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 الملخص التنفيذي 

العالمير             رب  هلل  والمرسلير    ،الحمد  األنبياء  ف  أشر عىل  والسالم  محمد   ،والصالة  آله  عو   نبينا  ىل 
 . وصحبه أجمعير  

  أما بعد:           
 : ةالتالي نقاطمن خالل الملخص التقديم لالعتماد األكاديمي يمكن فيه عرض فهذا ملخص تنفيذي          
ي عام  -1
نامج 1432)  ف  إعادة هيكلة القسم   ، وبناء عىل ذلك تم  متطلبات االعتماد األكاديمي بمراعاة  ـه( بدأ البر

مع   يتناسب  المبما  وح  تلك   تطلبات، 
 
اتيجياتثت  د و إعداد    تمو   االسبر وللجانلمهام  هيكلة  ي   لوحدات 

والبر
  . ـه1442أعيد تحديثها عام 

ي عامو  -2
الوطنية  من فريق المراجعير  الخارجيير  من قبل الهيئة  للقسم  زيارة التطويرية  التمت    (ـه1436)  ف 

، وسج   األكاديمي    ل  للتقويم واالعتماد 
ً
و   ا عدد التوصيات  جملةمن اإلشادات،     من 

ً
نيفا ،  توصية  ستير  و   بلغت 

  . لشطر الطالبات 59لشطر الطالب و19كان من أهمها تعديل الخطة الدراسية لتوصية 
ي عام  و  -3

خطته  وبنيت  ،      ت الهيئة الوطنيةخطة تنفيذية للعمل عىل تنفيذ توصياوضع القسم    (ـه1437)ف 
 . بفضل هللا تعالبنسبة طيبة ، وتم إنجازها التشغيلية عليها 

ي عامو  -4
يعة المتطبيق  تم    (ـه1438)  ف  ي ذلك العام،  لل  عدلةخطة برنامج الشر

بعد أن تم  طلبة المسجلير  ف 
الالزمةأخذ   اعتماد    ،الموافقات  الخامس  ومنها  الجامعة  لمجلس  التعليم  توصيته    1438لعام  وزارة  ي 

ف 
ة تحديثها تم حيث  ،-كما ذكرنا قبل قليل  – الوطنية حد التوصيات من قبل الهيئة  كان تعديل الخطة أو ، العاشر
؛ إضافة لالستبصار عىل كتاب    بناء العالي التعليم  ي مؤسسات 

يعة ف  الشر برنامج  لمحتوى  األكاديمية  المعايبر 
ي المملكة العربية السعوديةب

ي للمؤهالت للتعاليم العالي ف 
تحكيمها قبل التطبيق  ومن ثم  ؛  كتيب اإلطار الوطب 

امن مع ذلك:  ، وتم  من جهات االختصاص وأرباب العمل وفقا    األكاديمي   اإلرشاد التعريف بتحديث كتيب  بالبر 
ي ة الدليلير  ، وإتاحلهذه الخطة

ي عىل   38و 59/ 19 القديم والجديد لتوصيبر
ون   . موقع القسم اإللكبر

ي عامو  -5
ي و   ،400200253  رقم: ذو ال عالي مدير الجامعة  مصدر قرار    (ـه1439)  : ف 

ـه  1440/ 1/ 8  المؤرخ ف 
نامج  إدارة    تشكلف   ،الخطط وفقا للخطة المعدلة  معادالت  بوجوب عمل   لجنة لعمل معادلة بير  مقررات  البر

 .  ـه1440/ 1/ 20وتاري    خ   ، 4002000501 بقرار رقم: معدلة الخطة الما يناسب مع ب 59/ 19توصية الخطة 
ي عام  -6

عدد من برامجها   تم اختيار   عىل االعتماد المؤسسي   جامعة أم القرىحصلت  بعد أن    (، ـه1440)  : ف 
، وكان  ي امجر ي مقدمتها للتقدم باالعتماد البر
يعةبرنامج  ف   . البكالوريوس لقسم الشر

ع    -7 ي  شر امجر البر االعتماد  متطلبات  تنفيذ  ي 
ف  نامج  للتقويم   -البر ي 

الوطب  المركز  بير   االتفاقية  توقيع  بعد 
: نماذج المركز الوفق  –والجامعة   جديدة، عىل النحو التالي

اتيجيةوتحديث    ،القسم  ةهيكلإعادة   - االسبر الكليةوفقا    خطته  ي  الموائمة    لخطة 
ف  تمكير   لخطة 

 . ـه1445-1144الجامعة 
ي اإلطار السعودي  -

ي ضمت تحديث صياغة المخرجات وفق ما جاء ف 
نامج والبر شكلت لجنة توصيف البر

ي  نقف)  للمؤهالت
ف  وتحديث  نامج(،  البر رقم:   رسالة  بقرار  التعلم  مخرجات      4102001736  لتضم 

  . ـه1441/ 2/ 22وتاري    خ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
اعتماد   - يعةتم  الشر قسم  برنامج  الجديد   توصيف  النموذج  مجلس    وفق  ي 

الدراسي قسم  الف  للعام 
 ـه. 1441/ 4/ 12وتاري    خ  ،  13ـه، مجلس 1441

 باركود بالقرارات المذكورة 

https://drive.google.com/drive/folders/1tX7HWtcuimT8fdb4xSZZSysVzNc5I7JS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g6gbfDhUXTm1VhZrRljBBml8kEZxpyv8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZawqYMMJEAu6OQbSGwSj22tLDZ_BJuZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZawqYMMJEAu6OQbSGwSj22tLDZ_BJuZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11_-uqzsL41niyKpWKGpIvItNMFULDW64?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11_-uqzsL41niyKpWKGpIvItNMFULDW64?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TP1NIrxqcMqmQGCJaumDJQ-F4_y8-QKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TP1NIrxqcMqmQGCJaumDJQ-F4_y8-QKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TP1NIrxqcMqmQGCJaumDJQ-F4_y8-QKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmej5Lfgl0OveOk0-EPRb0ISOAUNM_mM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmej5Lfgl0OveOk0-EPRb0ISOAUNM_mM/view?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/shreeahm/App/FILES/18277
https://uqu.edu.sa/shreeahm/27121
https://uqu.edu.sa/App/News/55320
https://uqu.edu.sa/shreeahm/27121
https://drive.google.com/drive/folders/1g6gbfDhUXTm1VhZrRljBBml8kEZxpyv8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g6gbfDhUXTm1VhZrRljBBml8kEZxpyv8?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/App/News/57960
https://uqu.edu.sa/App/News/57960
https://drive.google.com/drive/folders/1FPzEeNUyujNljJCdBsh63p4aL2Up-FrG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
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ي المحدث وتم  لجنة توصيف المقررات  شكلت   -
إعادة  إلعادة التوصيف حسب نموذج المركز الوطب 

 . ـه1441/ 2/ 27وتاري    خ  4101035221بقرار رقم:  (نقف) يصياعة المخرجات وفق اإلطار السعود
عمل وثيقة للمخرجات مقارنة للمخرجات المطلوبة من خالل لجنة المناهج وتوصيف المقررات تم   -

 . وفق اإلطار السعودي
ورة   - القسم ض  بعد  رأى  المقررات  تواصيف  ذلك  تحديثها اعتماد  وتم  رقم:   ،  قسم  مجلس  ي 

، 13ف 
 ـه. 1441/ 4/ 12وتاري    خ 

لذلك - الملح  : إضافة  جلساته  ي 
ف  يستعرض  يعة كان  الشر قسم  مجلس  تقارير فإن  ي 

ف  الواردة  وظات 
ي  المقرر وت

ي  1440/ 2/ 19  تاري    خ  (6)  مجلس قسم رقمتم مناقشتها، ومن ذلك ما جاء ف 
النظر ف  ـه 

المعامالت ) المعامالت )1تعديل خطة مقرري فقه  ي  (2( وفقه  
أيضا ف  )، وما جاء   ( 6مجلس رقم 

ي إضافة كتيب المقدمات األصولية مرجع  ـه 1441/  2/  22
ي  للمقرر   ا ف 

 مجلس قسم رقم ، وما جاء ف 
الحكم الوضعي لعدم  مادة  مفردات  بعض  التوصية باضافة مرجع يضم    ـه1441  / 3/ 21تاري    خ    (10)

ي المقرر األصىلي روضة الناظر 
ي عدة جلسات  ،توفره ف 

، وليس وكذلك تعديل بعض مقررات الفقه ف 
القسم؛ ومن  لمقررات  التدريس  أساليب  ي 

المجلس فكرة عرض ورقة عمل ف  تبب   هذا فحسب؛ بل 
ي  
ف  جاء  ما  )ذلك  رقم  قسم  تاري    خ  13مجلس  آيات 1442/ 4/ 7(  مقررات  تدريس  أساليب  ـه حول 

إضافة عىل ذلك فقد تم مناقشة عدم إلمام بعض المصادر والمراجع بمحتوى التوصيف،   األحكام. 
تشكيل لجان لتأليف كتب منهجية لبعض مقررات  بـه  2144/ 1/ 25( وتاري    خ  3مجلس رقم )وأوىص  

يعة .  ي مقرري: المقدمات األصولية والمدخل لدراسة الشر
يعة ف  مجلس وكان من أعمال      قسم الشر

ي فحص محتوى المقررات التعليمية1442/ 3/ 15( تاري    خ  10رقم )
ي    ـه النظر  ف 

مجلس رقم . وتم ف 
 .  مناقشة آليات التقييم ضمن جائحة كارونا ـه 1441/ 8/ 19( وتاري    خ 24)

دوريا   - الشطرينلجنة  تشكل  بير   كة 
المشبر المقررات  قرارتها  و   تقارير  آخر    برقم: القرار  من 

 ـه   1441/ 1/ 26 وتاري    خ 410200825
ي الشطرين  ي -

ي المقررات وقياس مخرج الفصل ف 
للفصل األول ومن آخرها    ،كل فصلتم تحديد منسقر
ي  وكذلك  ـه. 1441/ 4/ 21تاري    خ ب ، 1441من العام الدراسي 

ي المقررات وقياس مخرج الفصل ف 
منسقر

ي من العام الدراسي 
 . ـه1441/ 6/ 15بتاري    خ  1441الشطرين للفصل الثان 

تحديث   - المعايبر يتم  األدلة آخر  شكلت  وقد    ،دوريا   لجان  جمع  عىل  للعمل  االعتماد  معايبر  لجنة 
رقم   بقرار  الجديدة  ي  امجر البر األعتماد  معايبر  محكات  وفق  وتاري    خ    41010116652المطلوبة 

ي مجلس  ـه، 1441/ 1/ 7
    . قسمالوتم اعتمادها ف 

امج بقرار رقم  -  ـه. 1441/ 6/ 2 وتاري    خ  410207203اعيد تشكيل لجنة تطوير البر
التنفيذيةتحديث  أعيد   - والخطة  نامج  البر ورسالة  رقم:   رؤية    4102007596  بقرار 

 ـه. 1441/ 6/ 11وتاري    خ: 
نامج   - البر مخرجات  ممن  حصل  تحكيم  عضوات  ثالث  قبل  عمادة  يمن  ي 

ف  المخرجات  دورة  قدمن 
 التطوير. 

 ـه1441/ 5/ 24تاري    خ ببعد التحديثات قياس المخرجات لل لجنة يشكتأعيد  -
لجنة   - الذاتيةشكلت  من:  ـه1441/ 7/ 14وتاري    خ4101115557ر  قرا  الدراسة  الكلية  .. مكونة  وكيل 

األعمال وريادة  نامجو ،  رئيسا   للتطوير  البر و كيلتهوو   رئيس  ي  ، 
ف  المعايبر  ورؤساء  نامج،  البر منسق 

 . الشطرين
نامج بقرار  - ات البر  . ـه1441/ 7/ 14رقم وتاري    خ  4101115541 شكلت لجنة قياس مؤشر
اعتماد   - واإلجراءاتتم  السياسة  رقم  كتاب  يعة  الشر قسم  مجلس  ي 

ف  وتاري    خ  28: للقسم 
وفقا  ـه 1441/ 9/ 14 الحقا  تحديثه  وسيتم  الجديدة،  مع    للهيكلة  اتيجية  المتوافقة  االسبر الخطة 

1441-1445. 
ي الكتيب التحديث تم  -

نامج التعريق  ي عام  خاص بالبر
 . 1441ف 

https://drive.google.com/file/d/1TP1NIrxqcMqmQGCJaumDJQ-F4_y8-QKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TP1NIrxqcMqmQGCJaumDJQ-F4_y8-QKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JEpyFTgEa1B7ijJKn-Cs0UNmxNHUgVzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JEpyFTgEa1B7ijJKn-Cs0UNmxNHUgVzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10M1v_KOKrfx-m03-8d-WTMyBhbyOr75H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10M1v_KOKrfx-m03-8d-WTMyBhbyOr75H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Guklo-tTj4o3_1hxKC6ROWNS2UW9tuFd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Guklo-tTj4o3_1hxKC6ROWNS2UW9tuFd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw2QOoBYMx6Xs7_tDLXu4SInJ6QgSX3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw2QOoBYMx6Xs7_tDLXu4SInJ6QgSX3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw2QOoBYMx6Xs7_tDLXu4SInJ6QgSX3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw2QOoBYMx6Xs7_tDLXu4SInJ6QgSX3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw2QOoBYMx6Xs7_tDLXu4SInJ6QgSX3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw2QOoBYMx6Xs7_tDLXu4SInJ6QgSX3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw2QOoBYMx6Xs7_tDLXu4SInJ6QgSX3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuoML6gwdXC6JifRP_g2oIGK5xqSLBWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuoML6gwdXC6JifRP_g2oIGK5xqSLBWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dd3j3KDzyqPhHlVHc3dtVkA73HU90fMG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dd3j3KDzyqPhHlVHc3dtVkA73HU90fMG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEV7m-rnEYL-S51_mbYjISFjlIRSJn43/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEV7m-rnEYL-S51_mbYjISFjlIRSJn43/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2DTHxjZxhBSlS3Ar-JxpTpMF9WvzteQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2DTHxjZxhBSlS3Ar-JxpTpMF9WvzteQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XsR4bsivFWtAH3erY_3uJifROa4KzaqY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJWL-1c9IYf3cbv5iaTs3WVeie7ONG4w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJWL-1c9IYf3cbv5iaTs3WVeie7ONG4w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJWL-1c9IYf3cbv5iaTs3WVeie7ONG4w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hylz5Sdj2anxI4kZPP620lZOSu7Bm3GH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P3UvZDXhxRkmSXiWrfAzwD1eQQfZG3U3?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/kajresy/App/CV
https://uqu.edu.sa/kajresy/App/CV
https://uqu.edu.sa/kajresy/App/CV
https://uqu.edu.sa/esgapos/App/CV
https://drive.google.com/drive/folders/13XoFhdGRd2oL65y7i0AHRdg_KqgiPglj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g6gbfDhUXTm1VhZrRljBBml8kEZxpyv8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g6gbfDhUXTm1VhZrRljBBml8kEZxpyv8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g6gbfDhUXTm1VhZrRljBBml8kEZxpyv8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r6AtXC_gtaL3RiMr1dQrYyTL5j4r4zo4?usp=sharing
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 حقق تطورا  ونشبر إل أن القسم قد   -
ً
ي    خالل السنتير  الماضيتير    طيبا

ات األ ف  ، ومن أبرز هذه داء مؤشر
اتال  : مؤشر

عام   .1 نامج  للبر التشغيلية  الخطة  أهداف  من  المتحقق  النسبة    ـه1441نسبة  من  أعىل 
عمليات    ،المستهدفة تحقيق  ي 

ف  التقدم  مدى  إل  يشبر  خالل مما  من  والتحسير   التطوير 
نامج السنوي   . تقرير البر

نامج عن السابق.  لبةارتفاع تقويم الط  .2 ي البر
ات التعلم ف   لجودة خبر

ي   لجودة المقررات  لبةارتفاع تقييم الط  .3
عن السابق؛ دليال عىل رضاهم عىل التطوير الحادث ف 

 .المقررات
من   .4 األدن   الحد  ي 

ف  نامج  البر أكملوا  الذين  البكالوريوس  لطلبة  الظاهري  اإلتمام  معدل  ارتفاع 
دفعة،   ي كل 

ف  نامج  للبر المقررة  إل  المدة  يشبر  اتجيات  وهو  واسبر المقررات  تطوير  جودة 
ي اإلتمام الظاهري للطلبة. 

ي ساهمت ف 
 التدريس من األعضاء البر

ي معدل استبقاء طالب  .5
و   ارتفاع ملحوظ ف  ثقافة جهات لعل  السنة األول،  هذا بسبب نشر 

رغب  ي  ي 
؛ فاصبح القسم من األقسام األول البر نامج، واإلشادة بأبرز الخريجير  التوظيف للبر

  . فيه بدال من أن يرغب عنه
ي برنامج ارتفاع  .6 يعةتقويم جهات التوظيف المرتفع لكفاءة خريجر  . لقسم الشر
عن الخدمات المقدمة لهم، وحرص العمادات المساندة والوكاالت    لبةارتفاع معدل رضا الط  .7

نامج ووحداته ولجانه عىل تقديم مستوى عال لخدمة الطلبة  . المختلفة وإدارة البر
نسبة إجمالي عدد الطالب إل إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس؛ فكانت النسبة:    انحفاض .8

التدريس/    عضو  /    44هيئة  التدريس  هيئة  عضو  فأصبحت  إل   ،26طالب؛  هذا  ويرجع 
بنسبة  ير  تعي للطلبة  القبول  تحديد  إل  إضافة  ين،  المتمبر  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد   

   . معينة
قيات .9 ي البر

ة.  ارتفاع ملحوظ ف  ة األخبر
ي الفبر

ي القسم ف   العلمية لدى منسونر
التدريس .10 هيئة  أعضاء  تشب  سن    انعدام  بلوغ  غبر  ألسباب  سنويا  نامج  البر يغادرون  الذين 

القسم  لمكانة  نظرا  أخرى؛  من جامعات  تحويل خدمات  للقسم طلبات  يصل  بل  التقاعد؛ 
   . التاريخية والمكانية

 العلمي ألعضاء هيئة التدريس.  .11
 ارتفاع النسبة المئوية للنشر

 ارتفاع معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس.  .12
 معدل رضا المستفيدين من مصادر التعلم من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.  ارتفاع .13

اضية ضمنها متطلبات االعتماد وقد أعد القسم   . غرفة مخترص لألدلة االفبر
ي 
 .. . ر يالتطو التحديث و وما زال القسم يسع ف 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y10UrFKXTKpGaCYywzMHRzTZX2Lp3H1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y10UrFKXTKpGaCYywzMHRzTZX2Lp3H1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y10UrFKXTKpGaCYywzMHRzTZX2Lp3H1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MC_HVQKV9qBEyBde_rMof8NLcIFBMoKN?usp=sharing
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نامج . 1    ملف البر
نامج  1.1  رسالة  البر

يعة مزودين بالمعارف والمهارات العلميسع  ي الشر
يعة إل إعداد متخصصير  ف  ية  برنامج الشر

ت المهنية وفق معايبر الجودة ومنهج الوسطية من خالل بيئة علمية محفزة  والبحثية والكفاءا
 لخدمة مكة واألمة اإلسالمية. 

