوسط  درسوها  التي  المقررات  لجودة  الكلي  للتقييم  الطلبة  تقديرات  متوسط  الثالث:  المؤشر 
الطالب على مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات(.

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقديرات الطلبة للتقييم الكلي جلودة املقررات التي در�شوها .الفئة
نتائج ا�شتبيان تق�مي مقرر درا�شي.الطالب

الطالبات
االإجمايل
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

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

بلد احل�شول العددالرتبة العلمية
مالحظاتدليل املوؤ�شرعلى الدكتوراه طالباتطالب

يق�شم العدد الإجمايل على العدد الكلي لأع�شاء هيئة بيانات من رئي�س/ وكيلة الق�شم.اأ�شتاذ
التدري�س ومن يف حكمهم من املحا�شرين واملعيدين .

اأ�شتاذ م�شارك
ا�شتاذ م�شاعد

االإجمايل

المؤشر الخامس: معدالت استبقاء الطالب : النسبة المئوية للطلبة المقبولين بالبرامج والذين أكملوا السنة األولى بنجاح.

ن�شبة الطلبة الذين اأكملوا ال�شنة عدد الطلبة املقبولني
مالحظاتدليل املوؤ�شراالأوىل بنجاح طالباتطالب

اأعداد طلبة ال�شريعة.
احلالة: منتظم .

الت��شية: 59.

ل يح�شب املعتذر وامل�ؤجل واملنقطع عن الدرا�شة 
واملف�ش�ل اأكادمييا واملن�شحب كليا واملط�ي قيده.

اح�شائية النجاح والر�ش�ب.املجموع

للحصول على النسبة قسمة عدد الناجحين على عدد الطلبة والناتج يضرب في 100.
الحصول على أعداد الطلبة سبق توضيحه .
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وللحصول على إحصائية النجاح والرسوب :
- من نظام القبول والتسجيل نختار التسجيل

 

۱ 
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

2- ثم من تقارير األقسام نختار إحصاء التقديرات:

 

۲ 
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3- إدخال البيانات المطلوب طباعة قوائم لها: الفصل، المقر، الكلية، القسم.
4- النقر على زر طباعة التقرير.

 

۳ ٤ 
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

ظهور التقرير..
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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 
ن�شبة الطلبة الذين للعام 1437-1438هـ

اأكملوا احلد االأدنى 
من املدة بنجاح

مالحظاتدليل املوؤ�شر
طالباتطالبطالباتطالب

اأعداد طلبة ال�شريعة 
من دفعة 1434.
احلالة: منتظم .

الت��شية: 59.

ل يح�شب املعتذر وامل�ؤجل واملنقطع 
عن الدرا�شة واملف�ش�ل اأكادمييا 

واملن�شحب كليا واملط�ي قيده.

االإجمايل

اأعداد اخلريجني من 
دفعة 1434هـ الذين 

تخرج�ا عام 1437 بعد 
م�شي اأربعة اأع�ام.

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

طريقة الحصول على أعداد الطلبة سبق توضيحه.
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

والستخراج قوائم الخريجين من األوراكل اتبع ما يلي:
من نظام القبول والتسجيل نختار التخرج
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2- ثم من التقارير نختار الطلبة الخريجين:
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

3- اختيار البيانات المطلوب طباعة قوائم لها الفصل، الدرجة العلمية، المقر، الكلية، القسم، نوع الدراسة.
4- من نوع التقرير اختيار قوائم الخريجين.

5- نختار من الترتيب )معدل الطالب( اذا اردنا ترتيب القوائم حسب المعدل، كما يمكن اختيار )رقم الطالب( اذا 
اردنا ترتيب القوائم حسب رقم الطالب.

6- النقر على زر طباعة التقرير.

 

٤ 

۳ 

٥ 

٦ 
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ظهور التقرير ...

 

 ال��ت�ب�حسب�معدل�الطالب
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

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

عدد املتخرج منهم 
يف املدة النظامية

ن�شبة الطلبة الذين
مالحظاتدليل املوؤ�شر اأكملوا املدة بنجاح

طالباتطالبطالبطالباتطالباتطالب
اأعداد طلبة الدرا�شات العليا 

يق�شم عدد املتخرجني على عدد املقب�لني تخ�ش�س ال�شريعة من دفعة 1434.
لنف�س الدفعة والناجت ي�شرب يف 100

اأعداد اخلريجني من دفعة 1434هـ املجموعاملجموع
الذين تخرج�ا يف املدة النظامية.

المؤشر الثامن: نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس في مدة 6 أشهر من التخرج:
أ. توظفوا

ب. سجلوا في دراسة
جـ . لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة

عدد الطلبة اخلريجني
عدد من �شجل يفعدد من توظف للعام 1437هـ

 درا�شات عليا
مل يبحثوا عن توظيف

دليل اأو درا�شات عليا
مالحظاتاملوؤ�شر

طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

االإجمايل



60

المؤشر التاسع: نسبة رضا  أرباب العمل عن البرنامج .

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقديرات التقييم الكلي لن�شبة ر�شا  اأرباب العمل عن الربنامج .الفئة
نتائج ا�شتبيان ر�شا اأرباب العمل عن الربنامج.الطالب

الطالبات
االإجمايل

المؤشر العاشر:  متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.

دليل املوؤ�شرمتو�شط العبء التدري�شي الأع�شاء هيئة التدري�س.الفئة
اح�شائية العبء الدرا�شي لأع�شاء هيئة التدري�س )الأوركل( .�شطر الطالبات )مقر الزاهر(

�شطر الطالب )مقر العابدية(

االإجمايل

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

 

۱ 

۲ 
2

1
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

المؤشر العاشر:  متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.

دليل املوؤ�شرمتو�شط العبء التدري�شي الأع�شاء هيئة التدري�س.الفئة
اح�شائية العبء الدرا�شي لأع�شاء هيئة التدري�س )الأوركل( .�شطر الطالبات )مقر الزاهر(

�شطر الطالب )مقر العابدية(

االإجمايل

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

 

۱ 

۲ 
2

1
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3-4 - من تقارير األقسام نختار أعباء المدرسين.
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

5- اختيار الفصل والكلية والقسم : 

 

٥ 
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6- اختيار نوع التقرير : الرتب العلمية

 

٦ 
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

7- النقر على زر طباعة تقرير:

 

۷ 
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االنتظار حتى يتم تحميل الصفحات..
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

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

دليل املوؤ�شرمتو�شط عدد ال�شاعات املكتبية الأع�شاء هيئة التدري�س.الفئة
رئي�س الق�شم/وكيلة الق�شم.�شطر الطالبات )مقر الزاهر(

�شطر الطالب )مقر العابدية(

االإجمايل

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

متو�شط مدى مالءمة اأ�شاليب التدري�س ح�شب تقييم الطالب، لكل من الفئة
دليل املوؤ�شرجماالت التعلم، كما جاءت يف »اإطار املوؤهالت«.

نتائج ا�شتبيان .الطالب

الطالبات

االإجمايل
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المؤشر الثالث عشر: متوسط تقديرات الطالب للكتب المقررة من حيث قابليتها للفهم، ومن حيث فائدتها 
في فهم المقررات.

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقديرات الطالب للكتب املقررة من حيث قابليتها للفهم، ومن حيث فائدتها يف فهم املقررات.الفئة
نتائج ا�شتبيان .الطالب

الطالبات

االإجمايل

المؤشر الرابع عشر: متوسط مدى اتجاهات رضا الطالب عن فاعلية التدريس في البرنامج.

دليل املوؤ�شرمتو�شط مدى اجتاهات ر�شا الطالب عن فاعلية التدري�س يف الربنامج.الفئة
نتائج ا�شتبيان .الطالب

الطالبات

االإجمايل



مؤشرات المعيار
 الخامس 
والسادس
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مؤشرات المعيار الخامس:

إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة.
المؤشر األول :تقويم الطلبة لإلرشاد الطالبي واألكاديمي.

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقديرات ر�شا الطلبة عن جودة االإر�شاد االأكادميي واملهني.الفئة
نتائج ا�شتبانة تق�مي الإر�شاد الطالبي والأكادميي .الطالب

الطالبات

االإجمايل

المؤشر الثاني:نسبة الطالب للكادر اإلداري .

دليل املوؤ�شراملجموعجامعة اأم القرى مقر العابديةمقر الزاهر
عدد امل�ظفني

عدد عمال النظافة

عدد �شباط الأمن

للحصول على النسبة يقسم عدد طلبة  البرنامج على عدد الموظفين اإلجمالي.
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مؤشرات المعيار السادس
المؤشر األول: تقييم المستفيدين  من خدمات المكتبة. ) متوسط التقديرات لمدى مناسبة )كفاية( خدمات 

المكتبة على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط(

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقديرات ر�شا امل�شتفيد ملدى منا�شبة )كفاية( خدمات املكتبة.الفئة
نتائج ا�شتبانة تقييم ر�شا امل�شتفيد من خدمات املكتبة.الطالب

اأع�شاء هيئة التدري�س

االإجمايل
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مؤشرات المعيار 
السابع

 والثامن والتاسع
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مؤشرات المعيار السابع:
 المرافق والتجهيزات

المؤشر األول: عدد الحاسبات المتوفر استخدامها لكل طالب على مستوى الكلية.

جامعة اأم القرى
دليل املوؤ�شرالن�شبةاملجموع

مقر العابديةمقر الزاهر
ح�شر بياناتعدد احلا�شبات

�شبق بيانهعدد الطالب

يتم قسمة عدد الطالب على عدد األجهزة .

المؤشر الثاني: المعدل العام لمدى مناسبة )كفاية( المرافق والتجهيزات من خالل استطالع آراء المستفيدين.