نامج 2.1 اته(  أهداف البر  )بالضغط عىل الهدف تظهر مؤشر
يعة اإلس       المية وف       ق مع       ايبر اإلعتم       اد  -1 ي مج       ال الش       ر

تق       ديم تعل       يم ج       امعي متم       بر  ف 
 . األكاديمي 

ي تق  وم ع  ىل االس  تنباط واالس  تدالل والتحلي  ل  -2
تك  وين الملك  ة الفقهي  ة ل  دى الطلب  ة وال  بر

 .  والبحث العلمي
رب   ط المعرف   ة النظري   ة بتطبيقاته   ا العملي   ة، م   ع العناي   ة بالقض   ايا المس   تجدة والن   وازل   -3

 المعاضة. 
ي مج   االت التخص  ص المتنوع  ة ك   التعليم  -4

ي س   د حاج  ة المجتم  ع ف 
المس  اهمة الفاعل  ة ف 

 . اإلرشاد واإلفتاء والقضاء والتوجيه و 
 تأهيل فئة من أبناء المسلمير  من طلبة المنح من الدول اإلسالمية.  -5
ين من الطلبة من داخل المملكة وخارجها.  -6  استقطاب المتمبر 

نامج  3.1  موجز عن تاري    خ البر
نامج، وسبب    هئإنشاتاري    خ بداية تقديم البر

يعة  ن  واة  -1  جامع  ة أم الق  رى ب  ل ن  واة التعل  يم الع  الي بالمملك  ة العربي  ة الس  عودية،  يعد قسم الشر
ي  
ي المملك  ة ع  ام  ةيعكلي  ة الش  ر فه  و أول قس  م ف 

ي ت  م إنش  اؤه ف 
ي برن  امج يو  ،ـه1369ال  بر

ع  د أيض  ا ث  ان 
ي بع   د  ف ؛ فجامع   ة األزه   ر ع   ىل المس   توى الع   رنر ،  المك   ان ل   ه بكون   هجم   ع ب   ير  شر ي مه   بط ال   و ي

ف 
ف الزمان    . أنه أول قسم أكاديمي بوشر

ي عهد المؤسس الملك عبد العزيز   -2
نامج ف  ي البر

 ـه. 1369عام   -رحمه هللا–بدأت الدراسة ف 
ي   -3

ي تخري    ج أف  واج يعمل  ون ف 
ي بداية نشأته ف 

نامج ف  الحق  ل التدريس  ي للعل  وم انحرصت رسالة البر
عية واللغ      ة العربي      ة، ول      ذا أض      يفت إل مقررات     ه ع      ام  بوي      ة المؤهل      ة 1372الش     ر ـه المق      ررات البر

ي المرحلة المتوسطة والثانوية. 
 للتدريس ف 

نامج عام   -4  . ا ـه، وكان عددهم أربعة عشر طالب1372تخرجت أول دفعة من البر
ي عام   -5
ا1373ف  يعة  إلشر يعة ) ف وزارة المع  ارف وس  ميت وقته  ا ـه خض  عت كلي  ة الش  ر كلي  ة الش  ر

بية  . (والبر
ي ع   ام -6
بي   ةـه ت   م افتت   اح  1382ف  يعة إل مس   ماها، وانبث   ق م   ن  كلي   ة البر بمك   ة، فع   ادت كلي   ة الش   ر

يعة اإلس  المية،  يعة أقسام أخرى، فأصبحت الكلية تضم ثالثة أقسام علمية: قس  م الش  ر قسم الشر
 ضارة اإلسالميةقسم التاري    خ والح ،قسم اللغة العربية

ي  -7
بالموافق  ة ع  ىل افتت   اح قس  م الدراس  ات العلي   ا  11ـه ص  در األم  ر المل   ي رق   م م/ 1388/ 5/ 4ف 

عية.   الشر
ي العام   -8
 ـه قبلت خمس طالبات كأول دفعة من الطالبات انتساًبا. 1389ف 
ي ش  هر رج  ب م  ن الع  ام  -9
الكلي  ة ف  رع جامع  ة المل  ك عب  دالعزيز بمك  ة المكرم  ة،  ـه  مثل  ت1391ف 

https://uqu.edu.sa/colshria/AboutUs
http://www.azhar.edu.eg/
https://uqu.edu.sa/colshria/App/VIDEO/16648?id=83973
https://uqu.edu.sa/colshria/App/VIDEO/16648?id=83973
https://uqu.edu.sa/coledumk
https://uqu.edu.sa/colarab_lg
https://uqu.edu.sa/history
https://uqu.edu.sa/history
https://uqu.edu.sa/history
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ي نفس العام الدراسي  
  . ـه1392 -1391وتم قبول أول دفعة من طالبات االنتظام ف 

ي ع    ام -10
ي النم    و والتط    ور ف    ق 

يعة ف  ـه ت    م إنش    اء ف    رع لقس    م 1397-1396واس    تمرت كلي    ة الش    ر
عية والتاريخية للطالبات.   الدراسات العليا الشر

ي الع       -11
ـه ص     در الق     رار بالموافق     ة ع     ىل افتت     اح قس     م الدراس     ات 1399 -1398ام ال     دراسي وف 
ي 
 بالكلية.   قسم االقتصاد اإلسالمي العليا ف 
ي يوم  -12
بإنش  اء جامع  ة أم الق  رى،  96ق  رار مجل  س ال  وزراء الم  وقر رق  م  ـه  صدر 1401/ 6/ 22ف 

ورافق إنشاء الجامعة قيام كليتير  خرجتا من رحم ه  ذه الكلي  ة العتي  دة وه  ذا القس  م العتي  ق؛ فض  م 
ي الوق  ت . كلي  ة ال  دعوة وأص  ول ال  دين، وقام  ت  كلية اللغ  ة العربي  ة وآدابه  ا قسم اللغة العربية إل  

وف 
نس    ر  

 
ي الكلي    ة  نفس    ه أ

ي الع    ام ال    دراسي  قس    م االقتص    اد اإلس    المي ف 
ـه، منض    ًما لم    ا 1402 -1401ف 

يعة، والتاري    خ والحضارة اإلسالمية، )  سبقه من األقسام وهي   . (والقضاءالشر
ي ع     ام  -13
ب     وي ع     ن األقس     ام 1419ف  ـه ق     رر مجل     س الجامع     ة فص     ل دراس     ة م     واد اإلع     داد البر

ي مزاول     ة مهن     ة الت     دريس،  العلمي     ة لتمك     ير  الطال     ب م     ن دراس     تها 
ي حال     ة رغبت     ه ف 

بع     د التخ     رج ف 
يعة تربوي   نامج من شر ت خطة البر يعة (74) رقمفتغبر  . (19)  رقم إل شر

ي تفرع    ت ع    ن كلي    ة وت -13
ي لألح    داث ذك    ر األقس    ام ال    بر

ي التسلس    ل الت    اريج 
ج    در اإلش    ارة إلي    ه ف 

  : يعة الذي يعد نواتها، ما يىلي
 الوطن األول وكنف قسم الشر
ي التط  وير  

ي  مرك  ز الدراس  ات اإلس  الميةأت  فأنش   استمرت الكلية ف 
مس  م  تح  ت) ـه1403/ 5/ 20ف 

عية  ي التخصص    ات غ    بر الش    ر مرك    ز الدراس    ات العلي    ا اإلس    المية المس    ائية( وال    ذي ي    وفر لمتخ    ر ر
. وق  د تغ  بر  ة المس  ائية بع  د ال  دوام الرس  مي

ي الف  بر
عية ف  ي التخصص  ات الش  ر

فرص  ة إكم  ال الدراس  ة ف 
ي جلس   ته 9) مرك   ز الدراس   ات اإلس   المية( بموج   ب ق   رار مجل   س الجامع   ة رق   م) اس   م المرك   ز إل

( ف 
 ه 1417/ 12/ 14لثامنة بتاري    خ  ا

ي عام  
، ث  م أص  بحت قس  ما مس  تقال   المحاسبةافتتحت شعبة    ـه1405ف  بقسم االقتصاد اإلسالمي

ي عام  
 ـه. 1421ف 

ي الع      ام 
 62ـه ص      درت الموافق      ة الس      امية ع      ىل ق      رار مجل      س التعل      يم الع      الي بجلس      ته 1432وف 

 . كلية الدراسات القضائية واألنظمةـه عىل فصل قسم القضاء إل  4311/ 12/ 29وتاري    خ  
ي العام  

ع  ىل  69ـه صدرت الموافقة السامية عىل قرار مجل  س التعل  يم الع  الي بجلس  ته 1433ثم ف 
 . كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالميةفصل قسم االقتصاد اإلسالمي إل  

ي عام  
 .   إدارة األعمالتم فصل قسم المحاسبة وإلحاقة بكلية   1436وف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://uqu.edu.sa/checo
https://uqu.edu.sa/colarab
https://uqu.edu.sa/coldawa
https://uqu.edu.sa/checo
https://uqu.edu.sa/h_djs
https://uqu.edu.sa/colshria_isc
https://uqu.edu.sa/acc_ba
https://uqu.edu.sa/cjsr/App/Departments
https://uqu.edu.sa/fesif
https://uqu.edu.sa/cob
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نامج  4.1 ي البيئة الداخلية والخارجية للبر
ات ف   التغبر

ي 
ات ف  نامجوصف موجز ألهم التغبر نامج تعامل ، وكيفية(حديثة أو متوقع حدوثها) البيئة الداخلية والخارجية للبر   معها  البر

ي فق   رة -إض   افة لم   ا س   بق ذك   ره 
ن   امج  3،1ف  ات أدت إل انبث   ا  كلي   ات  -م   وجز ت   اري    خ البر م   ن تغ   بر

ات حديث  ة أخ  رى ع  د ن  واة التعل  يم الج  امعي بالمملك  ة، ن  ذكر تغ  بر
ن  امج ال  ذي ي  ع  ىل  وأقس  ام م  ن البر
ي   نامج  الصعيد الداخىلي والخار ر ي البر

 : فيما يىلي أثرت ف 

 :نامج ي البر
ي أثرت ف 

ات الداخلية البر  أوال: التغبر
ي ع    ام -1
حي    ث رف    ع  ،زي    ارة فري    ق الم    راجعير  الخ    ارجيير  لالعتم    اد التط    ويريتم    ت  (ـه1436) ف 

نامج ستا وستير  توص  ية .  ،الفريق بعد زيارته إلدارة البر ح  ات، وأولوي  ات التحس  ير 
ع  ىل وبن  اء  ومقبر

نامج بعمل    .  وفق مدة محددةخطة تنفيذية تشمل جميع المعايبر هذه الزيارة قام البر
ي ع      ام -2
ي آلي      ات قب      ول المس      تجدين والمح      ولير  ـه ت      م تطبي      ق 1437ف 

المقابل      ة الشخص      ية ف 
 . للقسم
ي عام  -2
 عىل الطلبة.  الخطة الجديدةتم تطبيق  1438ف 
ي  -3
باعتم      اد  4002000253ص      در ق      رار مع      الي م      دير الجامع      ة رق      م:   ـه1440/ 1/ 8ت      اري    خ ف 

بزي    ادة ه    ذا  بالجدي    دة، تس    ببخط    ة واح    دة لك    ل قس    م، ف    تم معادل    ة مق    ررات الخط    ة القديم    ة 
ي الخطة القديمة. 

 ساعة أو ساعتير  عىل الطلبة ف 
ي ع    ام  -4
اتيجية و ـه 1440ف  ي رس     التها وخطته     ا االس     بر

حص     لت ع     ىل ش     هدت الجامع     ة تح     ول ف 
ي البنية التحتية، والمرافق، والتجهبر  

نامج ف  ، والذي انعكس عىل أداء البر  اتاالعتماد المؤسسي
ي  -5
باالقتص       ار ع       ىل  4002000980ق       رار مع       الي الم       دير رق       م:  ص       در  ـه1440/ 2/ 2ت       اري    خ ف 

ي  كلي  ة  خم  س وك  الء لك  ل عمي  د 
منس  ق قس  م( ) م  ن إلغ  اء مس  م الق  رار وتغ  بر الص  الحيات ال  وارده ف 

 . لته بشطر الطالباتوإسناد مهامه إل رئيس القسم ووكي
ي ت    اري    خ-6
معي     د  بتع    ير   4002006362رق    م: ص    در ق    رار مع    الي م     دير الجامع    ة  1440/ 6/ 27ف 

ن     امج، إض     افة لق     ررات التع     ير   ي البر
ي زي     ادة أعض     اء هيئ     ة الت     دريس ف 

ب     التفو ، وك     ان ه     ذا س     ببا ف 
 واإلحالل.  

          
 

         
 
 

  ي ثانيا
ات الخارجية البر نامج: : التغبر ي البر

 أثرت ف 
ي جميع المجاالت. 2030التطور الذي شهدته الممملكة العربية السعودية وفق رؤية  -1

 ف 
ي -2
ي للتق     ويم واالعتم     اد األك     اديمي  1440/ 7/ 21ف 

ي ت     م توقي     ع اتفاقي     ة م     ع المرك     ز ال     وطب 
، وال     بر

والم   دير التنفي   ذي للمرك   ز األس   تاذ  األس   تاذ ال   دكتور عب   د هللا بافي   لوقعه   ا مع   الي م   دير الجامع   ة 
، وك   ان التق   ديم يل   زم التق   ديم ع   ىل  ي أح   دثها المرك   ز  ال   دكتور أحم   د الجب   يىلي

النم   اذج الجدي   دة ال   بر
ي للتقويم، 

نامجالوطب   . فتم إعادة جميع النماذج للبر
ي الس  عودي للم  ؤهالت استحداث وثيقة  -3

ن  امج لجمي  ع م  ا ورد  (،نق  ف) اإلط  ار ال  وطب  ام البر وال  بر 
 . فيه
اتجيات التدريس و ، وتغيبر  تعليق الدراسة بسبب جائحة كورنا -4   . التقييم  طريقاسبر

 ابركود ابلقررات املؤثرة على الربانمج داخليا 

https://drive.google.com/file/d/1ZawqYMMJEAu6OQbSGwSj22tLDZ_BJuZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZawqYMMJEAu6OQbSGwSj22tLDZ_BJuZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZawqYMMJEAu6OQbSGwSj22tLDZ_BJuZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3er0mEOImbiNjdWNk05bXVxNms?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3er0mEOImbiNjdWNk05bXVxNms?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TP1NIrxqcMqmQGCJaumDJQ-F4_y8-QKZ/view?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/rect/53542
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ي حصل عليها 5.1
نامج والجوائز البر  قائمة بأبرز إنجازات البر

ة م   ن -1 يعة نخب   ة متم   بر   ق   ام ؛ فق   د أعض   اء هيئ   ة الت   دريسيمتل   ك قس   م الش   ر
بالت      دريس في      ه من      ذ نش      أته علم      اء افاض      ل م      ن المفك      رين م      ن ابن      اء وطنن      ا 
يف، كما ض  م علم  اء أفاض  ل م  ن أبن  اء الع  الم  الحبيب، ومن علماء األزهر الشر

 ي 
ي العل  م الش  ر

ال  ذين له  م اس  اهمات رائ  دة اإلس  المي مم  ن له  م ق  دم راس  خة ف 
، وخدمة المجتمع.  ي مجال التعليم، والبحث العلمي

 ف 
 ات الحديثة: ومن االسهام

ة - أس     ون بي     وت  : بي     وت الخ     بر يعة ال     ذين يبر بل       ع     دد أعض     اء قس     م الش     ر
ة    أعضاءتسعة  الخبر

يعة ل  عدد الجوائز العلمية لألعضاء : بالجوائز العلمية - ثماني  ة قس  م الش  ر
 . عشر جائزة

ي الجامع   ة يتقل   دها أعض   اء م   ن   المناص   بة القيادي   ة:  -
كث   بر م   ن المناص   ب ف 

يعة.   قسم الشر
يعة بتق     ديم دورات  - اإلستش     ارات وال     دورات: ش     ارش أعض     اء قس     مة الش     ر

أك    ب  م    ن جه    ة، إض    افة لتق    ديم االستش    ارات  علمي    ة داخ    ل الجامع    ة م    ع
ي مج   ال الج   ودة، وال   دروات 
ي لج   انوالمش   اركة ف 

ي  ف 
المراجع   ة الداخلي   ة ف 
ي للتق         ويم 

الجامع         ة، ولج         ان المش         اركة الخارجي         ة م         ع المرك         ز ال         وطب 
   . واالعتماد األكاديمي 

 
 
 

ين ال  ذين حقق  وا مراك  ز متقدم  ة -2 كما يمتلك القسم نخبة من الطلبة المتم  بر 
ي 
 مسابقات الجامعة؛ من ذلك:  ف 
 العلمي   -

ي الملتقر
يعة مراك  ز متقدم  ة ف  : س  جل ط  الب وطالب  ات قس  م الش  ر

 العل  مي 
فحص  لت الكلي  ة بمش  اركتهم ع  ىل المرك  ز ؛ لع  دة الس  نوات المل  تقر

ي 
األول ع  ىل مس  توى كلي  ات الجامع  ة ولم  دة ثالث  ة أع  وام متتالي  ة؛ وذل  ك ف 

 العلمي  
 . العاشر و   التاسعو  الثامنالملتقر

ي  المرك  ز األولالكلي  ة  : حقق  تق  دوة الجامع  ة -
ي مس  ابقة ق  دوة الجامع  ة ف 

ف 
ـه، وكان  ت الطالب  ة م  ن 1438/ 1437الموسم األول لشطر الطالبات عام 

يعة، وحص      لت الكلي      ة ع       ىل  ي نف       س  المرك      ز األولطالب      ات قس      م الش       ر
ف 

ي موسمها الثالث عام  
 ـه. 1440/ 1439المسابقة لشطر الطالب ف 

ع   ىل  لنجس  د حكايتن  ا التعليمي  ةحص  ول الكلي  ة ع  ىل المرك  ز األول لمب   ادرة  -
ي شطر الطالبات عام  

 ـه. 1441مستوى الكليات ف 
-  

 
 

و   -3 اإلسالمي  العالم  أنحاء  من  ين 
المتمبر  بخرجيه  القسم  يفخر  الذين كما 
بال  ي 
ف   ي 

الشر التعليم  ي 
ف  ا دهمأسهموا  ان عددا كببر بالذكر  هو جدير  وما   ،

ا ي 
ف  مرموقة  مناصب  تقلدوا  قد  القسم  ي  خريجر العربية من  لمملكة 

 السعودية. 
 

 

https://uqu.edu.sa/icrs/88565
https://uqu.edu.sa/icrs/88565
https://uqu.edu.sa/icrs/88565
https://uqu.edu.sa/colshria/491
https://uqu.edu.sa/gssr
https://uqu.edu.sa/App/News/48472
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1619536
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1739211
https://uqu.edu.sa/App/News/48595
https://uqu.edu.sa/studaff/19355
https://uqu.edu.sa/App/News/10411
https://uqu.edu.sa/App/News/10411
https://uqu.edu.sa/App/News/80317
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اك -4 ي تقديم خدمات مجتمعية وشر
نامج ف  متنوعة؛ تمثلت   اتتمبر  البر

ي 
ي تقيها الكلية والندوات والدورات  البمشاركة األعضاء ف 

مؤتمرات البر
 العلمية. 
 
 

 

اصدرات القسم العلمية من أدلة تعريفية تخص علم الفقه واألصول -5
ف عليها نخبة من أعضاء القسم ي اشر

 : والبر
 ومن أبرزها : 

 دليل الرسائل العلمية 
ي المجالت العلمية المحكمة

  فهرس الموضوعات الفقهية ف 
 كشاف المخطوطات 

عية كشاف القرارا  ت للجان الشر
ي الفقه واألصول  

 كشاف الدوريات ف 
 

 
 
 

ة -6  ،قام القسم بتحديث كل برامجه التعليمية خالل الثالث سنوات األخبر
 . برنامجنا الحالي مع أرب  ع برامج للدراسات العليا وهي 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://uq.sa/VzAc99
https://drive.google.com/file/d/14u8i_e8tJbRvHseMGVw5OL_es2hoHTA1/view
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AhOBiJi-TnPdFkTG3cak5CTL9IuZKsZ9
https://uqu.edu.sa/shreeahm/App/Plans
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نامج أو مراجعات سابقة 6.1    (إن وجدت) حالة االعتماد للبر

ي حصل عليها 
نامجملخص لحالة االعتماد البر ي ذلك نتائج أي مراجعات سابقة البر

 بما ف 
ً
 سابقا

نامجواستجابة  (إن وجدت) نسخة من تقرير المراجعة الخارجية أو زيارة االعتماد  يرفق    للتوصيات الواردة فيه البر

ي ع       ام 
ـه تم       ت زي       ارة خارجي       ة تطويري       ة م       ن قب       ل الهيئ       ة الوطني       ة للتق       ويم واالعتم       اد 1436ف 

نامج؛ وكانت نتيجة هذه الزيارة ما يىلي    : األكاديمي للبر
نامجباإشادات  ست تسجيل  -1  . لبر
حات التحسير   -2

   . توصية 66  : بلغت ،تقديم عدد من التوصيات ومقبر
ي تنفيذها وفق الخطوات التالية:  

نامج ف   وبناء عىل هذه التوصيات اجتهد البر

 
ا
 . وضع خطة تنفيذية لكل توصية بإجراءاتها المتعددة : أول

 
 
 
 

 
ً
نامج من إمكانات  : ثانيا  . تم إنجاز التوصيات حسب ما توفر لدى البر
 
ً
ي الخطة التشغيلية الحديثة، وتم   : ثالثا

تم استصحاب تلك التوصيات ف 
 تنفيذ جميع التوصيات بناء عىل المعايبر الجديدة. 

 

 

   (179) المعتمدة  اجمالي الساعات  17.

يعة ص ي وثيق   ة المع   ايبر األكاديمي   ة لمحت   وى ب   رامج الش   ر
بل     إجم   الي ع   دد ، 39تطبيق   ا لم   ا ج   اء ف 

يعة  ي برن     امج الش     ر
ي الخط     ة المحدث     ة، مقارن     ة ب 179س     اعات الت     دريس ف 

  س     اعة 172س     اعة ف 
  ، وذل     ك لمطالب      ات م      ن س      و  العم     ل وال      وزارات المعني      ة بتوظي      ف19الس      ابقة رق      م  للتوص     ية

نامج.  ي البر      خريجر
 
 
 
 
 

ية أو التأسيس 8.1   إن وجدت() ةيالسنة التحضبر
نامج  ية أو التأسيسية للبر ي اوعالقتها ب  ،إدارتها إن وجدت( متضمنا آلية  )  ملخص عن السنة التحضبر

نامج مخرجات التعلم ف  ومدى احتساب  ،األكاديمي لبر
اكمي للطالب. 

ي المعدل البر
 ساعاتها ف 

  . ال يوجد 

نامج 9.1  ن وجدت(إ) المسارات الرئيسة للبر
 الساعات المعتمدة إجمالي   المسار 

 لكل مسار( ) 

  . ال يوجد  .1

نامج المتوسطةنقاط التخرج   10.1  ن وجدت(إ) للبر

 المعتمدة جمالي الساعات  إ نقاط التخرج

  . ال يوجد      .1

نامج   11.1 ي تقدم البر
 الفروع البر

 شطر الطالبات بالزاهر.  . 1
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نامج األكاديمي  12.1  )لمعرفة االحصائيات الحية باالكسل شيت [ر ر الضغط عىل الرابط ( البيانات اإلحصائية للبر
نامج ل الطالب المت   عداد أ تطور    1.12.1  حقير  بالبر

 الطالب 
ي  قبل عامير    

 المتوقع بعد عامير   بعد عام   المتوقع  العام الحالي  العام الماىص 

  38-39 39-40 1441 1442 1443 

عدد  
الطالب   
المخطط  
التحاقهم  
نامج   بالبر

 350 350 356 327 310 ذ 

 300 300 294 247 212 ث

 650 650 650 574 522 ج

العدد الكىلي  
 للطالب   

 1250 1300 1396 1496 1655 ذ 

 1150 1200 1266 1292 1445 ث

 2400 2500 2662 2788 3100 ج

عدد  
الطالب  
 الدوليير    

 100 100 96 114 139 ذ 

 25 25 25 29 51 ث

 125 125 121 143 190 ج

متوسط  
عدد  

ي  
الطالب ف 
عب  

 
الش

 الدراسية 

 ج 2 1 ج 2 1 ج 2 1 ج 2 1 ج 2 1  

 37 38 36 37 38 36 37 38 36 38.5 34 43 40 39 41 ذ 

 49.5 50 49 49.5 50 49 49.5 50 49 49 49 49 49 49 49 ث

 43.3 44 42.5 43.3 44 42.5 43.3 44 42.5 43.8 41.5 46 44.5 44 45 ج

  نسبة عدد 
الطالب  
للهيئة  
 التعليمية 

  ن ط ع  ن ط ع  ن ط ع  ن ط ع  ن ط ع  

 16 1250 77 17 1300 75 19 1396 74 21 1496 72 22 1655 76 ذ 

 24 1150 48 26 1200 47 28 1266 46 29 1292 45 30 1445 48 ث

 19 2400 125 20 2500 122 22 2662 120 24 2788 117 25 3100 124 ج

  التعليق 
عىل  
 البيانات: 

نامج  نامج منذ عام    ،فيما يتعلق بعدد الطالب المخطط إلتحاقهم بالبر بدأ    1438فالبر
القبول إل   أعداد  ي كل شطر   170بتقييد 

لهم    ،طالبا ف  التأهيىلي    50ويضاف  طالبا من 
ي كل شطر 

يعة ف  نامج المحولير  من األقسام األخرى ذوي المعدالت    ،شر ويستقطب البر
ي كل شطر   50والي  بح  ،فما فو   3

ي عام    ،طالبا ف 
فما فو  بدأ تقييد القبول    1439وف 

ي حده األعىل  %85ب  
ي عدد الطالب إال ف 

، وبدأ استقطاب الطالب  170، بال تقييد ف 
ي كل شطر بمعدل    30من خارج مكة  

، وقد تزيد  موزون فما فو .   90مقعدا إضافيا ف 
بناء أحيانا  يتعلق  األعدا  وفيما  عليا.  سياسات  التناقص    عىل  فيالحظ  الكىلي  بالعدد 

ي بناء عىل السياسة السابقة.   التدريجر
ي الجانب الثالث  

ومقاعدهم المتاحة لهم هي    ،مناسبة من طالب المنح  أعداد ويالحظ ف 
متاحة  ،سنويا   %7إل    %5بنسبة   من    ،وهي  معدالتهم  من  فقط  يقبل  القسم   3لكن 

ي معهد تعليم اللغات وهو ما يفش ق لة عدد الطالب مقارنة بالكليات  فأعىل من خريجر
عية والنظرية األخرى بالجامعة.   الشر

مما   بنسبة ضئيلة  لكن  التناقص  ي 
ف  العدد  يستمر  الشعب  ي 

ف  الطالب  أعداد  إطار  ي 
وف 

 . ي مسألة زيادة األعضاء أو استقطاب متعاونيير 
نامج السعي ف   يحتم عىل البر

وبالنسبة لنسبة عدد الطالب فيما يقابل األعضاء تعدلت النسبة بسبب سياسة القبول 
ي عام    36من  

ي عام    26إل     1438ف 
ي مقابل كل عضو هيئة تدريس  1441طالبا ف 

ـه ف 
ي القبول 

ول باستمرار السياسة ف   ونتوقع أن يستمر هذا الب  

 ع: أعضاء، ط: طالب، ن: نسبة. ت: متأهل ؛ م: مستجد، ح، محول.  ،ذ: ذكور ث: إناث، ج: مجموع* 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pcogqEwk3FzhxFBQcCW8eHrir5ZtrLPG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q-HL3anP9fiu93kPafV5tf1wveouCERK?usp=sharing
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()  حسب نظام الدراسة   الطالب تصنيف    2.12.1  *  خالل العام الحالي

()  الدراسة تصنيف الطالب حسب نظام    2.12.1  *  خالل العام الحالي

 التصنيف 

 عدد الطالب  

 غبر سعودي  سعودي 
 اإلجمالي 

 النسبة  اإلجمالي  إناث  ذكور النسبة  اإلجمالي  إناث  ذكور

 نظام الدراسة 

 2662 4.55 121 25 96 95.45 2541 1241 1300 انتظام 

 -   ال يوجد   ال يوجد تعليم عن بعد 
 : البيانات التعليق عىل  

ي عدد الطلبة، وهذا االنخفاض بناء عىل الخطة التشغيلية للقسم وبناء  -1
يلحظ انخفاض ف 

رقم  توصية  السابقة  الهيئة  زيارة  توصية  ي 
ف  جاء  ما  الطالب  44)  عىل  أعداد  بتحديد   )

يتواءم  بما  نامج  البر ي 
ف  الدراسية    المقبولير   والقاعات  والمادية  ية  البشر الموارد  حجم  مع 

 المتاحة، وبما يضمن جودة المدخالت. 
، ويمثل نسبة  -2  من مجموع الطلبة.  %4,55وجود عدد من الطلبة غبر السعوديير 

 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

ا، وإن كان عدد الطالب أكب  بسبب   -3
ً
نامج من الجنسير  ذكورا واناث البر ارتفاع  اإلقبال عىل 

ية والقاعات الدراسية لديهم من شطر الطالبات.   الموارد البشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي   *هذه اإلحصائية حسبت بعد 
.   انتهاء الفصل الثان   فلم يحسب الخريجير 

  

ذكور
82%

إناث
18%

ن نسبة ذكور إلى إناث لطلبة غير السعوديي

ذكور إناث

ذكور
51%

إناث
49%

نسبة الذكور لإلناث من الطلبة السعوديين

ذكور إناث

نالسعوديي
95%

غير 
نالسعوديي

5%

نسبة طالب غير سعودي
لطالب سعودي

ببرنامج بكالوريوس الشريعة

السعوديين غير السعوديين

https://drive.google.com/drive/folders/1eNv2BC1KGKdEOEP3WbFAvA1CFv6Vfqdi?usp=sharing


16 

 

 

نامج   3.12.1 ي البر  تطور أعداد خريجر

ي  قبل عامير   قبل ثالثة أعوام  الخريجون 
 العام الماىص 

 37-38 38-39 39-40 

 أعداد الخريجير  

 يوجد ال   نقاط التخرج()  دبلوم فو  المتوسط   / دبلوم 

 835 1241 1191 بكالوريوس 

 835 1241 1191 المجموع 

 توظيف الخريجير  

نامج  ي البر  من خريجر
 307 506 321 عدد الموظفير 

 *  إل إجمالي الخريجير 
 % 36،76 % 40،74 % 26،92 نسبة الموظفير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. *النسبة بناء عىل االستجابة عىل استبيان متابعة    الخريجير 

;  يعمل
26.92%

;  ال يعمل
73.08%

هـ1437النسبة المئوية لتوظيف الخريجين عام 

;  يعمل
;  ال يعمل…40.7

59.26%

هـ1438النسبة المئوية لتوظيف الخريجين عام 

;يعمل
;ال يعمل39.76%

63.24%

1439النسبة المئوية لتوظيف الخريجين عام 

https://drive.google.com/drive/folders/1pwtqXivud_cTkUHHfhuee0Tng4MZ36c1?usp=sharing


17 

 

 

 معدل اإلتمام /التخرج الظاهري   12.14.

 عام التخرج  

 قبل ثالثة أعوام 
 ه  1438/ 1437

 قبل عامير  
 ه  1439/  1438

ي 
 العام الماىص 

 ه  1440/ 1439
 العام الحالي 
 ه  1441

عدد طالب الدفعة  
نامج   الذين بدأوا البر

 356 327 310 297 الطالب 

 294 247 212 194 الطالبات 
 650 574 522 491 االجمالي 

عدد طالب الدفعة  
الذين تخرجوا من  

نامج   البر

 140 150 247 307 الطالب 
 76 85 133 224 الطالبات 
 216 235 380 531 االجمالي 

الظاهري  المعدل  
نامج   إلتمام البر

 % 47 % 50 % 49 % 34 الطالب 
 % 39 % 37 % 32 % 28 الطالبات 
 % 44 % 44 % 41 % 31 االجمالي 

 التعليق عىل البيانات:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التعليق عىل البيانات 
نامج  مستوى األداء الفعىلي لمعدل اإلتمام الظاهري   ي    %31فمن نسبة    يتجه نحو الصعود للبر

ف 
إل  38-37عام   يصعط  ي    % 41.34ـه 

إل  عام  ال ف  وصوال  يليه  :  ـه 1441الحالي    العامالذي 

ي تقليص األعداد، واستقطاب المعدالت العالية يعود  ولعل هذا  ؛  % 44
  ، إل سياسات القسم ف 

ين من خالل استحداث المقابالت للقبول،   اإلتمام للعام الحالي  يالحظ تقارب معدل  و والمتمبر 
ي زيادة لعدد قليل    ت الخططمعادال ولعل ذلك يعزى إل    بقدر قليل   هلسابق 

ي كانت سببا ف 
البر

ي معدل اإلتمام  نتوقع أن هذا  من الساعات،  
، ويرجع هذا لآلليات  يدل تحسن مستمر الصعود ف 
نامج؛ ومن ذلك:   ي استحدثها البر

 البر
اط نسبة معينة واستحداث    شيح. تطوير آليات القبول باشبر ي البر

المقابلة الشخصية ف        
تحديث الخطة الدراسية.          
اتجيات التدريس   تحديث مخرجات التعلم     . واسبر       
. األكاديمي  اإلرشاد تفعيل   زيادة نسبة                   
 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

ة نسبة اإلتمام لطلب
1434عام 

ة نسبة اإلتمام لطلب
1435عام 
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ر أستاذ سعودي ذك
10%

ى أستاذ سعودي أنث
7%

رأستاذ غير سعودي ذك
5%

ثىأستاذ غير سعودي أن
1%

مشارك سعودي ذكر
7%

مشارك سعودي أنثى
5%

مشارك غير سعودي ذكر
10%

ىمشارك غير سعودي أنث
1%

مساعد سعودي ذكر
14%

ىمساعد سعودي أنث
13%

محاضر سعودي ذكر
4%

محاضر سعودي أنثى
5%

معيد سعودي ذكر
11%

ىمعيد سعودي أنث
8%

نسبة أعضاء هيئة التدريس بقسم الشريعة 

أستاذ سعودي ذكر 

أستاذ سعودي أنثى 

أستاذ غير سعودي ذكر

أستاذ غير سعودي أنثى

مشارك سعودي ذكر

مشارك سعودي أنثى

مشارك غير سعودي ذكر

مشارك غير سعودي أنثى

مساعد سعودي ذكر

مساعد سعودي أنثى

مساعد غير سعودي ذكر

مساعد غير سعودي أنثى

محاضر سعودي ذكر
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محاضر غير سعودي ذكر

محاضر غير سعودي أنثى

معيد سعودي ذكر

معيد سعودي أنثى

معيد غير سعودي ذكر

معيد غير سعودي أنثى

   هيئة التدريس أعداد    12.15.
 

 هيئة التدريس 
 غبر سعودي  سعودي  

 متوسط عبء التدريس 
 إلجمالي هيئة التدريس   

 إجمالي  إناث  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور 

أعضاء هيئة  
 التدريس  

 8,54 8,25 8,83 7 1 6 19 7 12 أستاذ 

 10,49 9,42 11,55 13 1 12 14 6 8 أستاذ مشارش 

 11,67 11,93 11,41 0 0 0 33 16 17 أستاذ مساعد 

 10,24 9,87 10,60 18 2 18 66 29 37 اإلجمالي 

أعضاء هيئة  
التدريس من  
غبر حملة  
 الدكتوراه 

 6,4 4 8,8 0 0 0 11 6 5 محاض  

 5,2 6,4 4 0 0 0 23 10 13 معيد 

 - - - - - - - - - مدرس 

 5,8 5,2 6,4 0 0 0 34 16 18 اإلجمالي 

   : التعليق عىل البيانات 
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أعداد هيئة التدريس بقسم الشريعة

1سلسلة
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سعوديغير سعودي  

https://drive.google.com/drive/folders/1_vXFLQdY0iDTI1zAc16IDXFx6xTeg5vX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_vXFLQdY0iDTI1zAc16IDXFx6xTeg5vX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_vXFLQdY0iDTI1zAc16IDXFx6xTeg5vX?usp=sharing
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 :التعليق عىل البيانات 
برنامجمالبيانات  تؤخذ   -1 وهو    ن  الجامعةاألوراكل  ي 

ف  لإلحصاء  اإلعداد وتم    ،المعتمد  ي    احتساب 
ف 

ي من  
 . )1)ـه 1441العام الجامعي الفصل الثان 

التدريس -2 هيئة  عبء  متوسط  حساب  مجموع  تم   : الفعىلي    كالتالي الساعات  العلمية  عدد  للرتبة 
 . ( مقسوما عىل عدد أعضاء الرتبةالمسجل لكل عضو حسب برنامج اإلحصاء)
استثناء    -3 علمي تم  تفرغ  لديه  مشارش  من  رتبة  الطالب  شطر  من  اثنان  أرب  ع،  وعددهم  ومساعد، ، 

ي شطر الطالبات
 . ومثلهم ف 

األعضاء  -4 عدد  وبل   اإلداري،  العمل  بسبب  الواحدة  العلمية  الدرجة  ي 
ف  العبء  اختالف  يلحظ 

عضوات، والنصاب الفعىلي للعمل    7أعضاء، ومن اإلناث    8الشاغرين للمناصب اإلدارية من الذكور  
 ساعات.  3اإلدراي  

لذلكإ -5 ونتيجة  العليا؛  الدرسات  بمرحلة  ومعيد  ي درجة محاض  
ف  نصابهم  لتحا  عدد ممن هم  كان 

ي حكمهم.   4مخفضا إل 
 ساعات بناء عىل االلوائح المنظمة ألعضاء هيئة التدريس ومن ف 

ي الشطرين.  -6
 يظهر من الجدول أن متوسط العبء التدريسي الفعىلي لرتبة أستاذ ومساعد متقاربة ف 

ي اللوائح المنظمة ألعضاء هيئة التدري -7
ي  يظهر من الجدول تقارب العبء التدريسي المقرر ف 

س ومن ف 
الطالبات، ورتبة   ي شطر 

الطالب، ورتبة محاض  ف  لرتبة مشارش بشطر  الفعىلي  المتوسط  حكمهم مع 
ي شطر الطالب. 

 معيد ف 
 ساعة 66ساعة، ومن اإلثاث:  159بل  عدد الساعات الفعلية لمن هم عىل رتبة أستاذ من الذكور:  -8
ا -9 من  مشارش  أستاذ  رتبة  عىل  هم  لمن  الفعلية  الساعات  عدد  ومن    231لذكور:  بل   ساعة، 

 ساعة. 66اإلناث: 
الذكور: -10 من  مساعد  أستاذ  رتبة  عىل  هم  لمن  الفعلية  الساعات  عدد  ومن 194بل   ساعة، 

 ساعة. 191اإلناث: 
 ساعة. 24ساعة، ومن اإلناث:  44 : بل  عدد الساعات الفعلية لمن هم عىل رتبة محاض  من الذكور -11      
 . ساعة64ساعة، ومن اإلناث: 52 : الفعلية لمن هم عىل رتبة معيد من الذكور بل  عدد الساعات -12      

ي عام  )   جدول المقر الرئيسي 
   ـه1441شطر الطالب( للفصل الثان 

 من برنامج األوركل 
 

 

ي عام    ( شطر الطالبات )   جدول المقر الفر ي 
   ـه1441للفصل الثان 

 من برنامج األوركل 

 

 

 من برنامج األوركل  التدريس بيان تفصيىلي لهيئة  

 

 

 

 

 طالبات(، )   طالب( والفر ي )   جدول منفصل للمقر الرئيسي 
 وبيان تفصيىلي لهئية التدريس 

 

 

 

 

نامج  *  يتم إدراج جدول منفصل للمقر الرئيس ولكل فرع من فروع البر
 
ً
الرتبة العلمية، التخصص   ،تعلم عن بعد( ،انتظام) المؤهل ونظام الدراسةالجنسية، ،الجنس ،االسم) ** يتم إرفا  بيان تفصيىلي لهيئة التدريس متضمنا

 .) ي العام الحالي
سها ف  ي يدر 

ي تخرج فيها، قائمة المقررات البر
 العام، التخصص الدقيق، الجامعة البر

 
 تنبيه: تم حساب أعضاء هيئة التدريس هنا بناء على الفصل الثاني وتمثل أحدث إحصائية للعبء الدارسي؛ بينما تم حساب مؤشرات البرنامج الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  من الفصل األول؛ حيث تم العمل على المؤشرات في ذلك الوقت .  1
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 لنظام الدراسة   تصنيف هيئة التدريس   12.16.

ً
 وفقا

 هيئة التدريس 

 تعليم عن بعد  انتظام  

 بدوام كامل 
ي 
 بدوام جزن 

 بدوام كامل 
ي 
 بدوام جزن 

ما يعادله بالدوام   العدد  الكامل ما يعادله بالدوام   العدد 
 الكامل 

      75 ذكور 

      49 إناث  

      124 اإلجمالي 

   : التعليق عىل البيانات 

السابق   العام  الجدول  من  ي 
الثان  الفصل  ي 

ف  التدريس  هيئة  أعضاء  ـه،  1441يمثل 
 : ما يىلي ويتضح منه 

نامج    -1 ي البر
، وقد تم إيقاف العمل بنظام االنتساب من  تعتمد عىل االنتظام  الدراسة ف 

 . ـه1435منذ عام  50ريس توصية و نفس برنامج البكال
كامل  جميع -2 الدوام  بنظام  يعملون  نامج  البر ي 

ف  التدريس  هيئة  مراعاة  أعضاء  مع   ،
ي أعمال إدارية إل  

 . ساعات 3تخفيض النصاب لمن يعمل ف 
األعضاء  ارتفاع  -3 ألن    اإلناثعىل  الذكور    عدد  طبيعي  الطالب  وهذا  ي شطر 

ف  القبول 
الطالبات شطر  من  نامج  أعىل  البر لطبيعة  وذلك  بسو   ،  مخرجاته  العمل  وارتباط 

ي 
 . العدلي والقضان 

ي وال  -4
 دراسة عن بعد. ال يوجد دراسة بنظام جزن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

75; ذكور 

49; إناث

عدد أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس

ذكور 

إناث

https://drive.google.com/drive/folders/1ZtxARitu52M5PqvS9v7vb4xRUb0wie_M?usp=sharing
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: ل التقويم العام ل    7.12.1 نامج األكاديمي  بيانات اإلحصائية للبر
 : جوانب  القوة 

المحولير  داخليا  -1 أو  نامج سواء المستجدين  البر الملحوظ من الطلبة عىل  مما دفع    اإلقبال 
نامج إدارة   اح آلية المقابلة الختيار   البر    . األفضل  القبر

ي معدل االتمام الظاهري للطلبة وذلك نتيجة تفعيل   -2
 . األكاديمي  اإلرشاد ارتفاع ملحوظ ف 

ي الصف تدريجيا؛ ليتحقق أكبر قدر ممكن   -3
نامج عىل تقليل معدل عدد الطالب ف  حرص البر

 . ستفادة من اال 
تعيير    -4 تم  أنه  إل  إضافة  التدريس،  هيئة  إل  الطالب  نسبة  ي 

ف  تدريجيا  ملحوظ  انخفاض 
الطالبات   شطر  ي 

ف  وعضوة  الطالب  بشطر  أعضاء  ي  ثالثة 
الثان  الدراسي  الفصل  نهاية  ي 

ف 
 فيتوقع استمرار االنخفاض.  ، P-KPI-11قياس مؤشر األداء  بعد  ـه  1441للعام  

ي   -5
ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس من جنس الذكور عىل اإلناث وذلك ألن عدد الطلبة ف 

البات، كما يلحظ ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس من  شطر الطالب أعىل من شطر الط
 حملة الدكتوراه عىل األعضاء من غبر حملة الدكتوراه. 

ي حكمهم   -6
ي اللوائح المنظمة ألعضاء هيئة التدريس ومن ف 

تقارب العبء التدريسي المقرر ف 
ي شطر الطالبات، ورتب 

ة  مع المتوسط الفعىلي لرتبة مشارش بشطر الطالب، ورتبة محاض  ف 
نامج بل    ي البر

ي شطر الطالب، مع العلم أن عدد األعضاء الشاغرين للعمل اإلداري ف 
معيد ف 
 عضو بعبء تدريسي مخفض.   15

ي تحتاج إل تحسير  
 : الجوانب البر

ي شطر الطالبات 
 . رفع نسبة القبول للطلبة غبر السعوديير  وخاصة ف 
ي الشطرين. 