متو�شط تقديرات ر�شا امل�شتفيد ملدى منا�شبة )كفاية(الفئة
دليل املوؤ�شر املرافق والتجهيزات .

نتائج ا�شتبانة تقييم ر�شا امل�شتفيد من كفاية املرافق والتجهيزات.اأع�شاء هيئة التدري�س وطلبة.
االإجمايل
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المؤشر الثالث: تقييم المستفيدين من خدمات تقنية المعلومات، من خالل متوسط التقديرات لمدى كفاية 
خدمات تقنية المعلومات على مقياس تقديري سنوي  من خمس نقاط.

دليل املوؤ�شرمتو�شط تقديرات ر�شا امل�شتفيد عن خدمات تقنية املعلومات.الفئة

نتائج ا�شتبانة تقييم ر�شا امل�شتفيد من خدمات ق�اعد املعل�مات.الطالب

اأع�شاء هيئة التدري�س

االإجمايل
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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 اأع�شاء هيئة التدري�س املغادرين عدد اأع�شاء هيئة التدري�س
مالحظاتدليل املوؤ�شرالن�شبةالأ�شباب عدا التقاعد ب�شبب ال�شن.

طالباتطالبطالباتطالب

المؤشر الثاني: نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة  التطوير المهني في السنة الماضية.

عدد اأع�شاء هيئة 
التدري�س

عدد اأع�شاء هيئة التدري�س املغادرين 
مالحظاتدليل املوؤ�شرالن�شبةالأ�شباب عدا التقاعد ب�شبب ال�شن.

طالباتطالبطالباتطالب



مؤشرات المعيار
العاشر

والحادي عشر
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مؤشرات المعيار العاشر
 البحث العلمي.

السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام  المؤشر األول: عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة 
كامل أو ما يعادله .

مالحظاتدليل املوؤ�شرعدد االأبحاث املن�شورة لكل ع�شو يف جمالت حمكمةاأ�شماء اأع�شاء هيئة التدري�س
ل حت�شب 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 اأع�شاء هيئة التدري�س 
عدد االأبحاث املحكمةمن حملة الدكتوراه

مالحظاتدليل املوؤ�شرالن�شبة
طالباتطالبطالباتطالب

جمم�ع الأبحاث املن�ش�رة يف العام ق�شمة عدد 
ل حت�شب التي ُقدمت يف امل�ؤمترات.اع�شاء هيئة التدري�س من حملة الدكت�راه.

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

اأع�شاء هيئة 
التدري�س

عدد االأوراق العلمية اأو التقارير التي قدمها ، 
اأع�شاء هيئة التدري�س بدوام كامل، يف موؤمترات 

علمية يف ال�شنة املا�شية.
مالحظاتدليل املوؤ�شر

ل حت�شب التي ُقدمت يف امل�ؤمترات.

المؤشر الرابع: عدد أعضاء هيئة التدريس الذين هم محكمين في مجالت علمية.

اأ�شماء اأع�شاء هيئة التدري�س الذين حكموا يف 
مالحظاتدليل املوؤ�شراملجموعجمالت علمية.

ا�شتمارة عن طريق 
رئي�س / وكيلة الق�شم.
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مؤشرات المعيار الحادي عشر

 خدمة المجتمع.

بعمل  قاموا  الذين  الموظفين  من  وغيرهم  كامل  بدوام  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  نسبة  األول:  المؤشر 
أنشطة )قدموا( أنشطة لخدمة المجتمع .

عدد اأع�شاء هيئة التدري�س الذين عدد اأع�شاء هيئة التدري�س
مالحظاتدليل املوؤ�شرالن�شبة�شاركوا باأن�شطة خلدمة املجتمع.

طالباتطالبطالباتطالب

ا�شتمارة
يق�شم عدد اأع�شاء هيئة التدري�س الذين �شارك�ا 

باأن�شطة خلدمة املجتمع على عدد اع�شاء هيئة التدري�س 
والناجت ي�شرب يف 100. املجموع

 
المؤشر الثاني: عدد المشاركات التي قدمها أعضاء هيئة التدريس في البرنامج في الجامعة.

عدد امل�شاركات التي قدمها اأع�شاء هيئة التدري�س يف الربنامج يف اجلامعة.
مالحظاتدليل املوؤ�شر

طالبطالب
ا�شتمارة عن طريق رئي�س/وكيلة الق�شم
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المؤشر الثالث: عدد المشاركات التي قدمها أعضاء هيئة التدريس في البرنامج خارج الجامعة.

عدد امل�شاركات التي قدمها اأع�شاء هيئة التدري�س يف الربنامج خارج اجلامعة.
مالحظاتدليل املوؤ�شر

طالبطالب
ا�شتمارة عن طريق رئي�س/وكيلة الق�شم

المؤشر الرابع: عدد عضويات أعضاء هيئة التدريس في  خدمة المجتمع .

عدد اأع�شاء هيئة التدري�س يف الربنامج الذين عندهم ع�شويات يف جهات تخدم املجتمع.
مالحظاتدليل املوؤ�شر

طالبطالب
ا�شتمارة عن طريق رئي�س/وكيلة الق�شم
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غير  والمستشارين  المجتمع  تخدم  مناصب  يشغلون  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  الخامس:  المؤشر 
المتفرغين.

مالحظاتدليل املوؤ�شرعدد  اأع�شاء هيئة التدري�س الذين ي�شغلون منا�شب تخدم املجتمع وامل�شت�شارين غري املتفرغني.
ا�شتمارة عن طريق رئي�س/وكيلة الق�شم طالبطالب

قائمة باالستبيانات المطلوبة لقياس مؤشرات األداء

اال�شتبيان املطلوباملعيار
ا�شتبيان تقييم اأ�شحاب ال�شاأن ل �شيغة الر�شالة والأهداف.املعيار االأول: الر�شالة والأهداف

ا�شتبيان تقييم اأ�شحاب ال�شاأن لدليل ال��شف ال�ظيفي.املعيار الثاين: الإدارة وال�شلطات
ا�شتبانة تق�مي الر�شا ال�ظيفي للم�ظفني .
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املعيار الثالث: 
اإدارة �شمان اجل�دة وحت�شينها

ا�شتبيان تقييم خربة الطلبة.
ا�شتبيان تق�مي الطلبة للربنامج.

ا�شتبيان تق�مي مقرر درا�شي.
ا�شتبانة تق�مي جهات الت�ظيف خلريجي الربنامج.

ا�شتبانة تق�مي اخلريجني جل�دة الربنامج  بعد 6 اأ�شهر من التخرج.

ا�شتبيان تق�مي مقرر درا�شي.املعيار الرابع: التعلم والتعليم
ا�شتبيان تق�مي الطلبة للربنامج.

املعيار اخلام�س:
اإدارة �ش�ؤون الطالب واخلدمات امل�شاندة

ا�شتبيان تقييم الطالب لالإر�شاد املهني والأكادميي .

تقييم اأ�شحاب ال�شاأن خلدمات املكتبة.املعيار ال�شاد�س: م�شادر التعلم

ا�شتبيان مدى منا�شبة )كفاية( املرافق والتجهيزات من خالل ا�شتطالع  اآ راء هيئة التدري�ساملعيار ال�شابع: املرافق والتجهيزات
تقييم اأ�شحاب ال�شاأن مل�شادر املعل�مات من �شبكة النرتنت واملبني على نظام اإدارة البيانات اللكرتوين اأو امل�شادر 

اللكرتونية
)على �شبيل املثال م�شادر معل�مات ال�شبكة التي ت�فر ا�شرتاك بامل�شادر، الت�شبيك، ومعل�مات اأخرى ذات �شلة، مبا 

يف ذلك التعلم الإلكرتوين التفاعلي والتعليم بني الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س على مقيا�س تقديري من خم�س نقاط 
ل�شتطالع راأي �شن�ي(.

ينظر: نماذج االستبانات في المرفقات .





المقارنة المرجعية

الفصل الثاني
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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
إلى  بحاجة  المرجعية  المقارنات  جميع  ألن  األداء؛  ومؤشرات  المرجعية  المقارنات  بين  تكامل  عالقة  هناك 
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

المقارنةالذاتية
المرجعية
الداخلية

المقارنة
المرجعية
الخارجية
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مصطلحات :

مؤشرات األداء الرئيسة )KPIs(: هي مؤشرات األداء الرئيسة التي استخدمها البرنامج في تقرير الدراسة 
الذاتية للبرنامج )SSRP(، والتي 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 
حددها البرنامج )مشتملَة 50% من مؤشرات األداء الرئيسة المقترحة من قِبَل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

األكاديمي وجميع المؤشرات األخرى(.
المقارنة المرجعية المستهدفة )Target Benchmark(: هي المخرج أو الناتج المتوقع أو المرجو )الهدف أو 

الغاية( لكل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسة.
المقارنة المرجعية الفعلية )Actual Benchmark(: هي المخرج أو الناتج الفعلي الذي حدِّد بعد قياس أو 

حساب مؤشر األداء الرئيس.
المقارنات المرجعية الداخلية )Internal Benchmarks(: هي المقارنات المرجعية المشابهة )النتائج الفعلية( 
من داخل البرنامج )مثال: نتائج بيانات سنوات مضت، أو نتائج بيانات من أقسام علمية أخرى داخل الكلية نفسها(.

)النتائج  المشابهة  المرجعية  المقارنات  هي   :)External Benchmarks( الخارجية  المرجعية  المقارنات 
الفعلية( من برامج مماثلة من خارج البرنامج )مثال: برامج مشابهة محلية أو دولية(.