 آليات عمليات القبول ف 
 . ضبط أعداد القبول 

 : أولويات التحسير  

ي حكمهم 
 . وخاصة بشطر الطالبات   الرفع بطلب التعيير  ألعضاء هيئة التدريس ومن ف 

ي الشطرين. 
 تحسير  آليات القبول ف 

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y10UrFKXTKpGaCYywzMHRzTZX2Lp3H1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y10UrFKXTKpGaCYywzMHRzTZX2Lp3H1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y10UrFKXTKpGaCYywzMHRzTZX2Lp3H1b?usp=sharing
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نامج 2  . الدراسة الذاتية للبر

 عمليات الدراسة الذاتية  1.2
 هيكلة اللجان. 

ً
 وصف موجز إلجراءات وترتيبات الدراسة الذاتية متضمنا

ن  امج يرف  ق ي للبر
ي لك  ل عض  و ووص  ف إلج  راءات إع  داد ك  ل ) تقري  ر إلج  راءات التق  ويم ال  ذانر

 عض  وية اللج  ان وف  ر  العم  ل ومهامه  ا والمس  م ال  وظيق 
ً
متض  منا

 معيار(

 ان:  لجال   تشكيل  -1
ي  
ف  الجودة  لجان  تشكيل  الثالث يجري  الدوائر  حسب  والقسم  يتم    : الكلية  البداية  ي 

فق 
وتحديث   العليا  تشكيل  الجودة  الكلية لجنة  مستوى  ثم    ، عىل  الجو ومن  وحدة  ،  ة د لجنة 

األعمال،   وريادة  للتطوير  الكلية  وكالة  تتبع  ي 
الجودة يتم    ثم والبر معايبر  لجنة    ، تشكيل 

الحاجة،  عىل  وتحديثها دوريا،   نامج  حسب  البر ات  قياس مؤشر لجنة  تم تشكيل  وبعد ذلك 
كتابة الدراسة الذاتية مكونة من: وكيل الكلية للتطوير وريادة األعمال  أعقبه تشكيل لجنة  و 

ووكيلته،  نامج  البر رئيس  من  كل  وعضوية  نامج   رئيسا،  البر ي    ، ومنسق 
ف  المعايبر  ورؤساء 

 . الشطرين 

2-  :    تحديد المعايبر
ي بل   اعتمدت الدراسة عىل  

ي للتقويم واالعتماد األكاديمي المحدثة والبر
معايبر المركز الوطب 

 .     عددها ستة معايبر

   التخطيط:  -3
ي محدد يشمل تحديدا للمهام واألدوار والوظائف للمشاركير   تم  

وضع خطة مفصلة وجدول زمب 
ي عملية الدراسة الذاتية. 

 ف 

4-  :    التعميم الرسمي
ي الكادر  

اإلداري بقرار تشكيل لجنة المعايبر وحثهم عىل التعاون مع رؤساء  تم ابالغ الموظفير  ف 
 . وأعضاء لجنة المعايبر 

   التدريب:  -5
نامج بعنوان:  تم عقد ورشة من عمادة التطوير   رشح لها    ؛إعداد كتابة تقرير الدراسة الذاتية للبر

ي الشطرين 
 . ـه  1441/ 6/ 12بتاري    خ   رؤساء المعايبر ف 

   التنفيذ:  -6
ي محكات المعايبر .  

ح باألدلة والشواهد المطلوبة ف   تم وضع مقبر
تم تقييم كل معيار من خالل جمع نقاط التقييم لكل المحكات حسب عناض التقويم للمحكات  

األكادمية  امج  للبر ي 
الذانر التقويم  مقاييس  نموذج  ي 

ف  ي 
الوطب  المركز  قبل  من  ثم  المعتمدة  ؛ 

 سمة مجموع هذه النقاط عىل عدد المحكات المنطبقة. احتساب المتوسط للمعيار من خالل ق
ي كل معيار ؛ بناء المحكات ذات األداء المرتفع. 

 تم تحديد مواطن القوة ف 
ي كل معيار. 

ي تحتاج إل تحسير   ف 
 تم تحديد مواطن الضعف البر

 تم تسجيل أولوليات التحسير  بناء عىل المحكات ذات األداء المنخفض . 
 لكتابة تقرير حولها . يم عىل الرأي المستقل  تم عرض المقاييس التقو 

  ، ي
النموذج المحدث المعد من قبل المركز الوطب  الذاتية حسب  بعد  ف   تم كتابة تقرير الدراسة 

معيار  ملف كل  أدلته    إعداد  واتمام  وجمع  نامج  البر ات  مؤشر من  االنتهاء  وبعد  درايف،  ورفعه 
رأسهم   وعىل  الذاتية  الدراسة  فريق  أعضاء  ع  نامج شر للبر السنوي  والتقرير  المرجعية،  المقارنة 

https://drive.google.com/file/d/1SlOBlbq0Caolq9e3GkqVxIs4xbbO5ZSD/view?usp=sharing
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للمعيار  الذاتية  الدراسة  الجزء المخصص من  بكتابة  ي الشطرين 
المعايبر ف  ،  الخاص بهم   رؤساء 

:   ا موضح ي المتعلقة بالمعايبر س التقويم  ي مقاي   فيه التالي
نامج    ا موجز   ا وصف و ،  الذانر عن واقع البر

المعيار  ي 
الفرعية و ،  ف  المعايبر  عن  للمعيار و   ، تقريرا  القوة  إل  و ،  جوانب  تحتاج  ي 

البر الجوانب 
. و ،  تحسير    أولويات التحسير 
المعايبر  وقد   وتوزي    ع  ـه، وتم  1441/ 1/ 7وتاري    خ:   4101011652  بقرار رقم: تم تشكيل لجان 
ي   الجدول   حسب العمل  

 : اآلنر
 

 المعيار الرئيس 

 المسؤول عن المعيار الرئيس 
ي له 
 المحكات  مع المس الوظيق 

 المسؤول عن المحكات 
ي 
 مع المس الوظيق 

 شطر الطالبات  شطر الطالب  شطر الطالبات  شطر الطالب 

 
 المعيار األول: 
 الرسالة واألهداف 

ي   د.ممدوح العتيبر
 أستاذ مساعد( ) 

 أ.د. صباح إلياس
 (أستاذ) 

ي  1-0-1  د.ممدوح العتيبر
 ( أستاذ مساعد) 

 أ.د. صباح إلياس
 2-0-1 أستاذ() 

 أ.تيسبر دبلول 1-0-3
 (محاض  ) 

ي   أ.عواطف الحرنر
 4-0-1 (محاض  ) 

 أ.محمد العبدان  1-0-5
 (محاض  ) 

 أ.مريم العطري 
 6-0-1 ( معيد) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي 
 المعيار الثان 
نامج  إدارة البر
 وضمان جودته

نامج2-1  1-1-2 إدارة البر

 د.المهدي الحرازي 
 ( أستاذ مشارش) 

 د.هدى الغطيمل 
 ( أستاذ مساعد) 

 د.المهدي الحرازي 
 ( أستاذ مشارش) 

ي 
 أ.د. افنان تلمسان 

 (أستاذ) 

2-1-2 

2-1-3 

2-1-4 

2-1-5 

 د.سلطان العمري
 أستاذ مشارش( ) 

 أ.سفانة باروم 
 ( معيد) 

2-1-6 

2-1-7 

2-1-8 

2-1-9 

 د.مازن العقل 
 ( أستاذ مساعد) 

ي 
 أ.سمية عزون 

 (محاض  ) 

2-1-10 

2-1-11 

2-1-12 

2-1-13 
 أ.عمر باجعفر 

 ( معيد) 
ي   د. دالل الحرنر

 ( أستاذ مساعد) 
2-1-14 

2-1-15 

2-1-16 

ي 
 أ.فايز الحسب 

 ( معيد) 

 أ.لطيفة السلمي 
 17-1-2 (محاض  ) 

2-1-18 
 أ.سفانة باروم 

 ( معيد) 

2-1-19 
ي   د. هويد اللهيبر

 ( أستاذ مساعد) 

نامج2-2  1-2-2 ضمان جودة البر

 د.عبد العظيم رمضان

 أ.بسمة صبان
 ( معيد) 

  

2-2-2 

2-2-3 

2-2-4 
ي 
 أ.د. افنان تلمسان 

 (أستاذ) 

2-2-5 
 د.غادة العقال

 ( أستاذ مشارش) 

 المعيار الثالث
 التعليم والتعلم 

 خصائص الخرجير   3-1
 ومخرجات التعلم 

3-1-1 

 د.عثمان بشبر 
 ( أستاذ مشارش) 

 د.ليىل المقبل 
 ( أستاذ مساعد) 

3-1-2 

ي 
 3-1-3 د. ليىل المقبل د.أنور الشلتون 

 4-1-3 ( أستاذ مساعد)  ( مشارشأستاذ ) 

 المعيار الثالث
 التعليم والتعلم 

 1-2-3 المنهج الدراسي  3-2

 أ. محمد العمري 
 ( معيد) 

 د. أري    ج الجابري 
 ( أستاذ مساعد) 
 

 

ي 
 د.أنور الشلتون 

 ( أستاذ مشارش) 
 د.ليىل المقبل 

 ( أستاذ مساعد) 

3-2-2 

3-2-3 

3-2-4 

https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BhRpf4fc8IvIXhh4Ku4VnMLRKIpHIEWD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BhRpf4fc8IvIXhh4Ku4VnMLRKIpHIEWD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BhRpf4fc8IvIXhh4Ku4VnMLRKIpHIEWD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BhRpf4fc8IvIXhh4Ku4VnMLRKIpHIEWD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kDfo3AgzWDE7A0jV9dR9nwRO2oR0OQeL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kDfo3AgzWDE7A0jV9dR9nwRO2oR0OQeL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kDfo3AgzWDE7A0jV9dR9nwRO2oR0OQeL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kDfo3AgzWDE7A0jV9dR9nwRO2oR0OQeL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fl4u2iM_aGR6JB725MPJmiIuiVqvMOtk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fl4u2iM_aGR6JB725MPJmiIuiVqvMOtk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fl4u2iM_aGR6JB725MPJmiIuiVqvMOtk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fl4u2iM_aGR6JB725MPJmiIuiVqvMOtk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QWDy2YkAtZwShstkz-8vWjNMLyEKWmDJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QWDy2YkAtZwShstkz-8vWjNMLyEKWmDJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QWDy2YkAtZwShstkz-8vWjNMLyEKWmDJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QWDy2YkAtZwShstkz-8vWjNMLyEKWmDJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R_LvrA6XfFI6LAbNsY6BQeiSSrjnNb5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R_LvrA6XfFI6LAbNsY6BQeiSSrjnNb5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R_LvrA6XfFI6LAbNsY6BQeiSSrjnNb5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R_LvrA6XfFI6LAbNsY6BQeiSSrjnNb5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R_LvrA6XfFI6LAbNsY6BQeiSSrjnNb5R?usp=sharing
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3-2-5 

 د.هند زمزمي 
 ( أستاذ مساعد) 

3-2-6 

3-2-7 

3-2-8 

3-2-9 

 أ.إلياس بخاري 
 ( معيد) 

ي 
 د.جميلة السلبر

 ( أستاذ مساعد) 

3-2-10 

3-2-11 

3-2-12 

3-2-13 

 1-3-3 جودة التدريس وتقييم الطالب 3-3

 د. عادل موس
 ( أستاذ مشارش) _ 

 أ.د.هالة جستنية 
 (أستاذ) 

ي 
 د.أنور الشلتون 

 ( أستاذ مشارش) 
 د. ليىل المقبل

 ( أستاذ مساعد) 

3-3-2 

3-3-3 

 د. ايمان قبوس  3-3-4
 5-3-3 ( أستاذ مساعد) 

3-3-6 
 د.حنان جستنية 

 ( أستاذ مشارش) 
3-3-7 

3-3-8 

 المعيار الرابع
 الطالب

ي كنانة
ف بب   أ.د.أشر

 (أستاذ) 
ي 
 د.مريم منسر

 ( أستاذ مساعد) 

4-0-1 

 د.يوسف البدويأ. 
 (أستاذ) 

ي 
 د.مريم منسر

 ( أستاذ مساعد) 
4-0-2 

4-0-3 

4-0-4 
 د.حصة السديس 

 ( أستاذ مشارش) 

4-0-5 

 أ. أنس العبدان 
 (محاض  ) 

ي 
 د.لولوة الحارن 

 6-0-4 ( أستاذ مساعد) 

4-0-7 
 د.حصة السديس 

 أستاذ مشارش( ) 

4-0-8 
ي  د.نادية

 اللحيان 
 ( أستاذ مساعد) _ 

4-0-9 

 أ.أنس السبيل 
 (محاض  ) 

4-0-10 

4-0-11 
 أ.أروى األمبر 

 ( معيد) 
4-0-12 

4-0-13 

ي 
 أ.أحمد الزهران 

 ( معيد) 

4-0-14 
ي السلمي 

 أ.أمان 
 ( معيد) 

4-0-15 

4-0-16 

 المعيار الخامس
 هيئة التدريس 

 د.محمد الطوالبة 
 ( أستاذ مشارش) 

 د. نوال بادغيش
 ( أستاذ مشارش) 

ي  5-0-1
 د.إبراهيم الزهران 

 ( أستاذ مساعد) 
 د.نوال بادغيش 

 2-0-5 أستاذ مشارش( ) 

5-0-3 
 د.محمود الكبش

 ( أستاذ مشارش) 
ي د. 

 سامية الثبيبر
 ( أستاذ مساعد) 

5-0-4 

5-0-5 

5-0-6 
ي 
 د. رداد القرسر

 ( أستاذ مساعد) 
 أ.د.منال الصاعدي

 (أستاذ) 
5-0-7 

5-0-8 

5-0-9 

 أ.أسامة الجابري 
 ( معيد) 

يف  أ.رشا الشر
 10-0-5 ( معيد) 

ي  5-0-11
 د.انعام حلوان 

 12-0-5 ( أستاذ مساعد) 

 المعيار السادس
 مصادر التعلم
 والمرافق 
ات  والتجهبر 

 د.خالد شبكة 
 ( أستاذ مشارش) 

 أ.د.فتحية مشعل 
 (أستاذ) 

6-0-1 

 د.جمال األكشة 
 ( أستاذ مشارش) 

ي 
 أ.د.ابتسام القرن 

 2-0-6 (أستاذ) 

ية هوساوي 6-0-3  أ.د. خبر
 4-0-6 (أستاذ) 

6-0-5 

ي   أ.مطلق الحرنر
 ( معيد) 

 أ.د.فتحية مشعل 
 6-0-6 (أستاذ) 

6-0-7 
 أ.أري    ج الردادي 

 (محاض  ) 
6-0-8 

6-0-9 

https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R_LvrA6XfFI6LAbNsY6BQeiSSrjnNb5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R_LvrA6XfFI6LAbNsY6BQeiSSrjnNb5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R_LvrA6XfFI6LAbNsY6BQeiSSrjnNb5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R_LvrA6XfFI6LAbNsY6BQeiSSrjnNb5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NKmpRV02HvlqfDDuozSaYjZMu0srw_Wg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NKmpRV02HvlqfDDuozSaYjZMu0srw_Wg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NKmpRV02HvlqfDDuozSaYjZMu0srw_Wg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NKmpRV02HvlqfDDuozSaYjZMu0srw_Wg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xsyMT9HelOve9xqgii06sShxrWm1LWZy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xsyMT9HelOve9xqgii06sShxrWm1LWZy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xsyMT9HelOve9xqgii06sShxrWm1LWZy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xsyMT9HelOve9xqgii06sShxrWm1LWZy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xt_OANhKQV-m9OLIamY7IrAH1ebM5-9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xt_OANhKQV-m9OLIamY7IrAH1ebM5-9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xt_OANhKQV-m9OLIamY7IrAH1ebM5-9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xt_OANhKQV-m9OLIamY7IrAH1ebM5-9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TlD4IRwsk1Bz7yAvcAN6-qqEMaJNiKUG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TlD4IRwsk1Bz7yAvcAN6-qqEMaJNiKUG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TlD4IRwsk1Bz7yAvcAN6-qqEMaJNiKUG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TlD4IRwsk1Bz7yAvcAN6-qqEMaJNiKUG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12vWh2u6eFw4CZBAt_YJP55yO3sQQFs6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qR1WZNrZxdEIDWg18lp5l7jEjGArhHo5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qR1WZNrZxdEIDWg18lp5l7jEjGArhHo5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qR1WZNrZxdEIDWg18lp5l7jEjGArhHo5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qR1WZNrZxdEIDWg18lp5l7jEjGArhHo5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fl1rTTc_BP2tOTUzZeYBx7nNEg2ggeMJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fl1rTTc_BP2tOTUzZeYBx7nNEg2ggeMJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fl1rTTc_BP2tOTUzZeYBx7nNEg2ggeMJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fl1rTTc_BP2tOTUzZeYBx7nNEg2ggeMJ?usp=sharing
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6-0-10 

ي 
 أ.محمد الشمران 

 ( معيد) 

 أ.رفيف األمبر 
 11-0-6 ( معيد) 

6-0-12 
 أ.د.نورة المحمادي

 (أستاذ) 

6-0-13 
ي   د.مها العتيبر

 ( أستاذ مشارش) 

 
 

ات بقرار رقم:   وتم    ـه 144/ 7/ 14وتاري    خ:  4101115541كما تم تشكيل لجنة قياس المؤشر
 :  توزي    ع العمل حسب الجدول التالي

 المؤشر المسند إليه مسم الوظيفة عضو اللجنة

 أستاذ مشارش  ( رئيسا) د.فيصل بن داود المعلم
KPI-P-06 
KPI-P-08 

ي   أستاذ مساعد  (عضوا) د. ممدوح عبد هللا العتيبر

KPI-P-07 
KPI-P-09 
KPI-P-12 
KPI-P-13 

 مشارش أستاذ   ( عضوا)  د. ايمان سالم قبوس

KPI-P-02 
KPI-P-03 
KPI-P-04 
KPI-P-05 

 أستاذ مشارش  ( عضوا) د.محمد سعيد الرمالوي
KPI-P-14 
KPI-P-15 
KPI-P-16 

 أستاذ مشارش  ( عضوا) فايد د. محمد محمد  
KPI-P-10 
KPI-P-11 
KPI-P-17 

 KPI-P-01 محاض   عضوا( ) أ.تيسبر صالح دبلول

     
 

وتم    ـه 1441/ 7/ 14وتاري    خ:   4101115557م تم تشكيل لجنة الدراسة الذاتية بقرار رقم: ث 
  :  توزي    ع العمل حسب الجدول التالي

 العمل المسند إليه  مسم الوظيفة عضو اللجنة

ي   أستاذ مساعد  ( رئيسا) د. ممدوح عبد هللا العتيبر
 يلزم مراجعة التقرير وإعادة صياغته وإكمال ما -
 التقويم وفقا للمعايبر األول بشطر الطالب -

 التقويمات المستقلة -

 أستاذ مساعد  ( عضوا) د.خالد بن عيد الجريسي 
 الملخص التنفيذي -

نامج -  ملف البر
 3-1إل  1-1من 

 مشارش أستاذ   د. ايمان سالم قبوس )عضوا( 
نامج -  ملف البر

1-12 
حات تنفيذية-  مقبر

 أستاذ مشارش  ( عضوا) فايد د. محمد محمد  
نامج   ملف البر

 11-1إل  4-1من 

 أستاذ مشارش  (عضوا) د. المهدي محمد الحرازي
ي 
 للمعيار الثان 

ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالب 
 ف 

 رابط خطة قياس مؤشرات األداء 
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ي 
 أستاذ مشارش  ( عضوا)  د.أنور محمد الشلتون 

 للمعيار الثالث
ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالب 
 ف 

ف ي كنانة أ.د.أشر
 أستاذ  (عضوا) محمود بب 

 للمعيار الرابع 
ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالب 
 ف 

 أستاذ مشارش  (عضوا ) د.محمد محمود الطوالبة
 للمعيار الخامس 

ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالب 
 ف 

 أستاذ مشارش  ( عضوا) د.خالد أحمد شبكة
 للمعيار السادس 

ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالب 
 ف 

 أستاذ  ( عضوا) إلياس فلمبان أ.د.صباح
 للمعيار األول 

ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالبات
 ف 

ي 
 أستاذ  ( عضوا) أ.د.افنان محمد تلمسان 

ي 
 للمعيار الثان 

ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالبات
 ف 

 أستاذ مساعد  ( عضوا) د.ليىل ناض المقبل
 للمعيار الثالث

ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالبات
 ف 

ي  د.مريم
 أستاذ مساعد  ( عضوا)  حبيب الرحمن منسر

 للمعيار الرابع 
ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالبات
 ف 

 أستاذ مشارش  ( عضوا) د.نوال سعيد بادغيش
 للمعيار الخامس 

ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالبات
 ف 

 أستاذ  ( عضوا) أ.د. فتحية إسماعيل مشعل
 للمعيار السادس 

ً
 التقويم وفقا

ي شطر الطالبات
 ف 

     
ي تعزز  

نامج البر ي الشطرين عىل وحدات ولجان البر
كما تم توزي    ع جميع أعضاء هيئة التدريس ف 

ي 
       : جانب الجودة وتغذي المعايبر الست وفق الهيكل التنظيمي اآلنر
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يعة     : انظر باركود دليل السياسات واإلجراءات لقسم الشر
 
 
 
 
 

تحديث دليل السياسات واإلجراءت وفقا    وإعادةـه 1442وتم تحديث هيكلة القسم بداية عام  
 الهيكلة .  لتحديث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعة  ي نسخته الثانية   باركود دليل السياسات واإلجراءات لقسم الشر
  : ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/13x6vxaPSFKFgNR5okCFYmeZ3rQ-x4KCu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13x6vxaPSFKFgNR5okCFYmeZ3rQ-x4KCu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13x6vxaPSFKFgNR5okCFYmeZ3rQ-x4KCu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4rNucyHMMgFuYITJT6L8w2zynJDMmna/view?usp=sharing
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ات األداء الرئيسة والمقارنة المرجعية  2.2  )انقر عىل الرابط( مؤشر

ي تحديد المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية    1.2.2
نامج ف   منهجية البر

 كذلك جهة 
ً
 أسباب االختيار  /المقارنة ومعايبر متضمنا

 : ات األداء الرئيسة عىل التالي
ي قياس مؤشر

نامج ف   اعتمد البر

نامج عىل اعتم  -1 ي الغالب    األدوات جملة من   د البر
من نسب إحصائية واستبانات أعدت ف 

 . وهو ما يعطي مزيدا من الحيادية   ، مؤسسية( )   من قبل العمادات المساندة 

ات األدوات  -2 نامج لقياس المؤشر البيانات اإلحصائية، استطالعات   : مثل   ، استخدام البر

.   ،الرأي   لطبيعة كل مؤشر
ً
 وتم تحديد األدوات وفقا

نامج   اعتمد  -3 :    البر ي المقارنة الداخلية عىل مستويير 
 ف 

التغبر   ه ـه؛ وذلك لمعرفة اتجا1440/  1439لعام الدراسي السابق  مقارنة داخلية ذاتية ل  -

نامج صعودا   ي أداء البر
 نزوال.  و أ ف 

مع   - داخلية  مرجعية  القرى مقارنة  أم  بجامعة  األنظمة  بقسم  البكالوريوس    برنامج 

 لألسباب التالية: 

o  ي عدد من
ي مجال الدراسة، والمشاركة ف 

 المقررات. التقارب ف 

o  .اتحاد البيئة التعليمية وتوفر نفس الفرص والتحديات 

o  سهولة الحصول عىل البيانات للمقارنة . 

ي المقارنة الخارجية عىل مستويير  أيضا:   -4
نامج ف   اعتمد البر

يعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود  -  . برنامج الشر

يعة بجامعة جازان  -  . برنامج الشر

 وسبب اختيارهما األسبابت التالية: 

o   ي
 . طبيعة التخصص والمقررات الدراسية التشابه ف 

o  األكاديمي االعتماد  عىل  نامج  البر بجامعة  )  حصول  يعة  الشر نامج  لبر بالنسبة 

يعة بجامعة جازان. اإلمام(  ي برنامج الشر
 ، وسعيه لالعتماد كما ف 

o  . نامجير  ي البر ي الفرص الوظيفية لخريجر
 التشابه ف 

ات كتابة  -5 ي قياس المؤشر
نامج ف    تقرير يصف ويحلل نتائج كل مؤشر اعتمد البر

ً
، متضمنا

ات األداء  نامج    تغبر ، وإ برسم ب موضح  للبر ي خالل ثالث سنوات أو أكب 
ضافة المقارنات  يان 

ي تحتاج إل   وتحديد   ، المرجعية الذاتية والداخلية والخارجية 
نقاط القوة، والجوانب البر

 . تحسير  

نامج   -6 ات الجامعة مؤشر إضافيا، تم اقتباسها من    17أضاف البر ؛ وتم مقارنتها  مؤشر

 مقارنة داخلية ذاتية .  
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y10UrFKXTKpGaCYywzMHRzTZX2Lp3H1b?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/sd_jsscoll
https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/Pages/tosifatnew.aspx
https://www.jazanu.edu.sa/shar/pro-shar/
https://drive.google.com/drive/folders/1Y10UrFKXTKpGaCYywzMHRzTZX2Lp3H1b?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16tMNh8EKDrKgJkpnuEXnRu_mWbtVhIHi/view?usp=sharing
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ات األداء الرئيسة و المقارنة المرجعية    2.2.2  ملخص مؤشر

 

 
 

نامج  *                  ات اضافها البر   مؤشر
 
 

ات     باركود تقرير تحليىلي لقياس المؤشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملحوظات مهمة:  

 لكل مؤشر أداء تحت المعيار المرتبط به     يتم تقديم وصف و تحليل  •

نامج  • ات األداء الرئيسة للبر  للجنس و الفروع)   يرفق تقرير تحليىلي متكامل لمؤشر
ً
 إتجاهات األداء والمقارنات المرجعية وفقا

ً
 ( المواقع   /متضمنا

 

  

برنامج الشريعة بجامعة جازان برنامج الشريعة بجامعة اإلمامقسم األنظمة  الذاتي

1KPI-P-017593%75,5%85.71%70%89نسبة مئويةنسبة املتحقق من مؤشرات أهداف الخطة التشغيلية للبرنامج%

2KPI-P-023,923,753,684.144.43.0613,95معيار خماس يتقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج

3KPI-P-034,374,304,274.394.354.4معيار خماس يتقييم الطالب لجودة املقررات

4KPI-P-042350%66%76%%44.00%50%44نسبة مئوية معدل اإلتمام الظاهري%

5KPI-P-054295%98%97%%40,20%50%91,34نسبة مئوية معدل استبقاء طالب السنة األولى%

6KPI-P-06نسبة مئوية مستوى أداء الطالب في االختبارات املهنية و/أو الوطنية

%35%20.50%60%72%26%30%36,76نسبة من توظف

%40%79.50%40.00%5.33%44%40%45.59نسبة من لم يتوظف

%5.0125%26.00%22.67%29.63%30%17.65 من التحق بالدراسات

8KPI-P-082140طالبا14440443653 مقابل معدل عدد الطالب في الصف

9KPI-P-094,30لم تصل النتائج4,0632,984.264.6معيار خماس يتقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج

10KPI-P-103,753,703.623.363.22.733,80معيار خماس يرضا الطالب عن الخدمات املقدمة

11KPI-P-1110.4325%12625312745 مقابل نسبة الطالب إلى هيئة التدريس

%68.4760%54.00%67.64%%61,54%60%61,66نسبة الذكور 

%31.5240%64.00%32.26%%38,46%40%38,33نسبة اإلناث

%24%3%0.107111%23,08%24%20,83نسبة رتبة أستاذ

%26%20%0.178513%27,35%26%25,83نسبة رتبة مشارك

%25%45%0.142828%26,5%25%25,83نسبة رتبة مساعد

%9%14%0.071431%8,55%9%8,33نسبة رتبة محاضر

%16%23%0.522%14,53%16%19,23نسبة رتبة معيد

13KPI-P-132.170%0%0%%00,85%0,83نسبة مئوية نسبة تسرب هيئة التدريس من البرنامج%

14KPI-P-1422.8255.00%53.00%46.15%%50%50%56,32نسبة مئوية النسبة املئوية للنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس%

15KPI-P-15معدل البحوث املنشورة لكل عضو هيئة تدريس
متوسط عدد 

األبحاث
0.9520.711.310.50.262

16KPI-P-16معدل االقتباسات في املجالت املحكمة لكل عضو هيئة تدريس

17KPI-P-174,0343,893.773.92.1414,50معيار خماس يرضا املستفيدين عن مصادر التعلم

18*KPI-P-184,25--4,194,254,17معيار خماس يرضا املستفيدين عن رسالة وأهداف البرنامج
19*KPI-P-194.324.24.154.3معيار خماس يرأي الطالب في تواجد أعضاء هيئة التدريس بالساعات املكتبية
20*KPI-P-203.532.454معيار خماس يتقويم الطلبة لخدمة التسجيل واإلرشاد األكاديمي
21*KPI-P-214.364.354.34.4معيار خماس يرأي الطالب في متابعة أعضاء هيئة التدريس لهم بشكل فردي ومعاونتهم
22*KPI-P-224.434.354.314.45معيار خماس يمتوسط رأي الطالب في معرفتهم ألهداف ونواتج التعلم املستهدفة عند بداية تدريس املقرر
23*KPI-P-234.384.354.314.4معيار خماس يمتوسط رأي الطالب ملعرفتهم محكات التقييم في بداية تدريس املقرر
24*KPI-P-244.464.54.434.5معيار خماس يمدى تقييم الطالب اللتزام أعضاء هيئة التدريس بمحتوى املقرر
25*KPI-P-25 4.1144.3معيار خماس يمتوسط تقييم البرنامج األكاديمي من خالل طالب السنة النهائية
26*KPI-P-264.394.34.224.45معيار خماس يتقويم الطالب للوقت الذي يستغرقه االنتهاء من تقييم الطالب، وإبالغ الطالب بنتائج التقييم
27*KPI-P-2775%--76.92%80.00%72,5%نسبة مؤية نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مؤهالت دكتوراه مصادق عليها
28*KPI-P2855%46.15%50%52.50%نسبة مئويةنسبة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج املشاركون في لجان الجودة الرئيسية والفرعية

29*KPI-P-294.384.354.324.4معيار خماس يرأي الطالب في عدالة التقييم ومناسبته باملقررات

30*KPI-P-30افق والتجهيزات 3.613.53.323.7معيار خماس ينسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن املر

31*KPI-P-31افق والتجهيزات 3.663.53.284معيار خماس ينسبة رضا  الطلبة عن املر

32*KPI-P-32)4.164.34.034.3معيار خماس يمدى الرضا الوظيفي للعاملين )أعضاء هيئة التدريس

33*KPI-P-33 1013813عددعدد بيوت الخبرة

34*KPI-P-344.454.54.44.5معيار خماس يتقويم أصحاب املصلحة كتاب السياسة

_

توضيح

12KPI-P-12النسبة املئوية لتوزيع هيئة التدريس

7KPI-P-07توظيف الخريجين والتحاقهم ببرامج الدراسات العليا

مؤشر األداء الرئيس يرمز املؤشرم

نتائج مؤشرات األداء

مستوى األداء  

الفعلي

مستوى األداء  

املستهدف

مستوى األداء  مستوى األداء املرجعي الداخلي

املستهدف الجديد

مستوى األداء املرجعي الخارجي

https://drive.google.com/drive/folders/1Y10UrFKXTKpGaCYywzMHRzTZX2Lp3H1b?usp=sharing
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قيم تقرير الدراسة،   رمز الدليل بحسب المعايبر   )   لمعايبر ضمان الجودة التقويم وفقا   .2  (   األدلة ببر
 

 واألهداف المعيار األول: الرسالة  

 رتباط بسحابة المعيار( يحوي ا) 

   ( 3  : درجة التقويم اإلجمالية)  

                                                                                                                                                                                                         

ي مجال الرسال أ.       
نامج ف   عن واقع البر

ً
 وموضوعيا

ً
 موجزا

ً
 ة واألهداف قدم وصفا

ي الس  ابق 
ن امجو لمتوج ه ل م يك ن ف  ي م ا ؛ فائم  ة خط ط المؤسس  ة بالبر

يعة ف  س  بق  ق  ام قس م الش  ر
امن ا م ع  بشكل أحادي  بعمل رؤيته ورسالته وأهدافه ي  ،الكلي ةمبر 

)ش:   : وثيق ة رق مويلح ظ ذل ك ف 
)ش:  خاصة لجان  تشكيل  قرارات  وية من  وكان ذلك نتاجا لجملة من الممارسات الجود   ، ( 41054
ي قد حصلت  و كمثال،    ( 41149

)ش:  :  التقييم وفق تحليلالرسالة واألهداف عىل مستوى متمبر  ف 
، 4.11والجامع   ة  4.11مقارن   ة بالكلي   ة  4.25( حي   ث حص   لت ع   ىل األعض   اءاس   تبانة ) (41060
:  3.75بمس  توى التقي  يم ك  ان بينم  ا   ي وق  د يع  زى ذل  ك إل ، (41060)ش:  بالنس  بة للتق  يم الط  النر

امج. أهنخبوية ما يتعلق بالرسالة و   داف البر
( )خطة    وحيث توجهت الجامعة إل موائمة اتجهت الكلية والقسم إل  ،(41002)ش:    ؛تمكير 

اتيجية  اتيجة  تض  منت الخط  ةبتل  ك الخط  ة، وق  د ، الخاص  ة بالكلي  ة والقس  مالخط  ة االس  بر االس  بر
  : للقسم
 ن والعمليات والنمو والتطوير. المالية والمستفيدي : أربعة مسارات/ 1
ات إنجاز أساسية سيتم تطيقها من عام / سبعة 2  . 45-42مؤشر
اتيجت/ 3  مع النمو المتسارع.  ،نمو متدرج : ير  اسبر
اتيجية / 4  من رحم المسارات األرب  ع.  سبعة  أهداف اسبر
  هدفا فرعيا. ثالثة عشر / 5
ين مبادرة  / 6  تنفيذية. اثنتير  وعشر
نامج فيما و   جراءات: قام القسم بجملة من اإل يخص البر
، وك ان م ن (41149)ش:  : قديما وحديثا  ضمن لجان المعايبر  تشكيل لجنة معيار الرسالة -1

ات   ه،  اف ع   ىل اإلج   راءات الخاص   ة به   ذا المعي   ار، وجم   ع أدلت   ه ومؤشر مهامه   ا: القي   ام واإلشر
ا لمعايبر ضمان الجودة. 

ً
 وكتابة تقريره، وتقويمه وفق

ن  امج -2 ، (41149)ش:  : تك  وين لجن  ة م  ن األط  راف المعني  ة وذوي العالق  ة لوض  ع رس  الة البر
 فيها الجوانب التالية:  ةمراعي

  جامع ة أم الق  رى() لمؤسس  ةمناس باتها واتس اقها م  ع رس الة وق  يم وأه داف الكلي ة وا •
ي الدليل: 

 . (41058)ش:  كما ف 

ام ب   القيم برن   امج الش   ر مناس   بتها لطبيع   ة  • يعة المتس   م بالتخصص   ية والمهني   ة واالل   بر 
 اإلسالمية. والمعتقدات واألحكام 

ي المملكة العربية السعوديةمناسبتها لتحديد اح •
 . تياجات الطلبة ف 

اتجية عليها  • نامج مناسبتها لبناء الخطة االسبر  . فيما يخص البر

 من حيث الصياغة:  •
o  ي  ،  تمت صياغة الرسالة بحيث تتسم بالوضوح

 (. 41012)ش:   الدليل:  كما ف 
o  .ي علميات صنع القرار والتخطيط

 موجهة ف 

https://drive.google.com/drive/folders/1ziueyfHJR3NGRmRK9yz65VQFm4Fgu724?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nd2fgbe9fmH9QKMUgd4DVAsSu0P7r3XT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10hIzit_6ndggQgvpK9WP3YSpFzsENs5S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BhRpf4fc8IvIXhh4Ku4VnMLRKIpHIEWD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BhRpf4fc8IvIXhh4Ku4VnMLRKIpHIEWD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BhRpf4fc8IvIXhh4Ku4VnMLRKIpHIEWD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hW5pe7jFcnV3c9N0xghsJ-a6SUevVmDR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mp2Hl0BlvQSfgnE5wILSSYc4z1YW0zLN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mp2Hl0BlvQSfgnE5wILSSYc4z1YW0zLN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mp2Hl0BlvQSfgnE5wILSSYc4z1YW0zLN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mp2Hl0BlvQSfgnE5wILSSYc4z1YW0zLN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hgy8GSlW8uMxAgd07ApAG3c9cwqviPPL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HndOih8pAdEa1CRmKjEVUXM3j3-B2x6K/view?usp=sharing


31 

 

 

o  .نامج وأهدافه ي تحقيق غايات البر
 يمكن قياسها لتقويم مدى التقدم ف 

ن  امج وأهداف  ه م  ن  -3 ي القس  مت  م اعتم  اد رس  الة البر
ي ال  دليل:   ،الس  لطة المعني  ة ف 

)ش:  كم  ا ف 
22841) . 

ن امج م ع رس الة الكلي ة والمؤسس ة -4 ي ال دليل: تم بناء مص فوفة االتس ا  ب ير  رس الة البر
 ، كم ا ف 

 . (41058)ش: 
ي  فيدين بوس   ائل مختلف   ة؛ منه   ا: النش   ر تعري   ف ونش   ر الرس   الة للمس   ت -5

ي موق   ع القس   م، وف 
ف 

ي أورا  
ي مبب  الكلية، وف 

ي اللوحات العامة ف 
مواقع التواصل االجتما ي الخاصة بالقسم، وف 

ي الدليل: ونماذجه االختبارات وخطابات القسم
 .  (41287ش: ) ، كما ف 

ن  امج، بن  اء ع ىل الرس  الة -6 اتجية، والتش غيلية للبر
ي   تم ت إقام  ة ورش لبن اء الخط  ة االس  بر

كم  ا ف 
 . (41228)ش:  الدليل: 

نامج وغايات ه  -7 ي رسالة البر
تم توزي    ع االستبانات الستطالع رأي المستفيدين وذوي العالقة ف 

ي الدليل: وأهدافه
 . (41060)ش:  ، كما ف 

 تم عمل المقارنات المرجعية المطلوبة.  -8
ن   امج وتط   ويره م   ن كاف   ة الجوان   ب المتع   ددة -9 مث   ل: الخط   ة ) ت   م وض   ع خط   ط تحس   ير  البر

، خطط األنشطة، خدمة المجتمع، خدمة الطلبة، البنية ا  ( لتحتيةالدراسية، البحث العلمي
نامج وأهدافه.  ا لرسالة البر

ً
 وفق
 تمت إقامة ورش مختلفة لتحليل البيئة، ومراجعة الرسالة، وتحسير  صياغتها. -10

  

https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gPoWPKnXm2HKFI7ISEWP6yF-RTp2uGpw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
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 عن المعيار:   . ب
ً
 اكتب تقريرا

نامج .1  : تقويم أهداف البر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ءت مـاألهدافت هـ ات األدا أداة القياسمؤشر
مستوى األداء 

المستهدف

مستوى األداء 

الفعلي
نسبة األداء الفعلي

نسبة األداء 

نسبة كل هدفالفعلي

اديمي1 100%105.26%95100ننسبة استيفاء متطلبات االعتماد األك

ن بالدورات2 75.00%75.00%4030ننسبة  أعضاء هيئة التدريس الملتحقي 

نامج3 ي تم تنسيقها من قبل البر
امج المقامة أو الت  100.00%100.00%1010دعدد الدورات والبر

ي للمقررات من مجموع مقررات الفصل4
100%125.00%80100ننسبة التقرير النهائ 

5
ي مجلس القسم وتطويرها  )لكل 

ن
ي تم مناقشتها  ف

  عدد المقررات الت 

فصل(
50.00%50.00%42د

ن عل درجة دكتوراه6 90.63%90.63%8072.5ننسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلي 

100%109.25%8087.4نمعدل رضا الطلبة عن تقرير المقرر7

96.15%96.15%2526ن دنسبة الطلبة إىل هيئة التدريس )لكل عضو(8

75.00%75.00%2015ننسبة زيارة األقران9

ي التسجيل واإلرشاد10
100%116.67%6070ن معدل رضا الطالب حول خدمت 

100.00%100.00%3030ن دنسبة الطلبة إىل المرشدين  )لكل مرشد (11

اديمي12 100.00%100.00%11ععدد اللقاءات التعريفية باإلرشاد األك

ي األسبوع13
ن
100.00%100.00%11ع  عدد الساعات المكتبية لكل مرشد ف

ي السنة الدراسية14
ن
100%500.00%15ع  عدد المنشورات الخاصة باإلرشاد ف

ي15
وئن ن عل جوائز من عمادة التعليم اإللكب  100%133.33%34ععدد األعضاء الحاصلي 

ي16
وئن ن عل دورات من عمادة التعليم اإللكب  100.00%100.00%2020ننسبة األعضاء الحاصلي 