بين  واالختالف  التشابه  أوجه  توضح  التي  المقارنة  هي   :)KPI Analysis( الرئيسة  األداء  مؤشرات  تحليل 
المقارنات المرجعية، وذلك لتحديد جوانب القوة والجوانب التي تتطلب التطوير.

المقارنة المرجعية المستهدفة الجديدة )New Target Benchmark(: هي وضع مخرج أو ناتج جديد متوقع، 
أو مرجو لمؤشر األداء الرئيس بناًء على نتائج تحليل مؤشرات األداء الرئيسة.
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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 
البرنامج  حالة األداء إذا كان في تحسن وتطور أو أنه يسوء أو في حالة ثبات وهي مقارنة تاريخية مع أداء 

نفسه لسنوات سابقة.

قيمة املوؤ�شر يف 
العام الثالث

امل�شتهدف يف العام 
الثالث

قيمة املوؤ�شر يف 
العام الثاين

امل�شتهدف يف 
العام الثاين

قيمة املوؤ�شر 
يف العام االأول

امل�شتهدف يف 
العام االأول

امل�شتهدف بعد 
موؤ�شر االأداءثالث �شنوات

 

تحليل المؤشرات:
هل تحقق المستهدف ؟

في حال عدم تحققه، ماهي أسباب ذلك؟
المقترحات لتحقيق المستهدف .



94

ثانيا: المقارنة المرجعية الداخلية

ويتم جمع  معايير معينة،  له  في ضوء  الجامعة مماثل  نفس  آخر من  بمقارنة  قسم  البرنامج   يقوم  أن 
المعلومات المطلوبة بأدوات قياس متعددة،ويعد هذا النوع من أسهل المقارنات المرجعية. 

موؤ�شر االأداء الرئي�س 
املقارنة املرجعية 

امل�شتهدفة اجلديدة

حتليل موؤ�شر 
االأداء الرئي�س

موؤ�شر االأداء الرئي�س 
املقارنات املرجعية 

الداخلية

موؤ�شر االأداء الرئي�س
املقارنة املرجعية 

الفعلية

موؤ�شر االأداء 
الرئي�س

امل�شتهدف

موؤ�شر االأداء 
الرئي�س م

1

2

3

4

5
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المقارنة المرجعية الخارجية

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

موؤ�شر االأداء الرئي�س 
املقارنة املرجعية 

امل�شتهدفة اجلديدة

حتليل موؤ�شر 
االأداء الرئي�س

قيا�س موؤ�شر اأداء املقارنة 
املرجعية اخلارجية
)برنامج الق�شيم(

قيا�س موؤ�شر االأداء الفعلي
)الن�شبة اأو املعدل(
)برنامج ال�شريعة(

موؤ�شر االأداء
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طريقة تعبئة جدول المؤشرات إلجراء المقارنة الداخلية والخارجية

م�ؤ�شر الأداء:                  
رقم م�ؤ�شر الأداء يف وثيقة الهيئة ال�طنية:

رقم م�ؤ�شر الأداء لدى امل�ؤ�ش�شة التعليمية اأو الربنامج الأكادميي:

م�شتوى االأداء  اجلديد م�شتوى االأداء  اخلارجي م�شتوى االأداء  الداخلي م�شتوى االأداء  الفعلي م�شتوى االأداء  امل�شتهدف

التحليل )اكتب نقاط الق�ة وت��شيات التح�شني(:

ح ما يلي: و�شِّ

1- ملاذا مت اختيار م�شدر املقارنة املرجعية الداخلية؟

2- كيف مت احت�شاب املقارنة املرجعية؟

3-ا�شم اجلهة التي مت اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:

ح ما يلي: و�شِّ

1- ملاذا مت اختيار م�شدر املقارنة املرجعية اخلارجية؟

2- كيف مت احت�شاب املقارنة املرجعية؟

3-ا�شم اجلهة التي مت اختيارها للمقارنة املرجعية اخلارجية:
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خطة عمل البرنامج

    اإلرشادات: أدرج توصياتك، وضع خطة عمل تطويرية بناًء على »تحليل مؤشرات األداء الرئيسة والمقارنات 
المرجعية« الواردة في جدول التقويم ومؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج )KPIs( أعاله.

تاريخ النهاية تاريخ البداية ال�شخ�س امل�شوؤول معايري التقييم االإجراءات التو�شيات الرقم
1
2
3
4
5
6

حتليل خطة العمل )اذكر ج�انب الق�ة، وت��شيات التح�شني خلطة عمل الربنامج(:
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تقرير عن سير خطة العمل

1. عر�س ما مت تطبيقه يف خطة عمل العام ال�شابق

اإذا مل يتم التنفيذ فاذكر الأ�شباب الأعمال 
ذة املنفَّ

ال�شخ�س 
امل�ش�ؤول

تاريخ النتهاء 
املخطط له الأعمال املخطط لها

اأ.

اإذا مل يتم التنفيذ فاذكر الأ�شباب الأعمال 
ذة املنفَّ

ال�شخ�س 
امل�ش�ؤول

تاريخ النتهاء 
املخطط له الأعمال املخطط لها

ب.

اإذا مل يتم التنفيذ فاذكر الأ�شباب الأعمال 
ذة املنفَّ

ال�شخ�س 
امل�ش�ؤول

تاريخ النتهاء 
املخطط له الأعمال املخطط لها

ج.

اإذا مل يتم التنفيذ فاذكر الأ�شباب الأعمال 
ذة املنفَّ

ال�شخ�س 
امل�ش�ؤول

تاريخ النتهاء 
املخطط له الأعمال املخطط لها

د.

 



المرفقات
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استبانة رسالة البرنامج وأهدافه

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ي�شعدنا اأن ن�شع بني اأيديكم ر�شالة الربنامج  واأهدافه اآملني منكم تاأملها وا�شتيعابها واإبداء الراأي ح�لها يف 
ال�شتبانة املرفقة ادناه. كما اننا نرحب باأي تعديل اأو اإ�شافة من �شاأنها الرتقاء بتطلعاتنا معا وتلبي الحتياجات التعليمية والرتب�ية. 

ر�شالة الربنامج :

االأهداف: 

الرجاء اختيار فئة ال�شتجابة التي تراها منا�شبة  لكل عبارة من العبارة التالية:

ال اأوفق ب�شدةال اأوفق�شحيح حلد مااأوفقاأوفق ب�شدةالعباراتالرقم

تتفق وتت�شق �شيغة ر�شالة الربنامج مع ر�شالة الكلية واجلامعة. =14
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تعك�س ال�شيغة التي و�شعت بها الر�شالة املعتقدات والقيم الإ�شالمية 2
6 =

تعك�س ال�شيغة التي و�شعت بها الر�شالة احتياجات املجتمع الذي يخدمه 3
الربنامج. = 1

تتفق الت�جهات التي حددتها �شيغة الر�شالة مع الحتياجات القت�شادية 4
والثقافية للملكة العربية ال�شع�دية. =5

5
تر�شم الر�شالة اخلط�ط العري�شة الالزمة لت�جيه عملية اتخاذ القرار 

واختيار �شيا�شات التط�ير املنا�شبة من بني ال�شيا�شات البديلة املطروحة 
 8=

6

هناك عالقة وثيقة بني الر�شالة و جميع ن�شاطات الربنامج  ذات الأهمية 
13،2=

) ا�شتخدام الر�شالة باعتبارها حمكًا للنظر يف اأي مقرتحات رئي�شة 
متعلقة بالربنامج(.

يعلم اأع�شاء هيئة التدري�س والطالب وامل�ظف�ن بالربنامج ب�ج�د �شيغة 7
الر�شالة هذه ويعرف�ن حمت�اها وي�افق�ن عليها =11،12،7

تتفق الأهداف مع ر�شالة الربنامج وترتبط بها ب��ش�ح من خالل 8
عمليات التخطيط ال�شرتاتيجي = 18

9
متت �شياغة التطلعات ب��ش�ح كاف مُيكن الربنامج من ت�جيه التخطيط 
واتخاذ القرارات بطريقة تتفق مع ر�شالة الربنامج  وتك�ن حمكًا لتق�مي 

التقدم نح� حتقيق غايات الربنامج واأهدافه.=19 ،8
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استبانة تقويم الرضا الوظيفي للموظفين 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،ي�شعدنا اأن ن�شع بني اأيديكم جمالت تق�مي الر�شا ال�ظيفي اآملني منكم تاأملها وا�شتيعابها واإبداء الراأي 
وتلبية الحتياجات   ، �شاأنه الرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع  اإ�شافة من  اأو  باأي تعديل  اننا نرحب  ادناه؛ كما  ح�لها يف ال�شتبانة املرفقة 

الأكادميية.

نادرًاقلياًلحمايدرا�سرا�س جدًاما درجة ر�شاك عنت
التعامل مع االإدارة

عالقتك برئي�شك املبا�شر1
تقييم رئي�شك ملا تق�م به من عمل.2
اأ�شل�ب الرقابة الذي يتبعه رئي�شك ملتابعة اأدائك لعملك.3
اأ�شل�ب �شبط احل�ش�ر والن�شراف للم�ظفني.4
درجة و�ش�ح التعليمات التي ت�شدر عن الإدارة )الق�شم(.5
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مدى ايجابية الإدارة يف التعامل مع مقرتحات امل�ظفني.6
مدى ايجابية الإدارة يف التعامل مع �شكاوى امل�ظفني.7
م�شاركتك يف و�شع اأهداف العمل يف اإدارتك.8
عملك احلايل مقارنة بخربتك ال�ظيفية.9

العدالة يف ت�زيع اأعباء العمل بني امل�ظفني.10
و�ش�ح ت��شيف وظيفتك ومهامك.11
تكليفك باأعمال اإ�شافية مل�شلحة العمل.12
ت�فر ال�شالحيات الكافية للقيام مبهام وظيفتك.13
الفر�س التدريبية املتاحة لك يف جمال عملك.14

نظام احلوافز
الثناء الذي تتلقاه من رئي�شك ملتابعة اأدائك.15
اإجراءات الرتقية يف عملك.16
انتظام م�عد الراتب ال�شهري.17
مقدار راتبك بالن�شبة اإىل حجم العمل الذي تق�م به.18
ت�زيع املكافاآت املالية بطريقة منا�شبة.19
ت�زيع خارج الدوام على امل�ظفني.20

التعامل مع الزمالء والعمالء
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عالقتك بزمالئك يف العمل.21
م�شاعدة زمالئك لك عند زيادة حجم العمل.22
تقدير زمالئك لك عند زيادة حجم العمل.23
عالقتك بجمه�ر املتعاملني مع الإدارة.24
عالقتك بالإدارات الأخرى يف اجلامعة.25
م�شاركتك يف الأن�شطة التي تنظمها الإدارة.26

بيئة العمل
مظهر مكتبك.27
امل�شت�ى العام للنظافة.28
الته�ية يف مكان عملك.29
الإ�شاءة يف مكان عملك. 30
و�شائل الأمن وال�شالمة يف مكان عملك.31
العناية ال�شحية املقدمة للم�ظفني يف اجلامعة.32
ت�فر و�شائل التقنية املكتبية الالزمة لأداء عملك.33
ب�شكل عام، ما درجة ر�شاك عن العمل34

اإذا كانت الإجابة عن العبارة )34( – بخالف حمايد - ما هي الأ�شباب ؟---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

هل ترتد يف العمل مع جهة اأخرى خارج اإدارتك اإذا اأتيحت لك الفر�شة؟          نعم     ل                 غري قادر على التحديد 
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الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الرياض 

 المملكة العربية السعودية

استبانة تقويم خبرة الطالب/ الطالبة
ا�شم الربنامج )الق�شم( ______________________________________________

الف�شل الدرا�شي     ____________________ال�شنة_____________________    
تعترب التغذية الراجعة من الطلبة مهمة لتح�شني ج�دة اخلربات التعليمية يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل.  

وهذه ال�شتبانة م�شممة جلمع اآراء الطلبة عن خرباتهم اأثناء الربنامج )الق�شم(. وت�شمل بن�د هذه ال�شتبانة جميع خرباتك التي مررت بها 
يف الربنامج حتى الآن، ول تقت�شر على مقرر واحد فقط. 

وهذه ال�شتبانة �شرية. فرنج� عدم كتابة ا�شمك عليها اأو الك�شف عن ه�يتك.  و�شتجمع ا�شتجابتك مع ا�شتجابات الآخرين من خالل عملية ل 
ت�شمح بالتعرف على اأي �شخ�س،  و�شت�شتخدم خال�شة الآراء للتخطيط لتح�شني ج�دة اخلربات التعليمية بجامعتك هذه .

نرج� التف�شل بالإجابة عن الأ�شئلة التالية بتعبئة الدائرة التي متثل اإجابتك ب�شكل كامل. 
يرجى تظليل الدائرة هكذا                     ولي�س هكذا          √                 ×                                 •

مع مراعاة اأن يك�ن ل�ن الدائرة غامقا ، وعدم ا�شتخدام اأقالم التظليل الف��شف�يًة  .     
املرج� ا�شتخدام قلم ر�شا�س اأو قلم حرب جاف اأزرق اأو اأ�ش�د فقط ، وعدم ا�شتخدام قلم اأحمر اأو اأخ�شر اأو اأ�شفر
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)اأوافق ب�شدة ( تعني اأن العبارة �شحيحة دائمًا اأو يف كل االأحيان تقريبًا، و اأن املطلوب متت تاأديته على اأكمل وجه.
)اأوافق( تعني اأن العبارة �شحيحة غالبًا اأو يف اأغلب احليان، و اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل جيد تقريبًا.

)�شحيح حلد ما ( تعني اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل متو�شط.
)ال اأوافق( تعني اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل �شعيف اأو مل يوؤد يف معظم االأحيان.

)ال اأوافق ب�شدة( تعني اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل �شيء جدا، اأو مل يوؤد اأ�شاًل،  اأو نادرًا ما متت تاأديته.

دة
ب�ش

فق 
اأوا

فق
اأوا

ما 
حلد 

يح 
شح

�

فق
اأوا

ال 

دة
ب�ش

فق 
اأوا

ال 

امل�شــــورة والــدعم
عندما بداأت يف هذه اجلامعة، �شاعدين برنامج التهيئة املعد للطلبة امل�شتجدين.1
عندما بداأت يف هذه اجلامعة، �شاعدين برنامج التهيئة املعد للطلبة امل�شتجدين.2
هناك فر�س كافية يف هذه اجلامعة للح�ش�ل على امل�ش�رة فيما يتعلق بدرا�شتي وم�شتقبلي املهني.3
اإجراءات الت�شجيل للمقررات �شهلة وذات كفاءة.4

م�شادر وجتهيزات التـــعلم
الف�ش�ل الدرا�شية )مبا يف ذلك قاعات املحا�شرات، واملعامل، وهكذا( جذابة ومريحة.5
مرافق وجتهيزات احلا�شب املخ�ش�شة للطلبة كافية لحتياجاتي. 6
ي�شاعدين من�ش�ب� املكتبة عندما اأحتاج لذلك. 7
اأ�شعر بالر�شا عن ج�دة ومقدار امل�اد التعليمية املتاحة يل باملكتبة.8
تفتح املكتبة اأب�ابها يف اأوقات مالئمة.9

هناك مرافق متاحة لالأن�شطة الال منهجية )مبا يف ذلك الأن�شطة الريا�شية والرتفيهية(.10
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هناك مرافق منا�شبة متاحة باجلامعة لأداء ال�شعائر الدينية.11
التعــلم والتـعليم

يهتم معظم اأع�شاء هيئة التدري�س الذين اأتعامل معهم اهتمامًا حقيقيًا مبدى تقدمي.12
هيئة التدري�س باجلامعة عادل�ن يف معاملتهم للـطلبة.13
ت�شجعني املقررات وال�اجبات التي اآخذها على درا�شة الأفكار اجلديدة وعلى التعبري عن اآرائي.14
تزداد قدرتي على درا�شة وحل امل�شكالت اجلديدة وغري العادية، نتيجة لدرا�شتي.15
تتح�شن قدرتي ب�شكل فعال على التعبري عن نتائج اأبحاثي التي اأق�م بها، نتيجة لدرا�شتي.16
يحفزين الربنامج )الق�شم( الذي اأدر�س به على املزيد من التعلم.17
اإن املعارف واملهارات التي اأتعلمها ذات اأهمية بالن�شبة مل�شتقبلي ال�ظيفي.18
اإنني اأتعلم كيف اأعمل ب�شكل فعال مع الأن�شطة اجلماعية.19

التــقــومي العــــام
اأ�شعر بالر�شا ب�شكل عام عن حياتي الطالبية يف هذه اجلامعة.20

اأ�شئـــلة مفــتوحة

21
ما اأكرث �شيء يعجبك فيما يخ�س درا�شتك يف هذه اجلامعة؟

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

22
ما اأكرث �شيء ل يعجبك فيما يخ�س درا�شتك يف هذه اجلامعة؟

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



109
 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الرياض 

 المملكة العربية السعودية

استبانة تقويم برنامج

  ا�شم الربنامج )الق�شم( ____________________________________________  

  الف�شل الدرا�شي     ____________________ال�شنة_____________________    

تعترب التغذية الراجعة من الطالب مهمة لتح�شني ج�دة الربامج.  
وهذه ال�شتبانة م�شممة جلمع املعل�مات من الطلبة بال�شنة النهائية عن خربتهم باجلامعة من خالل الربنامج )الق�شم( الذي در�ش�ا به. 

وهذه ال�شتبانة �شرية. فرنج� عدم كتابة ا�شمك عليها اأو الك�شف عن ه�يتك.  و�شتجمع ا�شتجابتك مع ا�شتجابات الآخرين من خالل عملية ل 
ت�شمح بالتعرف على اأي �شخ�س،  و�شت�شتخدم خال�شة الآراء للتخطيط للتح�شني.

نرج� التف�شل بالإجابة عن الأ�شئلة التالية بتعبئة الدائرة التي متثل اإجابتك ب�شكل كامل. 
يرجى تظليل الدائرة هكذا                    ولي�س هكذا          √                 ×                                 •

مع مراعاة اأن يك�ن ل�ن الدائرة غامقا ، وعدم ا�شتخدام اأقالم التظليل الف��شف�يًة       
املرج� ا�شتخدام قلم ر�شا�س اأو قلم حرب جاف اأزرق اأو اأ�ش�د فقط ، وعدم ا�شتخدام قلم اأحمر اأو اأخ�شر اأو اأ�شفر
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)اأوافق ب�شدة ( تعني اأن العبارة �شحيحة دائمًا اأو يف كل االأحيان تقريبًا، و اأن املطلوب متت تاأديته على اأكمل وجه.
)اأوافق( تعني اأن العبارة �شحيحة غالبًا اأو يف اأغلب احليان، و اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل جيد تقريبًا.

)�شحيح حلد ما ( تعني اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل متو�شط.
)ال اأوافق( تعني اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل �شعيف اأو مل يوؤد يف معظم االأحيان.