ي17
وئن ن ألنظمة التعلم اإللكب  100%200.00%50100ن   نسبة األعضاء المستخدمي 

ي التعليم18
ن
ونية المستخدمة ف 71.43%71.43%75ععدد التطبيقات اإللكب 

100%132.00%5066ننسبة التقييم لموقع القسم19

ن لمواقع التواصل االجتماعي للقسم20 100%100.40%30003012ععدد المتابعي 

ونية21 100%150.00%23ععدد المقررات اإللكب 

ي تم تقييم استيفاء  معايب  االختبار لها22
80.00%80.00%5040ننسبة المقررات الت 

ي تم عمل  عينة العشوائية لها23
100.00%100.00%5050ننسبة المقررات الت 

60.00%60.00%5030ننسبة المقررات المطبقة  لتغذية الراجعة لنتائج للطلبة24

نامج25 100%100.47%8585.4نمعدل رضن أعضاء هيئة التدريس عن رسالة وأهداف البر

نامج26 96.94%96.94%8582.4نمعدل رضن الطلبة عن رسالة وأهداف البر

نامج27 100%109.60%7582.2نمعدل رضا الطلبة عن تقييم البر

ة التعلم28 100%104.53%7578.4نمعدل رضا الطلبة عن خبر

100%105.00%8084نمعدل رضا أعضاء هيئة التدريس عن مصادر التعلم29

99.25%99.25%8079.4نمعدل رضا الطلبة عن مصادر التعلم30

ات31 ن 100%103.14%7072.2نمعدل رضن أعضاء هيئة التدريس عن المرافق والتجهب 

ات32 ن 100%104.57%7073.2نمعدل رضن الطلبة عن المرافق والتجهب 

100%101.35%7475نمعدل تقييم الطلبة للخدمات واألنشطة الطالبية33

100%116.25%8093نمعدل رضن أعضاء هيئة التدريس عن رئيس القسم ووكيلته34

ي ألعضاء هيئة التدريس35
96.74%96.74%8683.2نمعدل الرضا الوظيفن

نامج36 ي البر
ن
98.75%98.75%8079نمعدل تقييم أعضاء هيئة التدريس لبيئة العمل ف

اديمي37 100%116.67%6070نتقويم الطلبة لخدمة التسجيل واإلرشاد األك

نامج38 ي البر 100%135.33%6081.2نتقويم جهات التوظيف لكفاءة  خريجر

ي  شارك فيها أعضاء هيئة التدريس39
امج العلمية الت  100%233.33%614ععدد البر

امج العلمية40 96.00%96.00%5048ع عدد الحضور الطلبة للبر

ن عل جوائز علمية41 100%200.00%510ععدد الطلبة الحاصلي 

100%150.00%23ععدد المسابقات العلمية42

66.67%66.67%1510نعدد األنشطة الصفية43

100%150.00%23ععدد المبادرات من قبل الطلبة44

نامج45 ي البر
ن
ن ف 97.27%97.27%1514.59ننسبة الطلبة المتفوقي 

نامج46 ي توصيف البر
ن
100.00%100.00%77ععدد مخرجات التعلم الخاصة  بالمهارة والكفاءة ف

47
نسبة قياس مخرج المهارة )70%من الطلبة يحصلون عل 70% من 

الدرجة(
99.51%99.51%7069.66ن

48
نسبة قياس مخرج القيم  )70%من الطلبة يحصلون عل 60% من 

الدرجة(
100%115.00%7080.5ن

ي تم ربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها49
97.20%97.20%5048.6ننسبة المقررات الت 

ي بالقضايا المستجدة والنوازل المعارصة50
ي تعتتن

100%129.33%1519.4ننسبة المقررات الت 

51
ي مجال القضايا 

ن
نامج ف ي أقامها البر

امج الت  عدد المعارض والندوات والبر

والنوازل المعارصة )مدى دفعة تخرج (
100.00%100.00%88ع

52
ي تهتم 

ي المعارض والندوات العلمية الت 
ن
عدد الحضور من الطلبة  ف

بالقضايا المعارصة
100%200.00%50100ع

ن53 100%200.00%12ععدد المعيدين الذين تم تعينهم عل وظيفة معيد بالتمب 

54
ي )نسبة 

عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم لوزارة العدل لشغل منصب قاضن

ممن معدلهم 2.75 فما فوق(
83.33%83.33%6050ن

ي الحد األدئن55
ن
نامج  ف 88.00%88.00%5044ننسبة الطلبة الذين أكملوا البر

58.83%58.83%3017.65ننسبة الطلبة الذين تم التحاقهم بوظائف أو الدراسات العليا56

امج التوعوية لخدمة المجتمع57 90.00%90.00%109ععدد البر

اكات المجتمعية58 60.00%60.00%53ععدد الشر

نامج59 ي البر
ن
ن ف 91.00%91.00%54.55ننسبة طلبة المنح الملتحقي 

100%113.33%3034ععدد دول المنح المرشحة للطلبة60

ي المنح الذين شغلوا مكانة علمية61 0.00%20ععدد من يتم إبرازهم من خريجر

100.00%100.00%44ععدد اللقاءات الخاصة بطلبة المنح62

نامج63 ي البر
ن
100.00%100.00%8585ننسبة القبول ف

ي المقابلة الشخصية64
ن
100.00%100.00%7070ننسبة اجتياز النجاح ف

نامج لطلبة الثانوي65 امج والحمالت  التعريفية بالبر 100.00%100.00%44ععدد البر

نامج66 ي التعريف بالبر
ن
80.00%80.00%54ععدد المواد اإلعالمية المنشورة   ف

ن شهادة الثانوية من خارج مكة67 100.00%100.00%9090ننسبة القبول لحاملي 

%112.80%89%89

 تقديم تعليم جامعي 

ن وفق معايب   متمب 

اديمي االعتماد األك

1

تكوين الملكة الفقهية 

لدى الطلبة القائم عل 

االستنباط واالستدالل 

والتحليل والبحث 

العلمي

ربط المعرفة النظرية 

بتطبيقاتها العلمية 

والنوازل المعارصة

2

3

النسبة العامة 

تأهيل فئة من أبناء 

ن من طلبة  المسلمي 

المنح من الدول 

اإلسالمية

5

4

ي 
ن
المساهمة الفعالة ف

ي 
ن
سد حاجة المجتمع ف

مجاالت التخصص 

المتنوعة كالتعليم 

واإلفتاء والقضاء 

والتوجبه واإلرشاد

ين  ن استقطاب المتمب 

من الطلبة داخل 

المملكة وخارجها

6

%96

%73

%80

%94

%95

%99
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 الهدف  
رقم  
 نسبة اإلنجاز    الهدف 

 %94.00 1 تقديم تعليم جامعي متميز في مجال الشريعة اإلسالمية  وفق معايير االعتماد األكاديمي

 %95 2 تكوين الملكة الفقهية لدى الطلبة القائم على االستنباط واالستدالل والتحليل والبحث العلمي 

 %99 3 المستجدة والنوازل المعاصرة ربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها العلمية مع العناية بالقضايا 

 %80.00 4 المساهمة الفعالة في سد حاجة المجتمع في مجاالت التخصص المتنوعة  

 %72.75 5 تأهيل فئة من أبناء المسلمين من طلبة المنح من الدول اإلسالمية 

 %96 6 استقطاب المتميزين من الطلبة داخل المملكة وخارجها 

 %89   المتوسط  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 89 نسبة اإلنجاز من أهداف الخطة التشغيلية

 11 نسبة عدم اإلنجاز من الخطة التشغيلية  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التعليق عىل النتائج: 

نامج من خالل   أهداف تم تقويم  ي   67البر
ات البر ي مستوى األداء الفعىلي للمؤشر

ا؛ وبالنظر ف  مؤشر
نامج ومقارنتها مع األداء المستهدف يالحظ أنها عىل ثالثة أقسام:   تقيس أهداف البر

ي   ❖
ات أعىل من األداء المستهدف وكان هذا ف  ا   31المستوى الفعىلي للمؤشر  مؤشر

ي  ❖
ات مساوي لألداء المستهدف وكان هذا ف  ات   13  المستوى الفعىلي للمؤشر  مؤشر

ي   ❖
ات أقل من األداء الفعىلي وكان هذا ف 

ات   23المستوى الفعىلي للمؤشر  مؤشر
 .  % 89  نسبة المتحقق من الخطة التشغيلية 
ي الباركود. 

 التفاصيل موضحة ف 
 
 
 

123456

نسبة اإلنجاز   94.00%95%99%80.00%72.75%96%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
الن

نسبة االنجاز من أهداف الخطة التشغيلية 

89%

11%

مقارنة بين نسبة المنجز وعدمه من الخطة التشغيلية 

نسبة اإلنجاز من أهداف الخطة التشغيلية نسبة عدم اإلنجاز من الخطة التشغيلية 
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ات  .  2  لنتائج تقويم المعيار ومناقشتها واربط ذلك بالبيانات الالزمة واألدلة والمؤشر
ً
 ناقدا

ً
 تفصيليا

ا
 قدم تحليال

حصل محك عىل  و   ، نجوم   ة محكات؛ حصل خمسة منها عىل ثالثعىل ستهذا المعيار  وى  يحت 
نامج بهذ كما  ،  نجوم   أرب  ع  لمحكات  ا أبرز معالم  طيبة، فكان من    ا المعيار وبذل فيه جهود  اعتب  البر
   : ما يىلي 
 

  غبر مستوف   ال ينطبق  المحك 
ً
 بتمبر   مستوف  بإتقان  مستوف   مستوف   جزئيا

 مستوف 

1 0 0 0 5 4 0 

 
1-0-1    نامج رسالة واضحة ومناسبة ومعتمدة ومعلنة، متسقة مع رسالة المؤسسة والكلية/    يوجد لدى البر

 القسم، وتتوافق مع احتياجات المجتمع والتوجهات الوطنية 

نامج مع رسالة الجامعة والكلية والقسم:   يوضح الجدول التالي مصفوفة اتسا  رسالة البر

رسالة 

 الجامعة

تقديم تعليم وأبحاث  

 علمية متميزة 

 تخدم املجتمع  

 والحج والعمرة 

وتسهم في تنمية  

 االقتصاد املعرفي

 2030وفق رؤية 

رسالة 

 الكلية

صرح أكاديمي رائد يقدم  

برامج علمية معتمدة  

ومنتجات بحثية متميزة في  

 علوم الشريعة والتاريخ 

بما يخدم املجتمع  

 اإلسالمي والعاملي 

 بكوادر أكاديمية مرموقة 

 تطبق معايير الجودة،  

وتستثمر مستجدات  

 التقنية 

 وتبني الشراكات الفاعلة

رسالة 

 القسم 

  تقديم:  القسم  رسالة

  شرعية أكاديمية  برامج

  الوطنية املعايير   مع تتوافق

   والعلمية

 

 املسلم   املجتمع  وخدمة

 

املساهمة في البحث  

 العلمي

  ذوي  خريجين  لتأهيل

 عالية  كفاءة

رسالة 

 البرنامج 

إعداد متخصصين في  

الشريعة مزودين باملعارف  

واملهارات العلمية  

 والكفاءات املهنية 

لخدمة مكة واألمة   

 اإلسالمية 

 

من خالل بيئة علمية  

 محفزة  

 وفق معايير الجودة  

 ومنهج الوسطية 

العالقة بين  

الرسائل  

 األربع 

 التميز والريادة في تقديم 

 التعليم والبحث العلمي  

رفد سوق العمل  

بالكوادر املؤهلة لخدمة  

   والعمرة   املجتمع والحج

 . املكرمة ومكة

املساهمة الفعالة في 

تحقيق املعايير العلمية  

 والوطنية للخريجين  

تحقيق تطلعات الرؤية  

وتحسين مخرجات  في 

 التعلم

 تصنيف  الجامعة رفع و 

 
 

نامج وأهدافه  تحديث  تم اعتماد   • ي مجلس القسم رسالة البر
 . ف 

محافل وبرامج القسم،  تم نشر الرسالة للمستفيدين والتعريف بها بوسائل مختلفة؛ منها:   •
اللوحات   ي 

وف  بالقسم،  الخاصة  االجتما ي  التواصل  مواقع  ي 
وف  القسم،  موقع  ي 

ف  النشر 
ي مبب  

ي أورا  االختبارات وخطابات القسم ونماذجه العامة ف 
 . الكلية، وف 
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ي للعام   •
ي الفصل الثان 

نامج مع الكلية ف  ـه مستوى أداء  1441سجل مؤشر اتسا  رسالة البر
األداء    متمبر   متوسط  للرسالة    4,58وكان  األعضاء  تقييم  استبانة  ي 

ف  خماسي  معيار  من 
نامج  ي  ، أما مستوى األداء لتقييم  ( 4فقرة رقم )   البر

(  5االستبانة الخاصة بهم فقرة ) الطلبة ف 
.   4,23فكان متمبر  أيضا وبمتوسط أداء    من معيار خماسي

 :  وأدلة هذا المحك عىل النحو التالي
 

رمز الدليل  

ب المعيار 
س

ح
 

معيار 
ي  

ع
م.فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 
 

 
 

نوع  
 الدليل 

 وثيقة     لمؤسسة والكليةوثيقة مصفوفة االتساق بين أهداف البرنامج وأهداف ا 41058ش  1 1 0 1 1011

 وثيقة   وثيقة رسالة القسم  41057ش  2 1 0 1 1012

نموذج   القسم والبرنامجالخطة االستراتيجية والتنفيذية للجامعة والكلية و  41002ش  3 1 0 1 1013
 مركز

استبانات  نتائج تحليل استبانات رسالة البرنامج وأهدافه   41060ش  4 1 0 1 1014
 وتحليل 

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  5 1 0 1 1015
 مركز

 محاضر  محاضر اجتماعات صياغة الرسالة وآراء ممثلي المجتمع 41228ش  6 1 0 1 1016

 عينات   صورة للرسالة ولوحاتها 41287ش  7 1 0 1 1017

 
1-0-2    والواقعية    ترتبط بالوضوح  وتتمبر   المؤسسة/الكلية،  أهداف  مع  وتتسق  برسالته  نامج  البر أهداف 

 وقابلية القياس. 

نامج وأهدافه:    يوضح الجدول التالي االتسا  بير  رسالة البر
 
 

 نص الرسالة المعبر عنه  الهدف 

يعة اإلسالمية   ي مجال الشر
 تقديم تعليم جامعي متمبر  ف 

 .  وفق معايبر االعتماد األكاديمي
يعة   ي الشر

إعداد متخصصير  ف 
مزودين بالمعارف والمهارات  
العلمية والكفاءات المهنية وفق  
 معايبر الجودة ومنهج الوسطية  

ين من الطلبة داخل المملكة وخارجها.   استقطاب المتمبر 

الملكة الفقهية لدى الطلبة القائم عىل االستنباط  تكوين 
 .  واالستدالل والتحليل والبحث العلمي

ربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها العلمية مع العناية بالقضايا  
 المستجدة والنوازل المعاضة . 

 لخدمة مكة واألمة اإلسالمية  

ي مجاالت التخصص  
ي سد حاجة المجتمع ف 

المساهمة الفعالة ف 
 متنوعة كالتعليم واإلفتاء والقضاء والتوجيه واإلرشاد. ال 

 تأهيل فئة من أبناء المسلمير  من طلبة المنح  
 من الدول اإلسالمية  

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13bXul35m2EBFvFWzGD1aNpUVN6iVyKPl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13bXul35m2EBFvFWzGD1aNpUVN6iVyKPl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13bXul35m2EBFvFWzGD1aNpUVN6iVyKPl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13bXul35m2EBFvFWzGD1aNpUVN6iVyKPl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hgy8GSlW8uMxAgd07ApAG3c9cwqviPPL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hgy8GSlW8uMxAgd07ApAG3c9cwqviPPL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hgy8GSlW8uMxAgd07ApAG3c9cwqviPPL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hgy8GSlW8uMxAgd07ApAG3c9cwqviPPL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hgy8GSlW8uMxAgd07ApAG3c9cwqviPPL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hgy8GSlW8uMxAgd07ApAG3c9cwqviPPL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gPoWPKnXm2HKFI7ISEWP6yF-RTp2uGpw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gPoWPKnXm2HKFI7ISEWP6yF-RTp2uGpw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gPoWPKnXm2HKFI7ISEWP6yF-RTp2uGpw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gPoWPKnXm2HKFI7ISEWP6yF-RTp2uGpw?usp=sharing
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نامج مع أهداف الجامعة والكلية والقسم:    ويوضح الجدول التالي اتسا  أهداف البر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامج مع رسالة الكلية والمؤسسة  • ؛ لقياس مستوى  تم بناء مصفوفة االتسا  بير  رسالة البر
 . بينهم توافق ال 

ن  امج،  • فيه  ا  رو ي ت  م تش  كيل تك  وين م  ن األط  راف المعني  ة وذوي العالق  ة لوض  ع رس  الة البر
نامج واحتياجات الطلبة.   مناسبتها لطبيعة البر

ي تحقي ق  •
ت م وض ع الرس الة بص يغة تتس م بالوض وح وإمكاني ة قياس ها لتق ويم م دى التق دم ف 

نامج  . غايات البر

ن امج وأهداف ه 11سجل م ؤشر فق رة ) • ي الفص ل ( م ن اس تبيان رس الة البر
الموج ه لألعض اء ف 

ي ع  ام 
ن  امج بص  ورة واض  حة تمك  ن م  ن وال  ذي نص  هـه 1441الث  ان  : ) ت  م ص  ياغة غاي  ات البر

ي عمليات التخطيط وصنع القرار ( عىل مستوى أداء متمبر  ، وبمتوسط 
 4,26استخدامه ف 

 .  من معيار خماسي
: وأدلة هذا ال  محك عىل النحو التالي

 

رمز الدليل  

ب المعيار 
س

ح
 

معيار 
ي  

ع
م.فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   

رمز ادليل ف

سة  
تقرير الدرا

 

 

 بيان الدليل 

 

 نوع الدليل 

وثيقة مصفوفة االتساق بين أهداف البرنامج وأهداف   41058ش  1 2 0 1 1021

   لمؤسسة والكليةا

 وثيقة  

الخطة االستراتيجية والتنفيذية للجامعة والكلية و القسم   41002ش  2 2 0 1 1022

 والبرنامج 

نموذج  

 مركز

بانات است  نتائج تحليل استبانات رسالة البرنامج وأهدافه   41060ش  3 2 0 1 1023

 وتحليل 

محاضر اجتماعات صياغة الرسالة وآراء ممثلي   41228ش  4 2 0 1 1024

 المجتمع

 محاضر 

https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14BUrNE-iBUb4hhbpCDUmMN4D2DWpAS09?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14BUrNE-iBUb4hhbpCDUmMN4D2DWpAS09?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14BUrNE-iBUb4hhbpCDUmMN4D2DWpAS09?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14BUrNE-iBUb4hhbpCDUmMN4D2DWpAS09?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14BUrNE-iBUb4hhbpCDUmMN4D2DWpAS09?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
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1-0-3   نامج وأهدافه جميع عملياته وأنشطته )مثل: التخطيط، واتخاذ القرارات، وتخصيص    توجه رسالة البر
 الموارد، وتطوير الخطة الدراسية(. 

ي عمليات صنع القرار والتخطيط.  •
 تم تحديث الرسالة وبناء أهدافه بحيث تكون موجهة ف 

•  ( فقرة  مؤشر  لأل 6حصل  الموجه  وأهدافه  نامج  البر رسالة  استبيان  من  الفصل  (  ي 
ف  عضاء 

ي عام  
(  1441الثان  القرار  ي توجيه عمليات صنع 

نامج مؤثرة ف  البر ) رسالة  ـه والذي نصه: 
، وبمتوسط   .   4,26عىل مستوى أداء متمبر   من معيار خماسي

•  ( فقرة  مؤشر  حصل  تستخدم  9كما   ( نصه:  والذي  العام  نفس  من  االستبيان  نفس  ي 
ف   )

ي  اتيجر
االسبر للتخطيط  نامج كأساس  البر المتوسط،  رسالة  من  أعىل  أداء  مستوى  عىل   )  

.   4,16ومتوسط    من معيار خماسي

•  ( فقرة  لمؤشر  األداء  مستوى  نتيجة  والذي  7وكانت  العام  نفس  من  الطلبة  استبيان  ي 
ف   )

ة، وبمتوسط   نامج ( متمبر  نامج وجميع أنشطة البر نصه: ) هناش عالقة وثيقة بير  رسالة البر
4,23   .  من معيار خماسي

 وأدلة هذا المحك:  
 

رمز الدليل 
ب المعيار  

س
ح

 

معيار 
ي  

ع
م.فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 نوع  
 الدليل 

نموذج   القسم والبرنامجالخطة االستراتيجية والتنفيذية للجامعة والكلية و  41002ش  1 3 0 1 1031
 مركز

نموذج   الخطة الدراسية المعدلة  41003ش  2 3 0 1 1032
 مركز

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  3 3 0 1 1033
 مركز

استبانات  استبانات أعضاء هيئة التدريس ونتائجها 41066ش  4 3 0 1 1034
 حليل وت 

 
1-0-4    / نامج واحتياجات تنفيذه بخطط تشغيلية مناسبة متسقة مع خطط المؤسسة ترتبط أهداف البر

 الكلية. 