دة)ال اأوافق ب�شدة( تعني اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل �شيء جدا، اأو مل يوؤد اأ�شاًل،  اأو نادرًا ما متت تاأديته.
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امل�شاعدة والدعم اللذان قدما لتـعليمي
اأتيح يل الإر�شاد الأكادميي واملهني املنا�شب خالل فرتة درا�شتي بالربنامج1
كانت هيئة التدري�س متاحة لالإر�شاد وامل�ش�رة عندما كنت اأحتاج للتحدث اإليهم.2
�شجعتني هيئة التدري�س بالق�شم على اأن اأقدم اأف�شل ما عندي .3
قدمت هيئة التدري�س بالق�شم تغذية راجعة على عملي.4
لدى هيئة التدري�س بالق�شم معرفة كبرية مبحت�ى املقررات التي يدر�ش�نها.5
كانت هيئة التدري�س بالق�شم متحم�شة للعمل.6
اهتمت هيئة التدري�س مبدى تـقدم طلبتهم.7

امل�شادر اخلا�شة بدعم تعليمي
كانت امل�اد الدرا�شية امل�شاعدة باملقررات حديثة ومفيدة.8
كانت م�شادر املكتبة منا�شبة ومتاحة كلما كنت اأحتاج لها. 9

ات�شمت جتهيزات القاعات )للمحا�شرات، واملعامل، والدرو�س( باجل�دة 10
كانت جتهيزات احلا�شب كافية لحتياجاتي.11
ت�فرت التجهيزات املنا�شبة لالأن�شطة الالمنهجية )مبا يف ذلك التجهيزات اخلا�شة بالريا�شة والرتفيه(.12
هناك مرافق منا�شبة لأداء ال�شعائر الدينية.13
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كانت برامج التدريب امليداين )اأو �شنة المتياز( فعالة يف تط�ير مهاراتي14
تقومي التعليم الذي ح�شلت عليه

ما تعلمته يف هذا الربنامج )الق�شم( �شيك�ن مهمًا مل�شتقبلي.15

لقد �شاعدين الربنامج يف تط�ير الهتمام الكايف لدي لل�شعي يف ال�شتمرار يف حتديث معل�ماتي ح�شبما ي�شتجد يف 16
جمال درا�شتي.

لقد ط�ر الربنامج قدرتي على ا�شتق�شاء وحل امل�شكالت اجلديدة.17
لقد ط�ر الربنامج قدرتي على العمل بفاعلية مع املجم�عات.18
لقد ح�شن الربنامج مهاراتي يف الت�شال .19
لقد �شاعدين الربنامج يف تط�ير مهاراتي الأ�شا�شية يف ا�شتخدام التقنية لدرا�شة الق�شايا والتعبري عن النتائج20
لقد ط�رت املعارف واملهارات الالزمة ملهنتي التي اخرتتها.21

التقومي العام
اأ�شعر بالر�شا ب�شكل عام عن م�شت�ى ج�دة خربتي التعليمية يف اجلامعة.22

اأ�شئلة مفتوحة

23
ما اأكرث �شيء اأعجبك فيما يخ�س درا�شتك يف هذه اجلامعة؟

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

24
ما اأكرث �شيء مل يعجبك فيما يخ�س درا�شتك يف هذه اجلامعة؟

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الرياض 

 المملكة العربية السعودية

استبانة تقويم المقرر

  ا�شم املقرر ورمه ورمزه   ___________ا�شم الربنامج )الق�شم(_________________  

  الف�شل الدرا�شي       __________________ال�شنة_____________________     
تعترب التغذية الراجعة من الطالب مهمة لتح�شني ج�دة املقررات.  

وهذه ال�شتبانة �شرية. فرنج� عدم كتابة ا�شمك عليها اأو الك�شف عن ه�يتك.  و�شتجمع ا�شتجابتك مع ا�شتجابات الآخرين من خالل عملية ل 
ت�شمح بالتعرف على اأي �شخ�س،  و�شت�شتخدم خال�شة الآراء للتخطيط للتح�شني.

نرج� التف�شل بالإجابة عن الأ�شئلة التالية بتعبئة الدائرة التي متثل اإجابتك ب�شكل كامل. 
يرجى تظليل الدائرة هكذا              ولي�س هكذا          √                 ×                                 •

مع مراعاة اأن يك�ن ل�ن الدائرة غامقا ، وعدم ا�شتخدام اأقالم التظليل الف��شف�يًة       
املرج� ا�شتخدام قلم ر�شا�س اأو قلم حرب جاف اأزرق اأو اأ�ش�د فقط ، وعدم ا�شتخدام قلم اأحمر اأو اأخ�شر اأو اأ�شفر
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)اأوافق ب�شدة ( تعني اأن العبارة �شحيحة دائمًا اأو يف كل االأحيان تقريبًا، اأو اأن املطلوب متت تاأديته على اأكمل وجه.
)اأوافق( تعني اأن العبارة غالبًا اأو يف اأغلب احليان، اأو اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل جيد تقريبًا.

)�شحيح حلد ما ( تعني اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل متو�شط
)ال اأوافق( تعني اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل �شعيف اأو مل يوؤد يف معظم االأحيان

دة)ال اأوافق ب�شدة( تعني اأن املطلوب متت تاأديته ب�شكل �شيء جدا، اأو مل يوؤد اأ�شاًل،  اأو نادرًا ما متت تاأديته.
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اأ�شئلة خا�شة بـبداية املقرر
كانت اخلط�ط الأ�شا�شية )مبا يف ذلك املعل�مات واملهارات التي �شمم املقرر لتط�يرها( وا�شحة بالن�شبة يل.1
كانت متطلبات النجاح يف املقرر )مبا يف ذلك ال�اجبات التي يتم التقييم بناء عليها، وحمكات التقييم( وا�شحة بالن�شبة يل.2
كانت م�شادر م�شاعدتي يف املقرر )مبا يف ذلك ال�شاعات املكتبية لع�ش� هيئة التدري�س، واملراجع( وا�شحة بالن�شبة يل.3

اأ�شئلة خا�شة مبا حدث خالل املقرر
كان تنفيذ املقرر والأ�شياء التي طلب مني اأداوؤها مت�شقة مع اخلط�ط الأ�شا�شية للمقرر.4

كان ع�ش� هيئة التدري�س ملتزمًا باإعطاء املقرر ب�شكل كامل )مثل: بداأ املحا�شرات يف ال�قت املحدد، ت�اجد ع�ش� هيئة 5
التدري�س ب�شكل دائم، الإعداد اجليد للم�اد امل�شاعدة يف التدري�س، وهكذا(.

لدى ع�ش� هيئة التدري�س الذي يق�م بتقدمي هذا املقرر اإملام كامل مبحت�ى املقرر.6
كان ع�ش� هيئة التدري�س م�ج�دًا للم�شاعدة خالل ال�شاعات املكتبية .7
كان ع�ش� هيئة التدري�س متحم�شًا ملا يق�م بتدري�شه .8
كان ع�ش� هيئة التدري�س مهتمًا مبدى تقدمي وكان معيناً  يل.9

كان كل ما يقدم يف املقرر حديثا ومفيدًا، )الن�ش��س املقروءة، التلخي�شات، املراجع، وما �شابهها(.10
كانت امل�شادر التي احتجتها يف هذا املقرر مت�افرة كلما كنت اأحتاج اإليها.11
كان هناك ا�شتخدام فعال للتقنية لدعم تعليمي يف هذا املقرر.12
وجدت ت�شجيعًا لإلقاء الأ�شئلة وتط�ير اأفكاري اخلا�شة يف هذا املقرر.13
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�شجعت يف هذا املقرر على تقدمي اأف�شل ما عندي .14
�شاعدت الأ�شياء التي طلبت مني يف هذا املقرر )الن�شطة ال�شفية، املعامل، وهكذا( يف تط�ير معرفتي ومهاراتي التي يهدف املقرر لتعليمها.15
كانت كمية العمل يف هذا املقرر متنا�شبة مع عدد ال�شاعات املعتمدة املخ�ش�شة للمقرر. 16
قدمت يل درجات ال�اجبات والختبارات يف هذا املقرر خالل وقت معق�ل.17
كان ت�شحيح واجباتي واختباراتي عادًل ومنا�شبًا.18
و�شحت يل ال�شلة بني هذا املقرر واملقررات الأخرى بالربنامج )الق�شم(.19

تقومي املقرر
ما تعلمته يف هذا املقرر مهم و�شيفيدين م�شتقباًل.20
�شاعدين هذا املقرر على حت�شني قدرتي على التفكري وحل امل�شكالت بدًل من حفظ املعل�مات فقط.21
�شاعدين هذا املقرر على حت�شني مهاراتي يف العمل على �شكل فريق.22
�شاعدين هذا املقرر على حت�شني قدرتي على الت�شال بفاعلية.23

التقومي العام
اأ�شعر بالر�شا ب�شكل عام عن م�شت�ى ج�دة هذا املقرر.24

اأ�شئلة مفتوحة

25
ما الذي اأعجبك ب�شكل كبري يف هذا املقرر؟

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

26
ما الذي مل يعجبك ب�شكل كبري يف هذا املقرر ؟

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

ما القرتاحات التي لديك لتح�شني  هذا املقرر ؟27
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 استبانة تقويم جهات التوظيف لخريجي برنامج الشريعة

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،ي�شعدنا اأن ن�شع بني اأيديكم جمالت تق�مي خريجي الربنامج اآملني منكم تاأملها وا�شتيعابها واإبداء الراأي 
ح�لها يف ال�شتبانة املرفقة ادناه.
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امل�شتوى العلمي

املعرفة يف جمال التخ�ش�س.1

حتديد امل�شكلة وحلها.2



116

جمع البيانات وحتليلها.3

القدرة على  تطبيق ما تعلمه.4

مهارات ا�شتخدام التقنية5

مهارات االت�شال

الت�شال ال�شف�ي.1

كتابة التقارير اأو البح�ث.2

القدرة على التعبري عن الأفكار.3

القدرة على العمل يف الفريق.4

القيادة الإدارية.5

اجلوانب ال�شخ�شية

التفكري امل�شتقل.1

القابلية للتحفيز.2

م�شت�ى العتماد عليه.3
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الهتمام بالقيم الأخالقية.4

القدرة على التكيف مع البيئات والتقنيات اجلديدة.5

مهارات العمل

الكفاءة الإدارية.1

اإدارة ال�قت.2

�شبط العمل.3

مهارات احلا�شب الآيل.4

مهارات اللغة الجنليزية.5

اللتزام باأخالقيات املهنة.6

�س1: هل ت�جد مهارات وظيفية تتطلبها جهتكم؟--------------------------------------------------------------------------------
�س2: ما اأبرز نقاط الق�ة لدى خريج الربنامج؟ ---------------------------------------------------------------------------------

�س3: ما اأوجه الق�ش�ر لدى خريج الربنامج ) اإن وجدت(؟ ----------------------------------------------------------------------
�س4: ما مالحظاتكم القيمة لتط�ير الربامج الأكادميي يف الكلية بحيث ي�شبح اخلريج�ن يف م�شت�ى ت�قعاتكم ------------------------

�س5: كيف ترى م�شت�ى خريجي اجلامعة مقارنة مب�شت�ى خريجي اجلامعات ال�شع�دية الأخرى؟
    اأف�شل                               امل�شت�ى نف�شه                                                اأقل
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استبانة تقويم الخريجين لجودة البرنامج بعد 6 أشهر من التخرج 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،، 
ي�شعدنا اأن ن�شع بني اأيديكم جمالت تق�مي اخلريجني جل�دة الربنامج  اآملني منكم تاأملها وا�شتيعابها واإبداء الراأي ح�لها يف ال�شتبانة املرفقة 

ادناه؛ كما اننا نرحب باأي تعديل اأو اإ�شافة من �شاأنه الرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع ، وتلبية الحتياجات الأكادميية.
1- معل�مات عامة:

اجلن�س :  ذكر   اأنثى
2- و�شائل الت�شال:       ال�شم: ....................................................... الهاتف املحم�ل:             

هاتف املكتب: ....................            ...... الربيد اللكرتوين: 
3- معل�مات اأولية :         

كم �شنة ا�شتغرقت درا�شتكـ يف اجلامعة؟                           كم معدلك الرتاكمي ؟     
4. معل�مات وظيفية : 
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ما القطاع الذي تعمل فيه ؟        حك�مي.     خا�س.              اأعمال حرة.     ل اأعمل.
ما مدى ارتباط وظيفتكـ احلالية بتخ�ش�شكـ ؟       يف جمال تخ�ش�شي.   قريبًا من جمال تخ�ش�شي.   غري مرتبط بتخ�ش�شي 

اطالقًا.
هل ا�شتفادت من تخ�ش�شكـ العلمي يف اإجناز مهام وظيفتكـ ؟    �شاعدين كثريًا.    �شاعدين قلياًل.    مل ي�شاعدين.

كيف تقيم دور البيئة الدرا�شية اجلامعية يف تهيئتكـ ل�ظيفتكـ ؟                متميز.    جيد .     �شعيف.
ما مدى ر�شاك عن وظيفتكـ ؟                ر�شا تام.    ر�شا جيد.     غري را�ٍس.

هل تعتقد اأن وظيفتكـ دون امل�شت�ى الذي كنت تطمح اإليه ؟             نعم     ل
اإذا كانت اإجابتكـ نعم ) اأي اأن وظيفتكـ دون الت�قعات ( فمن اأي ناحية ؟

ف�شل حدد   ( ذلك  غري  املكان.           الراتب.     الرتبة اأو املرتبة ال�ظيفية.    املهام.       
ًا........................................( 

كم ا�شتغرقت من ال�قت لتح�شل على وظيفة ؟      ح�شلت على عر�س وظيفي قبل تخرجي.       1- اأقل 3 من  اأ�شهر بعد التخرج.
   اأكرث من 6 اأ�شهر. 

�شعيفةقليلةمتو�شطةعاليةعالية جدُاما درجة م�شاعدة الربنامج يف تطوير ما يلي:ت
املهارات املكت�شبة 

كتابة البح�ث والتقارير.1

الإلقاء  والتعبري عن الأفكار.2

ا�شتخدام التقنية ) حا�شب، �شبكة املعل�مات(.3
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التفكري الناقد.4

حل امل�شكالت.5

التعلم الذاتي.6

العمل اجلماعي.7

البحث عن املعل�مات.8

البيئة التعليمية 
التزام ال�شتاذ بال�شاعات املكتبية.1

ا�شتعداد الأ�شتاذ مل�شاعدة الطالب ب�ش�رة دائمة. 2

حر�س الأ�شتاذ على تط�ر مهارات الطالب.3

ا�شتخدام التقنية يف �شرح املادة العلمية.4

و�ش�ح اخلطط الدرا�شية واملراجع.5

التزام الأ�شتاذ باأوقات املحا�شرات.6

اإمتام الأ�شتاذ ملفردات املقرر.7

ج�دة اأ�شاليب التدري�س التي �شتخدمها الأ�شتاذ.8

تق�مي الأ�شتاذ للطالب با�شتمرار.9

ج�دة التعليم يف الكلية ب�شكل عام.10
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البيئة اجلامعية 
ج�دة الإر�شاد الأكادميي.1

جتهيزات القاعات الدرا�شية.2

جتهيزات معامل احلا�شب.3

ج�دة اإجراءات الت�شجيل.4

ت�فر اخلدمات العامة.5

ج�دة اإجراءات التخرج.6

ال�شل�ك والقيم 

تفاعل الطالب مع الأ�شاتذة.1

تعزيز الن�شباط واجلدية.2

تعزيز ا�شتخدام التقنية يف اإجناز متطلبات املادة.3

تعزيز ال�شع�ر بامل�شئ�لية لدى الطلبة.4

من خالل عملك ال�ظيفي، ما الأ�شياء التي يتطلبها �ش�ق العمل من اخلريج ويحتاج الربنامج اجلامعي اإىل تدعيمها يف الطالب؟ 

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

...............................................................................................................................................................................................................................................................
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استطالع آراء الطالب حول خدمة اإلرشاد الوظيفي ببرنامج الشريعة
اأخي الطالب: تهدف هذه ال�شتبانة اإىل ا�شتطالع راأيك فيما يتعلق بالإر�شاد ال�ظيفي، من خالل تقييم اأداء خدمة الإر�شاد ال�ظيفي بالق�شم 
الدقة  امل�شتمر مع مراعاة  التط�ير  الق�شم يف  ال�ظيفي، وحتقيقًا لأهداف  التخطيط املهني والت�جيه  اإىل  واإدارة �ش�ؤون الطالب باجلامعة، �شعيًا 
وامل��ش�عية، علمًا باأن بيانات ومعل�مات ال�شتبانة �شتعامل ب�شرية تامة. نرج� التف�شل باختيار فئة ال�شتجابة التي تعرب عن راأيك لكل عبارة من 
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كنت على علم  باملجالت ال�ظيفية خلريج ال�شريعة قبل التحاقي بكلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية.1
مت اإعالن جمالت الت�ظيف خلريجي ال�شريعة �شمن دليل جامعة اأم القرى.2
مت اإعالن جمالت الت�ظيف خلريجي ال�شريعة �شمن دليل الطالب اجلامعي لق�شم ال�شريعة. 3
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مت تخ�شي�س مكتب لالإر�شاد ال�ظيفي لق�شم ال�شريعة.4
مت اإعالمي من قبل ق�شم ال�شريعة باأهم ال�ظائف املتاحة خلريجي ال�شريعة يف لقاء امل�شتجدين.5
كانت هناك اإعالنات واإر�شادات وا�شحة يف الق�شم مل�شاعدتي ملعرفة جمالت الت�ظيف خلريجي ال�شريعة .6
ي�جد تعاون م�ؤ�ش�شي براجمي يتيح التعرف على امل�ؤ�ش�شات التي تتيح فر�شا وظيفية خلريجي ال�شريعة.7
مت و�شع خطة لتقدمي خدمات الإر�شاد ال�ظيفي للطلبة.8
كان املر�شد ال�ظيفي ملتزما بت�جيهي  لل�ظيفة املالئمة ملهارتي.9

كان املر�شد ال�ظيفي متابعا ملدى تقدمي يف حت�شيل املهارات املت�شلة بال�ظيفة التي تنا�شب قدراتي .10
كان املر�شد ال�ظيفي يقدم يل الن�شح والت�جيه ب�ش�رة وا�شحة.11

وجدت ت�شجيعًا خالل الأن�شطة الال�شفية لتط�ير اأفكاري وت�جهاتي مبا يحقق كفاءة يل يف املجالت 12
ال�ظيفية خلريجي ال�شريعة 

كانت هناك اإعالنات و اإر�شادات وا�شحة يف الق�شم عن املجالت ال�ظيفية خلريجي ال�شريعة.13
اأقيمت منا�شط  يف اجلامعة تخ�س الإر�شاد ال�ظيفي.14
كانت جلنة الإر�شاد ال�ظيفي  يف الق�شم متعاونة معي لت��شيح �شبل ال��ش�ل ل�ظيفة تنا�شبني بعد التخرج.15
ت�جد �شراكة مع اجلهات املعنية بالتاأهيل ال�ظيفي للخريجني .16
اأ�شعر بالر�شا ب�شكل عام عن م�شت�ى ج�دة الإر�شاد ال�ظيفي يف الق�شم17
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استطالع آراء الطالب حول خدمتي التسجيل واإلرشاد األكاديمي ببرنامج الشريعة