نامج، بناء عىل الرسالة   أقيمت  • اتجية، والتشغيلية للبر
 . ورشة لبناء الخطة االسبر

 ورش مختلفة لتحليل البيئة، ومراجعة الرسالة، وتحسير  صياغتها.   أقيمت  •
التالي  الجدول  ي    ويوضح 

البيان  مع  والرسم  نامج  للبر التشغيلية  الخطة  من  المتحقق  نسبة 
 : المقارنة المرجعية 

 
 

مستوى 
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف 

المستهدف   المقارنة المرجعية الخارجية  المقارنة المرجعية الداخلية 
 ذاتي  الجديد 

1439-
1440 

 مع برنامج آخر
 برنامج األنظمة  

برنامج الشريعة  
 بجامعة اإلمام 

برنامج الشريعة  
 بجامعة جازان 

89% 70% - 85,71% 75,5% 75% 93% 

https://drive.google.com/drive/folders/1VtDJcmcrvQ84Xo5f9QFULLNN5LvVG_5u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtDJcmcrvQ84Xo5f9QFULLNN5LvVG_5u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtDJcmcrvQ84Xo5f9QFULLNN5LvVG_5u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtDJcmcrvQ84Xo5f9QFULLNN5LvVG_5u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtDJcmcrvQ84Xo5f9QFULLNN5LvVG_5u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtDJcmcrvQ84Xo5f9QFULLNN5LvVG_5u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MmVHz0Ayv7213bgeOZT9_-HRDg6jlN2a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MmVHz0Ayv7213bgeOZT9_-HRDg6jlN2a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MmVHz0Ayv7213bgeOZT9_-HRDg6jlN2a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MmVHz0Ayv7213bgeOZT9_-HRDg6jlN2a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13CK-mayawe2AV_UdL3JFJLQP4hiaRYAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13CK-mayawe2AV_UdL3JFJLQP4hiaRYAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13CK-mayawe2AV_UdL3JFJLQP4hiaRYAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13CK-mayawe2AV_UdL3JFJLQP4hiaRYAI?usp=sharing
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 وأدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  
ب المعيار  

س
ح

 

معيار 
ي  

ع
م.فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
 

رمز الدليل 
ي  

ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
نوع  
 الدليل 

نموذج   القسم والبرنامجالخطة االستراتيجية والتنفيذية للجامعة والكلية و  41002ش  1 4 0 1 1041
 مركز

نموذج   الخطط التشغيلية للبرنامج 41005ش  2 4 0 1 1042
 مركز

 أدلة   دليل البرنامج )الدليل اإلرشادي(  41035ش  3 4 0 1 1043

استبانات  استبانات أعضاء هيئة التدريس ونتائجها 41073ش  4 4 0 1 1044
 وتحليل 

 
1-0-5   تابع تخذ اإلجراءات   ي 

 
ات أداء محددة، وت نامج مدى تحقق أهدافه من خالل مؤشر القائمون عىل البر

 *.  الالزمة للتحسير 

نامج بناء عىل رسالته.   أقيمت  • اتجية والتشغيلية للبر
 ورشة بناء الخطة االسبر

المتعددة ل خطط    توضع  • الجوانب  كافة  من  وتطويره  نامج  البر الخطة  )   تحسير   مثل: 
، خطط األنشطة، خدمة المجتمع، خدمة الطلبة، البنية التحتية    ( الدراسية، البحث العلمي

نامج وأهدافه.  ا لرسالة البر
ً
 وفق

المستفيدين   • رضا  مقارنة  عن  تم   ) والطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  نامج  )من  البر رسالة 
األداء   مؤشر  ي 

ف  ثال KPI-P-18وأهدافه  خالل  درجة  أعىل  المنرصم  العام  وحقق  ث  ، 
ي التالي 

ي الرسم البيان 
 : السنوات عىل النحو الموضح ف 

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

14391441\14381440\1439العام 

04.334.044

04.174.34.39

04.254.174.19

ي
س
ما

خ
س 

قيا
م

KPI-P-18مؤشر األداء 

قسم الشريعة 
بجامعة أم القرى

قسم األنظمة  
بجامعة أم القرى

قسم الشريعة في
جامعة اإلمام

قسم الشريعة في
جامعة جازان

89%85.71%76%75%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

طة
خ
 ال

ن
 م

ز
ج
من

 لل
ية
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KPI-P-01قياس المؤشر 

https://drive.google.com/drive/folders/1GZx61suHWGFZgNU2LtfPm8cU-fWBSlCg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GZx61suHWGFZgNU2LtfPm8cU-fWBSlCg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GZx61suHWGFZgNU2LtfPm8cU-fWBSlCg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GZx61suHWGFZgNU2LtfPm8cU-fWBSlCg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GZx61suHWGFZgNU2LtfPm8cU-fWBSlCg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GZx61suHWGFZgNU2LtfPm8cU-fWBSlCg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11dZvYisYWmf81-lptWF7myOIHwJJEO4t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11dZvYisYWmf81-lptWF7myOIHwJJEO4t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11dZvYisYWmf81-lptWF7myOIHwJJEO4t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11dZvYisYWmf81-lptWF7myOIHwJJEO4t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZONkEfuOXMUox-4qCusAbWQtb_J3anpd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZONkEfuOXMUox-4qCusAbWQtb_J3anpd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZONkEfuOXMUox-4qCusAbWQtb_J3anpd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZONkEfuOXMUox-4qCusAbWQtb_J3anpd?usp=sharing
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 وأدلة هذا المحك:  
رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك  
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف
تقرير  

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بيان الدليل  

 
 

 نوع الدليل 

 قرار  قرار لجنة  مؤشرات األداء  41158ش  1 5 0 1 1051

نموذج   األداء خطة قياس مؤشرات  41013ش  2 5 0 1 1052
 مركز

نموذج    قياس مؤشرات األداء المعتمدة لمدة عامين 41018 ش 3 5 0 1 1053
 مركز

نموذج   خطط التحسين 41015ش  4 5 0 1 1054
 مركز

 
1-0-6    راجع

 
نامج وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة المستفيدين، ويتم تطويرها بناء عىل ذلك.   ت  رسالة البر

نامج وأهدافه.   حدثت  •  رسالة البر

نامج ورسالة الكلية والمؤسسة.  •  تم بناء مصفوفة اتسا  بير  رسالة البر

للمستفيدين من طالب واعضاء   ت نشر  • الرؤية والرسالة وتحليلها  هيئة    استبانات تحديث 
 التدريس وأرباب العمل. 

ي  12سجل مؤشر )  •
التدريس ف  نامج وأهدافه الموجه ألعضاء هيئة  البر ( من استبيان رسالة 

عام   ي 
الثان  وبمتوسط  1441الفصل  المتوسط،  من  أعىل  أداء  مستوى  عىل  من    4,05ـه 

 خماسي معيار  
 وأدلة هذا المحك : 

 

رمز الدليل  

ب المعيار 
س

ح
 

معيار 
ي  

ع
م.فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة  
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 وثيقة   وثيقة الرسالة القديمة للبرنامج 41054ش  1 6 0 1 1061

 قرار  قرار تشكيل لجنة تحديث الرؤية والرسالة  41149ش  2 6 0 1 1062

 محاضر  محاضر اجتماعات صياغة الرسالة وآراء ممثلي المجتمع 41228ش  3 6 0 1 1063

محضر اجتماع ورشة عمل لجنة السياق المؤسسي الخاص بأهداف   41237ش  4 6 0 1 1064
 برنامج البكالوريوس

 محاضر 

ين من الطالب  استبانات تحديث الرؤية والرسالة وتحليلها للمستفيد 41068ش  5 6 0 1 1065
   وأعضاء هيئة التدريس وأرباب العمل

استبانات 
 وتحليل 

 وثيقة   وثيقة الرسالة الجديدة  41053ش  6 6 0 1 1066

 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1SImzFpRLeRAXHlPmonHp6cfDaFWWp8gk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SImzFpRLeRAXHlPmonHp6cfDaFWWp8gk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SImzFpRLeRAXHlPmonHp6cfDaFWWp8gk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SImzFpRLeRAXHlPmonHp6cfDaFWWp8gk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1322-Fzx0zInRDHym7NrHSxyWGlY532Eg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1322-Fzx0zInRDHym7NrHSxyWGlY532Eg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1322-Fzx0zInRDHym7NrHSxyWGlY532Eg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1322-Fzx0zInRDHym7NrHSxyWGlY532Eg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1322-Fzx0zInRDHym7NrHSxyWGlY532Eg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1322-Fzx0zInRDHym7NrHSxyWGlY532Eg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sEBqcJwFuLVmD8dlCoPowkSpEOAehmnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15-anXZdzxQ2RyUzls7BtrPTbC99Ga98j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15-anXZdzxQ2RyUzls7BtrPTbC99Ga98j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15-anXZdzxQ2RyUzls7BtrPTbC99Ga98j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15-anXZdzxQ2RyUzls7BtrPTbC99Ga98j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15gCGf9RGa4dj0qs29LIqkajmr3hToQJn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sU0dpeyBMmWK6kYbz4aYe8CfzLhmzQEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_WqpzqZ6eKwMVUhJnPOveeGD6oqTOES1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_WqpzqZ6eKwMVUhJnPOveeGD6oqTOES1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15GAQwZ7GRjrMRKb74YGWAopz-TWh8HNz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15GAQwZ7GRjrMRKb74YGWAopz-TWh8HNz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15GAQwZ7GRjrMRKb74YGWAopz-TWh8HNz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15GAQwZ7GRjrMRKb74YGWAopz-TWh8HNz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15GAQwZ7GRjrMRKb74YGWAopz-TWh8HNz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15GAQwZ7GRjrMRKb74YGWAopz-TWh8HNz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15GAQwZ7GRjrMRKb74YGWAopz-TWh8HNz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U0F7g4TSP4R8PWYDuzEtTKDA02hG9H4J?usp=sharing
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التقويم العام لجودة المعيارج.    

 جوانب  القوة : 
ن  امج وأهداف  ه بحي  ث تش  مل مخرج  ات ال  تعلم الثالث  ة -1 واعتماده  ا م  ن  ،تح  ديث رس  الة البر

اتسا  الرسالة  مع  رسالة الكلية والمؤسسة واحتياجات خدمة المجتمع ، و مجلس القسم

اتيجية لم   دة خم   س س   نوات  والتوجه   ات الوطني   ة م   ن خ   الل نم   اذج موح   دة وخط   ة اس   بر

 ـه. 1441-1445

 . توجيه الرسالة لجميع عمليات القسم وأنشطته -2

نامجوضع خطة تشغيلية نابع -3 ي خدمة أهدافه.  ،ة من رسالة البر
 وتصب ف 

نامج بالواقعية وقابلتمبر   -4  تها للقياس. يرسالة وأهداف البر

نامج للمستفيدين والتعريف بها بعدة طر  مختلفة -5  . نشر رسالة البر

ن  امج وأهداف  ه ع  ن الع  ام  ا ارتف  اع نس  بة المس  توى الفع  ىلي لرض    -6 المس  تهدفير  ع  ن رس  الة البر

ي 
ي الدليل:   : الماىص 

 (. 60410)ش:  كما ف 

 
 41 38 العام 

 4,19 4,17 التقييم 

 
  ي تحتاج إل تحسير

 : الجوانب البر
نامج.  -1  تحديث الخطط التشغيلية للبر

ي مراجعة زيادة مشا -2
 . الرؤية والرسالة وسائر الخطةركة المستفيدين ف 

ي القسم بما يتعلق بوجوب بناء عمليات القسم عىل سياسة مخطط لها.  -3
 نشر الثقافة ف 

  أولويات التحسير : 
نامج. ورش عقد  -1  تحديث الخطط التشغيلية للبر

ي موافقة الرسالة لعمليات القسم  -2
من التخطيط  ،وأنشطتهتكوين لجان لجمع مزيد من األدلة ف 

  . واتخاذ القرارات ونحوها 

نامج وأهدافهه رسالة  يالعمل عىل وضع خطة تنفيذية لزيادة فاعلية توج -3 ي أنشطة القسم.  البر
  ف 

https://drive.google.com/drive/folders/1fUUMFPNQikOCoh-Mh6N4Tmilv8Ifj4N2?usp=sharing
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نامج وضمان جودته  : إدارة البر ي
 المعيار الثان 

  رتباط بسحابة المعيار( يحوي ا)

   (3.88  : قويم اإلجماليةت درجة ال )  

                                                                                                                                                                                         

 أ. 
ً
 موجزا

ً
 قدم وصفا

ً
ي مجال إدارة وموضوعيا

نامج ف  نامج وضمان جودته. عن واقع البر  البر

نامج القسم  سع   البر ي 
الجودة ف  نظام  نامج من قبل مجلس مكون من  ف ؛  لتحقيق  البر يدار 

 . الشطرين، يملك صالحياته بقوة األنظمة واللوائح العامة والخاصة 
هيكل  و  القسم  إداري  يوجد  ي 

ف  نامج يتيح  والكلية  ممبر   التشغيلية    للبر خططه  تحقيق 
 . من خالل أهدافه الفرعية والتنفيذية   ية والتطوير 

المؤسسة   الجامعة( وتقوم  )إدارة  القسم:)الكلية( و   العليا  عىل  فة  المشر بشكل    المؤسسة 
استبانات   وفق  الشطرين  ي 

ف  نامج  البر لقيادات  تقيييم  بطلب  وموقع    ةمؤتمت دوري  منظومة  عبر 
بي ويتيح بعض  ي  ا الجامعة 

ف  للجميع، كما  لتقويم  ناتها بشكل دوري  لألعضاء  الموجهة  االستبانات 
نامج   الرؤساء و   العمداء    . عىل البر
تحديث قد  و  ي    تم 

ف  تعديال  تتطلب  قد  ي 
البر اتيجية  االسبر الخطط  بحسب  القسم  هيكل 

والصالحيات  وهناش الهيكلة  ي  وضوح  أيضا    ، 
ومنسوبيه ف  نامج  البر قيادات  وذلك كله  ،  صالحيات 

القسم:  ءا بحسب دليل السياسات واإلجرا  ي 
ي نسخته األول   ( 41016)ش:    ت ف 

(  0116دس  )   ف 
 . ( 1602دس  )   : والثانية 

ي دليل: 
المناخ األكاديمي كما ف  نامج دوريا بقياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن    ويقوم البر

:  ( 41086)ش:   خماسي معيار  التدريس  هيئة  ألعضاء  ي 
الوظيق  الرضا  معدل  بل   حيث   ،4.26  ،

الخطة    % 106.50( ومحققا نسبة:  5من  4)   متجاوزا المستوى المستهدف:  عىل مستوى معدل 
 شغيلية. الت 

ي 
ف  المهام كما  لتوزي    ع  المشكلة  قراراته  وكذلك  الشطرين  من  القسم   لجان  )ش:  وتتعدد   :

 (،  ومن ذلك أيضا: 41223)ش:    ( و 41163)ش:    (،  و 41138
ي البر لجان    وجود /  1

أخرى لمراجعتها وتقويمها من  لجان  توصيف المقررات و نامج مهمتها  ف 
ي 
حاتها؛ كما ف  ي تقارير المقررات ومقبر

 (.  41163: )ش:  خالل توصيات األعضاء والعضوات ف 
نامج  منسقة للجودة منسق و   وجود / 2 ي البر

ن بمتابعة تنفيذ معايبر الجودة وتحسير   ا يقوم   ف 
المختلفة،  و األداء،   الجودة  لجان  تشكيل  ويتم  فصل،  بداية كل  المقررات  ي 

لمنسقر إعداد جدول 
ي 
  : )ش: وعقد االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لمناقشة تطوير خططه وتقييم مخرجاته؛ كما ف 

41223 .)   
أدلة    وجود /  3 ووضع  التعلم،  نواتج  مصفوفة  وتحديث  لمراجعة  خاصة  لجان 

م لمتابعة  وأخرى  التعلم،  نواتج  وقياس  التدريس  اتيجيات  من  السبر والتأكد  المقررات  لفات 
 ها لجميع متطلبات الملف وتشكيل لجنة خاصة لمتابعتها. يفائاست 

مخرجات  4            لقياس  ي 
النهان  االختبار  أسئلة  إحدى  توحيد  لجان  حديثا  القسم  ي 

ف  وشكل   /

نامج.   ات األداء الرئيسية للبر ، وتقديم التغذية الراجعة لمؤشر ي
 التعلم بشكل دقيق ومهب 

امج  وجود  /  5         نامج والبر البر المرجعية بير   المقارنات  ، وأخرى إلعداد  المناظرة لجان لعمل 
نامج و    رات من خالل األدلة السابقة وكذلك:  ا كن االطالع عىل جملة من القر يم التقرير السنوي للبر

 (. 41146ش:  ) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Fl4u2iM_aGR6JB725MPJmiIuiVqvMOtk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hW5pe7jFcnV3c9N0xghsJ-a6SUevVmDR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O5OEpQVHkA_rxacCXCMPBBfb1NrIpRy-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FYKHp-mGRIAzNhl0A0TytTTNmyTnzyFa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EqjlD6BDZ7RTZJeQUuhNngmm-Io8b8ha?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht7k782qWLashXWQ5sTuIt9_s_eYpztN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EqjlD6BDZ7RTZJeQUuhNngmm-Io8b8ha?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht7k782qWLashXWQ5sTuIt9_s_eYpztN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNXFBOvQinL-sdJrG1ZKoFQ9xca0GEdz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNXFBOvQinL-sdJrG1ZKoFQ9xca0GEdz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNXFBOvQinL-sdJrG1ZKoFQ9xca0GEdz?usp=sharing
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اكات تعليمية  نامج بعقد شر ي  )   مقارنات مرجعية مع عدة برامج   وعمل   ، ويقوم البر
موضحة ف 

األداء(  ات  تحويل  (،  41006)ش:    مؤشر وكذلك  التعليمية،  للشؤون  الكلية  وكالة  مع  بالتعاون 
ونية  إلكبر إل  ويعمل  41217)ش:    المقررات  األعمال،  وريادة  للتطوير  الكلية  وكالة  بالتعاون مع   )

العليا   للدراسات  الكلية  وكالة  مع  البحث    عىل كذلك  محركات  ي 
ف  التسجيل  ي 

ف  األعضاء  مساعدة 
   (. 41187: )ش:  العلمي 

ي  
ها كما ف  اكات المجتمعية المكية وغبر نامج من خالل القسم والكلية عددا من الشر وعقد البر

 ( ويحاول تقويمها دوريا. 41090)ش:    دليل 
ي تنفيذ خطط البحث العلمي من خالل  

نامج دوره ف  )ش:    منها:   ، دلة األ   عدد من ويتابع البر
)ش:    (، 41137)ش:    (، 41006)ش:    (، 41091)ش:    (، 41115)ش:    (، 41238)ش:    (، 41091
41157 .) 

ي  
نامج ف  هيئة الوطنية،  ة بناء عىل توصيات الي التطوير بتعديل الخطة الدراس   إطار وقام البر

التوصيفات   وتعديل  بتحديثها  يقوم  القسم   ، المجلس   من خالل وكذلك  (؛  41142ش:  )   مجلس 
 مما يدل عىل قدر كاف من المرونة والصالحيات. 

نامج سياسات و  فيلزم بنشر قائمة ودليل   ، آليات تضمن تحقيق العدالة والمساواة ويتابع البر
الم  والساعات  أسبوعيا: المكاتب  ساعتير   بمعدل  األعباء  41043)ش:    كتبية  توزي    ع  ويحاول   ،)

ا  وفق  العلم التعليمة  الرتب  بحسب  والمساواة  دوريا  41247)ش:    ية: لعدالة  نامج  البر ويصدر   ،)
 (. 41105)ش:    وبالتعاون مع لجنة حقو  الطالب بالكلية والقسم  قرارات منصفة للحقو : 

فة عىل القسم:)الكلية( و   العليا )إدارة الجامعة( وتلزم اإلدارة   نامج بوجود    المؤسسة المشر البر
نامج للبر استشارية  الكلية: 41101)ش:    لجنة  مستوى  عىل  تشكيلها  تم  وقد   ،)   (41164  ،)

نامج  (، وتصدر اللجان جملة من التوصيات لمجلس القسم من خالل محاض   41166)ش:    والبر
 (. 41230: )ش:  اجتماعاتها الدورية 

ي لكوادره اإلدارية والفنية وللكادر  
نامج إل تقديم التدريب الكاف  ويسع القسم من خالل البر

ي مجال الجودة وجميع مجاالت التطورات الحديثة وحثهم عىل
تاحة الفرصة  ذلك، وإ  التدريسي ف 

كما   للتدريب،   انتدابهم  أو  إيفادهم  خالل  من  ي لهم 
)ش:  ف  لألعضاء 41280:  سواءا  )ش:    (، 

41305 : لإلداريير  أو  ا 41318ش )   (،  ثقافة  نشر  محاولة  وكذلك  األكاديمي  (،  واالعتماد  لجودة 
نامج عىل االعتماد.  ي حصول البر

ي تساهم ف 
 ومتطلبات الحصول عليها والممارسات البر

نامج، وأدائه وإنجازاته بما   نامج معلومات موثوقة ومعلنة تتضمن وصف البر وتتيح إدارة البر
نامج:  البر توصيف  ونشر  إتاحة  فمع  المستفيدين،  احتياجات  مع  (،  41012)ش:    يتناسب 

نام ت (،  41011)ش:    وتوصيف المقررات:  ،  ( 41035)ش:    ي(اإلرشاد الدليل  )   جقوم بنشر دليل البر
الطالب:  القسم 41039)ش:    ودليل  موقع  خالل  من  )ش:  (،  اإلعالن 41288:  واللوحات    ية: (، 

ي الشطرين: 41261)ش:  
(، كما يتعاون  41257)ش:    (، وتوزي    ع نماذج من المطويات التعريفية ف 

والتسجيل مع   القبول  والتسجيل:   عمادة  القبول  دليل  نشر  ي 
عمادة  وكذلك  (،  41041)ش:    ف 

ي تنفيذ ملتقر الطالب المستجدين   شؤون الطالب 
 (. 41192)ش:    : ف 

حات التطويرية، من خالل حث أعضاء   نامج دوريا إل تشجيع المبادرات والمقبر ويسع البر
ي تنفيذها ويحوي الدليل:  

نامج عىل تقديم المبادرات والمساهمة ف  من    ا ذجو نم   ( 41168)ش:    البر

https://drive.google.com/drive/folders/1aIld4a7gvIdC3MBPPRbzwOTwIzGjnyz-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ECR2UbgObHGNkoyaWRi7OzT-blump0O3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xrbVbPTsl0nI_nvnky8d65e721eVof3j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/109I5OSSszNkXSzKcFC8NeVVX57rYrkOZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/109I5OSSszNkXSzKcFC8NeVVX57rYrkOZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/109I5OSSszNkXSzKcFC8NeVVX57rYrkOZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/109I5OSSszNkXSzKcFC8NeVVX57rYrkOZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/109I5OSSszNkXSzKcFC8NeVVX57rYrkOZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18grbYERKLwmsPVNNj-Xcy3rzMwGxLlMj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18grbYERKLwmsPVNNj-Xcy3rzMwGxLlMj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18grbYERKLwmsPVNNj-Xcy3rzMwGxLlMj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-YtZjvOvNYE_6ycGSfFEPV0iOKKaYi3s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CHlotn-nWkj4JA4IVfme8urVhIeKvu1V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LZzkgTNCRkrlWV6585u3rKMSH8XHLlO_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KMM-jiof85DiM7rcfUkU1nxEjz3PquIe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lB-6FrU4arH5GSUqQzI3rWWYjAyV3RuT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LZzkgTNCRkrlWV6585u3rKMSH8XHLlO_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15npejApdThjryqlrWzQiArsat-UYLVAa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZtX8n4EiyhmhQ8tMsWi1UDSOhlMTlVqP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QN9f2SAIkAVgAdyJz4RHPbFfG3VIrH74?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uyVg2PvcD-i3mcfNg75ID0hpi4kyFg9d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P03BSqDEExazPb-TAtIMAJEcC0A8bznP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6NuigpvAc9U6tSHo-HtL76XKOlnGUp_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yb871hNmpO0j3JK2d5xLobcQ8H-synlb?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/dadregis
https://drive.google.com/drive/folders/1iDoV9yvisbEbjZBPw6NKGy9U2sVvEksx?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/studaff
https://uqu.edu.sa/studaff
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Bi0SDrbVICU-eeIX6mhP9G4IqWBR2Di/view?usp=sharing
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قرارات   من  اتخذ  وما  والدورات  والندوات  البحثية  وعات  للمشر التدريس  هيئة  أعضاء  حات  مقبر
 لتفعيلها. 