اأداء املر�شد الأكادميي  بالت�شجيل والإر�شاد الأكادميي، من خالل تقييم  اإىل ا�شتطالع راأيك فيما يتعلق  اأخي الطالب: تهدف هذه ال�شتبانة 
الدقة  امل�شتمر مع مراعاة  التط�ير  الق�شم يف  الأكادميي وحتقيقًا لأهداف  بامل�شت�ى  اإىل الرتقاء  واإدارة �ش�ؤون الطالب باجلامعة، �شعيًا  بالق�شم 
وامل��ش�عية، علمًا باأن بيانات ومعل�مات ال�شتبانة �شتعامل ب�شرية تامة. نرج� التف�شل باختيار فئة ال�شتجابة التي تعرب عن راأيك لكل عبارة من 
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مت اإعالن نتائجي يف املقررات على م�قع اجلامعة بعد 3 اأيام من انتهاء اختبار جميع املقررات1

كان من ال�شهل مناق�شة نتائجي يف مقررات الف�شل ال�شابق مع مدر�شي املقررات.2
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كنت على علم باملقررات املطل�ب ت�شجيلها للم�شت�ى احلايل3

كانت لدي معرفة تامة بعملية الت�شجيل اللكرتوين .4

مل ت�اجهني م�شاكل اأثناء عملية الت�شجيل اللكرتوين.5

كانت م�شادر م�شاعدتي ل�شتكمال ت�شجيل املقررات مت�فرة. 6

اأتيحت يل الفر�شة لختيار الأوقات املنا�شبة يل للمقررات املطروحة.7

ت�جهت للجامعة يف بداية الي�م الدرا�شي الأول لتعديل جدويل الدرا�شي.8

كانت هناك اإعالنات واإر�شادات وا�شحة يف اجلامعة مل�شاعدتي يف ا�شتكمال ت�شجيل املقررات.9

كان املر�شد الأكادميي يف الق�شم متعاون معي لتحقيق رغباتي يف ت�شجيل املقررات10

كانت عملية الت�شجيل عن طريق عمادة القب�ل والت�شجيل يف اجلامعة منظمة.11

كانت فرتة النتظار لإنهاء عملية الت�شجيل عن طريق اإدارة �ش�ؤون الطالب يف الق�شم مقب�لة.12

وجدت تعاون من قبل امل�ظفني يف �ش�ؤون الطالب حلل امل�شاكل التي واجهتني ل�شتكمال ت�شجيل املقررات.13

مت اإعالمي من قبل عمادة القب�ل والت�شجيل مب�اعيد ت�شجيل امل�اد واحلذف والإ�شافة وتغيري ال�شعب وفق الإجراءات 14
النظامية.

ت�جهت اإىل الكلية بداية الي�م الدرا�شي الأول ملتابعة اإر�شادي الأكادميي.15

كانت هناك اإعالنات واإر�شادات وا�شحة يف الق�شم مل�شاعدتي للح�ش�ل على الإر�شاد الأكادميي املنا�شب.16
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�شرح يل املر�شد الأكادميي ال�شلة بني املقررات الدرا�شية و تفا�شيل اخلطة الدرا�شية للق�شم.17

�شاعدين املر�شد الأكادميي يف ت�شجيل ال�شاعات الدرا�شية املت�افقة مع قدراتي والنظام اجلامعي.18

يت�اجد املر�شد الأكادميي خالل ال�شاعات املكتبية املخ�ش�شة لالإر�شاد الأكادميي.19

عالقتي جيدة باملر�شد الأكادميي.20

كان املر�شد الأكادميي ملتزم لت�جيهي اأو حلل م�شكلتي.21

كان املر�شد الأكادميي متابعا ملدى تقدمي اأثناء الف�شل الدرا�شي.22

كان املر�شد الأكادميي يقدم يل الن�شح والت�جيه خالل فرتة الف�شل الدرا�شي باأكمله.23

وجدت ت�شجيعًا من مر�شدي الأكادميي لتط�ير اأفكاري وت�جهاتي يف جمال تخ�ش�شي.24

كانت هناك اإعالنات و اإر�شادات وا�شحة يف الق�شم عن ت�زيع القاعات الدرا�شية منذ الي�م الأول .25

كان هناك ن�شبة ح�ش�ر عالية للطالب يف املحا�شرات منذ الي�م الأول للدرا�شة.26

بداأ اأع�شاء هيئة التدري�س باإلقاء املحا�شرات منذ الي�م الأول.27

انتظمت بالدرا�شة يف جميع املقررات منذ الي�م الأول.28

اأ�شعر بالر�شا ب�شكل عام عن م�شت�ى ج�دة الت�شجيل والإر�شاد الأكادميي يف الق�شم29



127
 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 

استبانة تقويم جودة الخدمات واألنشطة الطالبية 

اأبناوؤنا / الطالب- الطالبات
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،، 

يف  ح�لها  الراأي  واإبداء  وا�شتيعابها  تاأملها  منكم  اآملني   ، الطالبية  والأن�شطة  اخلدمات  ج�دة  تق�مي  جمالت   اأيديكم  بني  ن�شع  اأن  ي�شعدنا 
ال�شتبانة املرفقة ادناه؛ كما اننا نرحب باأي تعديل اأو اإ�شافة من �شاأنه الرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع، وتلبية الحتياجات الأكادميية.

ما مدى ر�شاك عن اخلدمات التاليةم

دة
ب�ش

فق 
اأو

فق
اأو

يد
يالحما

قل
درًا

نا

اأوال خدمات �شئون الطالب
يح�شن م�ظف �ش�ؤون الطالب ا�شتقبال الطالب.1
يجيب م�ظف �ش�ؤون الطالب على كافة ا�شتف�شارات الطالب امل�شتجد بال�شكل املطل�ب.2
يقدم م�ظف �شئ�ن الطالب اخلدمات بال�شرعة املطل�بة.3
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يق�م م�ظف �شئ�ن الطالب بتقدمي كتيبات ت�شاعد الطالب على التعرف على نظام الدرا�شة باجلامعة4
يتم ا�شتخراج البطاقة اجلامعية يف زمن منا�شب5
يتم احل�ش�ل على ال�شجل الأكادميي بال�شرعة والكفاءة املطل�بة.6

ثانيا اخلدمات الثقافية
تتيح اجلامعة للطالب فر�شة امل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية1
تت�شم اخلدمات الثقافية املقدمة بالتن�ع.2
ت�قيت تقدمي اخلدمات الثقافية منا�شب جدا للطالب.3
املكافاآت املخ�ش�شة لالأن�شطة الثقافية منا�شبة جدا.4

ثالثا االأن�شطة الريا�شية
تتيح اجلامعة للطالب فر�س مالئمة للم�شاركة يف الأن�شطة الريا�شية.1
تت�شم الأن�شطة الريا�شية بالتن�ع.2
اجل�ائز املقدمة لالأن�شطة الريا�شية منا�شبة جدا.3

رابعا االر�شاد االأكادميي
يتقبل مقدم خدمة الر�شاد الأكادميي ا�شتف�شارات الطالب ب�شدر رحب.1
يتم تاأدية خدمة الر�شاد الأكادميي يف ال�قت املنا�شب2
ي�شاعد املر�شد الأكادميي الطالب يف ت�شجيل املقررات املنا�شبة.3

خام�شا اخلدمات االأمنية:
تتنا�شب �شعة م�اقف ال�شيارات مع عدد الطالب.1
تت�شم اخلدمات الأمنية مب�اقف ال�شيارات بالكفاءة.2
تت�شم اخلدمات الأمنية املقدمة للطالب باجلامعة بالكفاءة.3
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تت�شم مناذج طلبات احل�ش�ل على اخلدمات الأمنية بالب�شاطة وال�شه�لة يف تعبئتها.4
�شاد�شا خدمات الكافترييا

تلبى حمت�يات الكافترييا رغبات الطلبة.1
م�قع الكافيرتيا منا�شب للطلبة.2
اأ�شعار خدمات الكافترييا منا�شبة جدا.3
تت�شم حمت�يات الكافترييا )طعام- �شراب( بالنظافة.4

�شابعا اخلدمات الطبية:
يت�افر باجلامعة مركز طبي لتقدمي اخلدمات ال�شحية للطلبة.1
يت�شم اأداء العاملني يف املركز الطبي  بالكفاءة يف تقدمي الرعاية ال�شحية للطلبة.2
ل ي�جد ازدحام عند طلب اخلدمات ال�شحية باجلامعة.3

ثامنا خدمات ذوى االحتياجات اخلا�شة )يجيب عنها ذوى االحتياجات اخلا�شة فقط(:
تت�افر باجلامعة دورات مياه خا�شة بذوي الحتياجات اخلا�شة.1
تت�شم دورات املياه بالنظافة.2
تت�افر بدورات املياه كافة و�شائل الراحة.3
يت�افر باجلامعة م�شعد خا�س بذوي الحتياجات اخلا�شة.4
تت�افر باجلامعة م�اقف خا�شة ب�شيارات ذوى الحتياجات اخلا�شة5
�شعة امل�اقف املخ�ش�شة لذوى الحتياجات اخلا�شة منا�شبة جدا.6

ن�شكر لكم تعاونكم معنا
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استبانة تقويم مصادر التعلم في البرنامج

اأ�شحاب الف�شيلة وال�شعادة/ اأع�شاء هيئة التدري�س  -  ابناوؤنا الطالب - الطالبات
 ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،، 

ي�شعدنا اأن ن�شع بني اأيديكم جمالت تق�مي م�شادر التعلم يف الربنامج اآملني منكم تاأملها وا�شتيعابها واإبداء الراأي ح�لها يف ال�شتبانة املرفقة 
ادناه؛ كما اننا نرحب باأي تعديل اأو اإ�شافة من �شاأنه الرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع ، وتلبية الحتياجات الأكادميية.

العباراتت
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ت�فر مكتبات اجلامعة م�شادر املعل�مات املطب�عة احلديثة لدعم اأغرا�س التعليم يف الربنامج.1

م�شادر املعل�مات املطب�عة التي تتاح يف مكتبات اجلامعة/ الكلية كافية لدعم اأغرا�س التعليم يف الربنامج2
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م�شادر املعل�مات الإلكرتونية التي تتاح يف مكتبات اجلامعة/ الكلية كافية لدعم اأغرا�س التعليم يف الربنامج.3

اأ�شارك مكتبات اجلامعة يف اختيار م�شادر املعل�مات التي تدعم اأغرا�س التعليم يف الربنامج.4

 اأ�شارك يف تقييم م�شادر املعل�مات التي تدعم اأغرا�س التعليم يف الربنامج5

اأ�شجع طالبي على ا�شتخدام م�شادر املعل�مات التي تتاح يف اجلامعة/ الكلية لدعم اأغرا�س التعليم يف الربنامج6

اأ�شارك مكتبة اجلامعة/ الكلية يف اإعداد �شيا�شة تنمية املقتنيات اخلا�شة بها لدعم برامج الدرا�شة يف  الربنامج.7

 اأ�شتطيع ال��ش�ل اإىل م�شادر التعليم التي تتاح يف اجلامعة/ الكلية على �شبكة النرتنت ب�شه�لة وي�شر .8

 ت�فر مكتبة اجلامعة/ الكلية كتيبات واأدلة اإر�شادية مطب�عة اأو اإلكرتونية مل�شاعدة امل�شتفيدين يف الإفادة من مقتنياتها 9
وخدماتها  يف الربنامج

الت�عية املعل�ماتية عن مكتبات اجلامعة/ الكلية  وخدماتها املختلفة كافية يف الربنامج10

ن�شكر لكم تعاونكم معنا
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استبانة تقويم المرافق والتجهيزات 
اأ�شحاب الف�شيلة وال�شعادة/ اأع�شاء – ع�ش�ات هيئة التدري�س 

ال�شالم اهلل وبركاته،،،،،، عليكم ورحمة 
ي�شعدنا اأن ن�شع بني اأيديكم جمالت تق�مي كفاءة املرافق والتجهيزات، اآملني منكم تاأملها وا�شتيعابها واإبداء الراأي ح�لها يف ال�شتبانة املرفقة 

ادناه؛ كما اننا نرحب باأي تعديل اأو اإ�شافة من �شاأنه الرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع، وتلبية الحتياجات الأكادميية.

العبارات
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ال�شيا�شة العامة والتخطيط
ت�جد لدى الربنامج خطة ط�يلة املدى تنظم عملية اإن�شاء و�شيانة املباين.1
ي�شع التخطيط يف ح�شابه �شراء املعدات، وكذلك ال�شيانة وال�شتبدال.2
يتم ا�شتطالع راأي امل�شتخدمني فيما تتعلق بكفاية املباين وج�دتها، وتتم ال�شتجابة لهذه الآراء والعمل بها.3
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يت�افر لدى الربنامج �شيا�شة للمعدات م�شممة للتاأكيد على اأكرب ت�افق ممكن بني املعدات والنظم على م�شت�ى اجلامعة.4

يتم اإعداد خطط عمل يف الربنامج قبل �شراء املعدات الرئي�شية مع تقييم بدائل ال�شتئجار وامل�شاركة يف ال�شتخدام مع 5
جهات اأخرى.

يتم تقييم عرو�س ال�شتئجار واإدارة وبناء املرافق ل�شمان امل�شالح ط�يلة الأجل للربنامج كما تدار باأ�شل�ب ي�شمن 6
م�شت�ى اجل�دة والع�ائد املالية.

جودة املباين وكفايتها
ت�فر املباين والأر�شيات يف الربنامج بيئة مادية نظيفة حمافظ عليها بكفاءة 1
تلبي املرافق يف الربنامج متطلبات ال�شحة وال�شالمة2

ت�شمل عمليات تقييم اجل�دة يف الربنامج ردود فعل امل�شتفيدين الرئي�شيني ب�شاأن كفاية وج�دة املرافق، كما ت�شمل اآليات 3
لأخذ اأراهم يف العتبار.

تت�افر مرافق كافية لالجتماعات اخلا�شة يف الربنامج بني هيئة التدري�س والطالب.4
تت�افر املرافق املالئمة ملمار�شة ال�شعائر الدينية يف الربنامج5
تت�فر مرافق تقدمي طعام كافية العدد ومنا�شبة لحتياجات الطالب، واأع�شاء هيئة التدري�س، والعاملني يف الربنامج6
تتالءم املرافق مع احتياجات الطالب وامل�ظفني ذوي الإعاقة اجل�شدية والحتياجات اخلا�شة يف الربنامج7
تت�افر املرافق املنا�شبة لأداء الأن�شطة الريا�شية والثقافية وغريها للطالب يف الربنامج8
وفرت اجلامعة �شكن منا�شب لأع�شاء هيئة التدري�س يف الربنامج9
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العبارات

دة
ب�ش

فق 
اأو

فق
اأو

يد
يالحما

قل
درًا

نا

االإدارة
يت�افر لدى الربنامج اإح�شاء وجرد كامل للمعدات الذى تقع حتت �شيطرته 1

يتم تنفيذ اأعمال النظافة، والتخل�س من النفايات، وال�شيانة الب�شيطة وال�شالمة، والبيئة بكفاءة وفعالية وذلك 2
باأ�شراف اأحد كبار الإداريني يف الربنامج

تت�افر اإجراءات التقييم  يف الربنامج لأغرا�س ال�شيانة ال�قائية والإ�شالح وال�شتبدال ب�شكل دوري.3

تت�افر اإجراءات اأمن تتميز بالكفاءة حلماية الأبنية واملعدات اخلا�شة بالتدري�س والبحث، مع حتديد وا�شح مل�شئ�لية 4
كل من اأع�شاء هيئة التدري�س، والأق�شام اأو الكليات، والإدارة املركزية.

تت�فر اأنظمة ذات كفاءة عالية ل�شمان ال�شالمة ال�شخ�شية لأع�شاء هيئة التدري�س والطالب، والعاملني، كما تت�افر 5
الرتتيبات ال�شرورية حلماية اأغرا�شهم ال�شخ�شية.

تدر�س اإدارة الربنامج ب�شكل م�شتمر حجم ا�شتخدام الأبنية، وتق�م باإعادة تخ�شي�س امل�شاحات لأغرا�س اأخرى 6
ا�شتجابة لتعري الحتياجات

تق�م غدارة الربنامج  بتخ�شي�س اأوقات ا�شتخدام املباين العامة ملختلف امل�شتخدمني وذلك ح�شب نظام حجز 7
اللكرتوين، كما يتم با�شتمرار فح�س كفاءة  ال�شتخدام والتبليغ عن نتائج هذا الفح�س.

تت�افر نظم للم�شاركة يف ا�شتخدام الأبنية واملعدات قليلة ال�شتخدام، مع ت�فري اآليات حلماية املعدات.8
ما هي اأول�يات التط�ير لل�شيا�شة العامة والتخطيط للمعدات والت�شهيالت يف الربنامج؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ما هي اأول�يات التط�ير لإدارة املعدات والت�شهيالت يف الربنامج؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ن�شكر لكم تعاونكم معنا
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 الدليل اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

استبانة تقويم الطلبة للتجهيزات التقنية 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،، 
ي�شعدنا اأن ن�شع بني اأيديكم جمالت تق�مي الطالب والطالبات للتجهيزات  اآملني منكم تاأملها وا�شتيعابها واإبداء الراأي ح�لها يف ال�شتبانة 

املرفقة ادناه؛ كما اننا نرحب باأي تعديل اأو اإ�شافة من �شاأنه الرتقاء بتطلعاتنا معا يف خدمة املجتمع ، وتلبية الحتياجات الأكادميية.

العبارات

دة
ب�ش

فق 
اأو

فق
اأو

يد
يالحما

قل
درًا

نا

تقنية املعلومات

تت�افر احل�ا�شب الآلية ل�شتعمال الطلبة.1
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ت�جد ق�اعد و�شيا�شات عامة حتكم ا�شتعمال الطالب للح�ا�شب ال�شخ�شية.2

يت�افر الدعم الفني مل�شاندة للطلبة امل�شتخدمني لتقنيات املعل�مات والت�شالت.3

ت�جد اأنظمة اأمن حلماية خ�ش��شيات الأفراد واملعل�مات احل�شا�شة املتعلقة باجلامعة اأو بالأفراد، وحلماية الأجهزة من 4
الفريو�شات التي تاأتي من  خارج الربنامج.

ت�جد ق�اعد �شل�ك تتعلق بال�شتخدام غري الق�مي للم�اد امل�ج�دة على ال�شبكة. ت 5

يحر�س الربنامج ب�شكل منتظم على التاأكد من العمل بهذه الق�اعد، ويتم التعامل مع تلك احلالت التي ثبت فيها 6
ال�شتخدام غري الق�مي.

يقدم الربنامج دورات تدريبية للطلبة ل�شمان ال�شتخدام  الكفء للح�ا�شب الآلية والربجميات.7

ما هي اأول�يات التط�ير لتقنيات املعل�مات باجلامعة؟
............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

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

ن�شكر لكم تعاونكم معنا