نامج   البر إدارة  وقواعد  تطبيق  وتحاول  الفكرية  الملكية  وحقو   العلمية  األمانة  قيم 
ي جميع المجاالت واألنشطة األكاديمية والبحثية واإلدارية  

الممارسات األخالقية والسلوش القويم ف 
ي    اإلرشاد جملة من برامج    ( 41268)ش:    ،  (   41279)ش:      : الدليل   ويبير  والخدمية،  

والتوجيه ف 
ي مصادر المعلومات. 

، وكذلك دورات طالبية ف  ي البحث العلمي
 تنمية مهارات الطالب ف 
، ش  41252، ش  41008، ش  41150، ش  41225، ش  41105)ش:    : وتتضمن األدلة  

واإلجراءات  ( 41180ش    ، ، 41275 واللوائح  األنظمة  من  نامج  البر إلدارة  التطبيقات  من  جملة   ،
فة عىل القسم:)الكلية( و   العليا )إدارة الجامعة(المعتمدة من قبل المؤسسة  ي  المؤسسة المشر

، بما ف 
 .ديبية ، والشكاوى، والقضايا التأ ات ذلك التظلم 

العليا  المؤسسة  مع  نامج  البر إدارة  الجامعة )  وتتعاون  عىل  و   ( إدارة  فة  المشر المؤسسة 
آليات    القسم:)الكلية(  لتحقيق رسالته وأهدافه مع محاولة تحديد  ي 

الكاف  المالي  التمويل  ي توفبر 
ف 

 . ( 41304ش )   (، 41270)ش:    لتحديد أولويات اإلنفا ،  
نامج تطبيق أنظمة  الجودة وإدارتها بما يتسق مع نظام الجودة المؤسسي    وتحاول إدارة البر
  : الجامعي الجودة  دليل  نامج  البر يعة:  ( 41037)ش:    فيطبق  الشر بكلية  الجودة  وأدلة  )ش:    ، 

نامج السنوي منذ عام    تقرير   ، ومتابعة إصدار وتحسير  ( 41047   ـه؛  1441ـه، حبر عام  1434البر
التحسير  ( 41009)ش:   ي 

ف  شاد بخططه  واالسبر الجودة عمليا ( 41015)ش:    : ،  دوائر    ، ، وإغال  
اش هيئة التدريس والموظف  ي عمليات التخطيط وضمان الجودة  ير  مع الحرص عىل إشر

 والطالب ف 
ي اال وصنع القرار. 

اكهم ف  كة وتشكيالت اللجا ،  ( 41067)ش:  : ستبانات فتقوم بإشر )ش:   : ن المشبر
كة، ، ( 41319 )ش:   وكذلك تشكيل المجالس الطالبية بالقسم والكلية:  واقامة ورش العمل المشبر
41273 ) . 

األداء   ات  مؤشر لقياس  ي 
اإلجران  الدليل  ي    ( 41026)ش:    ويعد 

ف  الجودة  أدلة  أوائل  من 
والكلية  نامج  ال   ، البر السنوات  ي 

ف  األداء  ات  مؤشر قياس  عىل  ساعدت  ي 
المعايبر  البر عىل  سابقة 

المعايبر السداسية المحدثة تم عمل لجنة خاصة واصدار    ، القديمة  المعايبر إل  وحير  تم تعديل 
نامج واعتمادها:  ات األداء المطورة للبر  . ( 410001)ش:    كتيب مؤشر

عام    الذاتية  للدراسة  تقريرا  نامج  البر أصدر  عام  1436وقد  ي 
ف  تحديثه  تم  ثم    ـه 1437ـه 

الدراسة حول  ( 41010)ش:   تقارير  من  الثانية  الدورة  ليمثل  المقروء  نامج  البر إصدار  تم  وحاليا   ،
وو  والضعف،  القوة  نقاط  تحديد  مع  للجودة،  العام  خططالمستوى  ومتابعة    ضع   ، للتحسير 

 .( 41009)ش:      : تنفيذها من خالل خطط التقارير السنوية 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LDtHSrZ8ot1bQprjfH4iNQrGggix8IsO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LDtHSrZ8ot1bQprjfH4iNQrGggix8IsO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YLSbUevZLFDJjS6oSCPMeCAD9c7t-kQi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YLSbUevZLFDJjS6oSCPMeCAD9c7t-kQi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CtocfNBX6jtNB789I8oOuIMt5thOEUTE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WoRjEjLLjTRoSYNaKV-Md1_FY11xuUFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w6da6Dbdq-PdL7s33t_4e4692k2SAJNh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19eZvuolWa1FIt3Yw2tmtqIuihq6yloN3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1loCj0CYD-ombxjteXVpqsPjAaIcHlcfJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P3UvZDXhxRkmSXiWrfAzwD1eQQfZG3U3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P3UvZDXhxRkmSXiWrfAzwD1eQQfZG3U3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
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 عن المعايبر الفرعية   . ب
ً
 : اكتب تقريرا

نامج:   2-1  إدارة البر

نامج   1-2  المعيار الفر ي يضم     19  إدارة البر
ً
:  ،  أساسية ثالثة منها   ، محكا  وكانت نتائجها كما يىلي

 
  غبر مستوف   ال ينطبق  المحك 

ً
 بتمبر   مستوف  بإتقان  مستوف   مستوف   جزئيا

 مستوف 

2 0 0 0 7 10 2 

المتتابعة نامج  البر إدارات  ولوائح وسياسات ب   اهتمت  أنظمة  أعماله وفق  والمؤسسة   إدارة  العالي  وكان  ،  التعليم 
:   أوضح   الممارسات لمحكات هذا المعيار الفر ي ما يىلي
 

2-1-1   نامج من قبل مجالس متخصصة مجلس الكلية، مجلس القسم( ذات مهام وصالحيات  )   يدار البر

 محددة. 
نامج لوائح مجلس التعليم العالي والالئحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس  ي الدليل    يرا ي البر

كما ف 

 (. 41162ش: ،  41108ش:  ) 
نامج  • شيح    ؛ يصدر من معالي مدير الجامعة قرار تعيير  رؤساء القسم ووكيالتهم وقيادات البر ويتم البر

وأنظمة معلنة  لوائح  نامج حسب  البر نامج وبعض    ،لقيادة  البر ويمكن االطالع عىل سبر قادة 
 . ( 41246)ش:  ، و  ( 41245)ش:  قراراتهم من خالل الدليل:  

نامج، تم قياس رضا األعضاء   • نامج دليل سياسة يحدد صالحيات جميع أفراد ولجان البر ي البر
يوجد ف 

ي الدليل  
ي الدلي   (   41342)ش: عنه كما ف 

 ( 41016)ش:    ل  وتم اعتماده من مجلس القسم كما ف 

القسم   • ي 
ف  أعىل سلطة  المجلس  ويعتبر  يعة  الشر قسم  أعضاء وعضوات  من  القسم  يشكل مجلس 

 حسب ما تقتضيه اللوائح واألنظمة. 

ي تتعلق بوضع سياسات القسم وأنظمته تعرض عىل المجلس جميع الموضوعات ا  •
 . لبر

ي تدير شؤون القسم بقرار من المجلس، ويتخذ القرار   •
تشكل جميع لجان القسم ال سيما اللجان البر

 العتمادها. بناء عىل تصويت األعضاء والعضوات، وترفع قرارات المجلس لمجلس الكلية  

ي جميع الموضوعات   •
ي ينظر مجلس القسم والكلية ف 

النظر  له  يخول نظام ولوائح التعليم العالي    البر
عىل  إليه  العرض  تتطلب  موضوعات  من  يستحدث  ما  أو  الكلية  أو  الجامعة  إدارة  به  توجه  وما  ا، 

نامج المختصة.   مجالس البر

 تحدد صالحيات مجلس القسم بناء عىل الئحة الدراسات العليا للجامعة السعودية.  •

ي تطرح فيها وكشوف توقيع األعضاء والعضوات.  •
 محاض  مجلس القسم والموضوعات البر

 ة هذا المحك:  ومن أدل 
 

رمز الدليل  

ب المعيار 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م. فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 ونظم  لوائح نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه  41108ش  1 1 1 2 2111

 لوائح ونظم  نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه  41108ش  2 1 1 2 2112

 نموذج نموذج  من مجلس الكلية   41241ش  3 1 1 2 2113

 نموذج   نموذج  من مجلس القسم   41240ش  4 1 1 2 2114

 قرار  قرار تعيين رئيس القسم  41156ش  5 1 1 2 2115

 قرار  كلية قرارات تعيين وكالء ال 41165ش  6 1 1 2 2116

 قرار    قرارات اللجنة الثالثية 41162ش  7 1 1 2 2117

https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/rect/54241
https://uqu.edu.sa/rect/54241
https://drive.google.com/drive/folders/134j2e3nFmTndhGUP66fsApIGwyOPf8cN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11nZN2siLP449G2nGaewbMi9Tmq4a1uZm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w_4xU6CS_aSRF0e1Ybog5tIQfbNyMIbk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w_4xU6CS_aSRF0e1Ybog5tIQfbNyMIbk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w_4xU6CS_aSRF0e1Ybog5tIQfbNyMIbk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w_4xU6CS_aSRF0e1Ybog5tIQfbNyMIbk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w_4xU6CS_aSRF0e1Ybog5tIQfbNyMIbk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w_4xU6CS_aSRF0e1Ybog5tIQfbNyMIbk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBIVaAgu28Yx0E_d3KG3s16fyEF1b65D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBIVaAgu28Yx0E_d3KG3s16fyEF1b65D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBIVaAgu28Yx0E_d3KG3s16fyEF1b65D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBIVaAgu28Yx0E_d3KG3s16fyEF1b65D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ww4buKu-V6W3BZGkKW4-tTyprUoxg6pn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ww4buKu-V6W3BZGkKW4-tTyprUoxg6pn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ww4buKu-V6W3BZGkKW4-tTyprUoxg6pn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ww4buKu-V6W3BZGkKW4-tTyprUoxg6pn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HQPJdQWFdaP_Jk9o8noHU1zZWNCO5ZgA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HQPJdQWFdaP_Jk9o8noHU1zZWNCO5ZgA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HQPJdQWFdaP_Jk9o8noHU1zZWNCO5ZgA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HQPJdQWFdaP_Jk9o8noHU1zZWNCO5ZgA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HQPJdQWFdaP_Jk9o8noHU1zZWNCO5ZgA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HQPJdQWFdaP_Jk9o8noHU1zZWNCO5ZgA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
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 قرار  القرارات اإلدارية بتوزيع المهام داخل القسم  41138ش  8 1 1 2 2118

نموذج   دليل السياسات واإلجراءات  41016ش  9 1 1 2 2119
 مركز

 قرار   قرار تشكيل اللجان ومهامها وصالحيتها 14641ش  10 1 1 2 21110

 أدلة   دليل البرنامج )الدليل اإلرشادي(  41035ش  11 1 1 2 21111

 
2-1-2   .ة األكاديمية واإلدارية المناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه نامج الخبر ي قيادة البر

 يتوفر ف 

ش  • نامج من عميد الكلية ويرفع البر نامج ووكيلة للبر يح لمعالي مدير الجامعة  يتم ترشيح رئيس للبر
 العتماده. 

شيح  مواصفات    • ي البر
ي القيادات من تو   ويرا  ف 

نجاز والتمبر   فر المهارات القيادية واإل ا معينة ف 
زانه عند تكليفهم   ي حجم المساهمة والنجاح الذي يبر

شيح ف  من خالل اختبار قدراتهم قبل البر
؛ ينظر دليل:  ألخال  الحسنة والسمت األكاديمي با   ا لجان، ويكونان ممن عرف البمهام أو عضوية  

 (. 41162ش: ،  41108ش:  ) 

ي تتيحها  كما تتم متابعتهما من اإلدارة العليا   •
ي الكلية والجامعة، ومن خالل التغذية الراجعة البر

ف 
ي صفحة كل عضو لتستطلع رأيه عن أداء رؤساء األقسام والكلية.  

 الجامعة ف 

 .   ( 41343)ش:   خطابات الشكر  نماذج من   •

 وأدلة هذا المحك : 

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي   

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
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ي   
رمز الدليل ف

تقرير  
ع( 

سة)
الدرا

  
 

نوع   بيان الدليل  
 الدليل 

القواعد المنظمة  الالئحة المنظمة لشؤون مسوبي الجامعات السعودية )  41095ش  1 2 1 2 2121
 الختيار القيادات( 

لوائح 
 ونظم 

سير   السيرة الذاتية لعميد الكلية ووكالء الكلية ورئيس القسم  ووكيلة القسم  41245ش  2 2 1 2 2122
 ذاتية

مع تحقيق رسالة  بعض القرارات لقيادات الكلية والقسم والتي تتوافق  41140ش  3 2 1 2 2123
 وأهداف القسم 

 قرار 

استبانة: تقييم رؤساء األقسام األكاديمية  وعمداء الكليات ومجلس الجامعة   41083ش  4 2 1 2 2124
 موجهة ألعضاء هيئة التدريس 

استبانات 
 وتحليل 

 
2-1-3    العدد نامج  البر لدى  والفنية،  يتوفر  والمهنية  اإلدارية  بالمهام  للقيام  المؤهلة  الكوادر  من  ي 

الكاف 
 ولهم مهام وصالحيات محددة. * 

دوري  • بشكل  ويقيم  مؤهل  إداري  كادر  نامج  البر لدى  )ش:    ،  ( 41082)ش:      يوجد 
41084 ) . 

أكاديمي  • كادر  نامج  البر لدى  وإحصائية    يوجد  الطلبة  أعداد  مع  كببر  حد  إل  يتناسب  مؤهل 
 بأعضاء هيئة التدريس ومؤهالتهم. 

نامج ملف إنجاز ل  • نامج   ألعضاء المنتسبير  يوجد لدى البر ي الشطرين   للبر
  ( ملف السبر الذاتية )   ف 

 يحدث بشكل مستمر.  

والجودة   • التطوير  يتطلبها  ي 
البر المختلفة  الدورات  نامج  البر ي 

ف  واألكاديمي  اإلداري  للكادر  تقدم 
 واالعتماد. 

التغذي  • نامج  للبر نا تقدم  البر ي  منسونر عن  الراجعة  المقرر ة  تقرير  استبانة  خالل  من  عىل    مج 
 .   ( 41344)ش: مستوى المدرس  

ي حكمهم من  يؤهل المنضمو    •
 خالل برامج التأهيل. ن الجدد له من أعضاء هيئة التدريس ومن ف 

https://drive.google.com/drive/folders/1FYKHp-mGRIAzNhl0A0TytTTNmyTnzyFa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FYKHp-mGRIAzNhl0A0TytTTNmyTnzyFa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FYKHp-mGRIAzNhl0A0TytTTNmyTnzyFa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FYKHp-mGRIAzNhl0A0TytTTNmyTnzyFa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNXFBOvQinL-sdJrG1ZKoFQ9xca0GEdz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNXFBOvQinL-sdJrG1ZKoFQ9xca0GEdz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNXFBOvQinL-sdJrG1ZKoFQ9xca0GEdz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNXFBOvQinL-sdJrG1ZKoFQ9xca0GEdz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k9_pQ5XL04rOmjTVOxsxm4bDzLoR1WcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EcG6seZkZJqaRh2gdqO1Gpo1tj3CP0wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nnFiJwzzVA7WHMpK1dFMb3PkCVx2Q9Uf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOJmvO1uEPOjM2LP1kVmzqybCxGpq75z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOJmvO1uEPOjM2LP1kVmzqybCxGpq75z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOJmvO1uEPOjM2LP1kVmzqybCxGpq75z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOJmvO1uEPOjM2LP1kVmzqybCxGpq75z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOJmvO1uEPOjM2LP1kVmzqybCxGpq75z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOJmvO1uEPOjM2LP1kVmzqybCxGpq75z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOJmvO1uEPOjM2LP1kVmzqybCxGpq75z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/134j2e3nFmTndhGUP66fsApIGwyOPf8cN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/134j2e3nFmTndhGUP66fsApIGwyOPf8cN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/134j2e3nFmTndhGUP66fsApIGwyOPf8cN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/134j2e3nFmTndhGUP66fsApIGwyOPf8cN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dmMq9__lwVCOWvSrjDCIR_Qqj2DAsTZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dmMq9__lwVCOWvSrjDCIR_Qqj2DAsTZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dmMq9__lwVCOWvSrjDCIR_Qqj2DAsTZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dmMq9__lwVCOWvSrjDCIR_Qqj2DAsTZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dmMq9__lwVCOWvSrjDCIR_Qqj2DAsTZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17TK8Xv67V-Cjj-rKIg6t638k3l6IzW9r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17TK8Xv67V-Cjj-rKIg6t638k3l6IzW9r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17TK8Xv67V-Cjj-rKIg6t638k3l6IzW9r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17TK8Xv67V-Cjj-rKIg6t638k3l6IzW9r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17TK8Xv67V-Cjj-rKIg6t638k3l6IzW9r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17TK8Xv67V-Cjj-rKIg6t638k3l6IzW9r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1olymcIN-QM25S6u4QvjoPvN2GBDIQvbt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNcLXa3-5Y-lBXMunu2pRbALnwDqk_hZ?usp=sharing
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من    4,45واإلجراءات   تقويم أصحاب المصلحة لكتيب السياسة   KPI-P-34سجل مؤشر األداء   •
، وهي نسبة أعىل من التقييم السابق للنسخة األول من الدليل.     معيار خماسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وأدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب المعيار 
س

ح
ب

 

معيار  
ي  

ع
م. فر

 

ك
ح
م

 

رقم 
الدليل 

ي   
رمز الدليل ف

سة  
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 إحصائية  إحصائية بأعضاء هيئة التدريس في القسم ومؤهالتهم 41118ش  1 3 1 2 2131

نماذج من السير الذاتية لألعضاء، ومشاركتهم في األنشطة البحثية،   41243ش  2 3 1 2 2132
 وقبول األبحاث 

 سير ذاتية  

 ائية إحص إحصائية بالموظفين والفنيين التابعين للبرنامج  41116ش  3 3 1 2 2133

 سير ذاتية   السير الذاتية للموظفين والفنيين التابعين للبرنامج  41244ش  4 3 1 2 2134

نموذج   دليل السياسات واإلجراءات  41016ش  5 3 1 2 2135
 مركز

 نموذج نموذج مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية  41253ش  6 3 1 2 2136

 عينات   دورات مهارات للموظفين واألعضاء اإلداريين 41280ش  7 3 1 2 2137

 قرار  قرارات اللجان المشكلة  41161ش  8 3 1 2 2138

 
2  -1-4    نامج عىل توفبر مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية داعمة. تعمل  إدارة البر

نامج إل تقديم مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية داعمة من خالل  •    : يسع البر
نامج.  •  وجود هيكل تنظيمي للبر

 الئحة مهام أعضاء هيئة التدريس.  •

نامج من الموظفير  والموظفات.  • ي البر
 توصيف مهام الكادر اإلداري ف 

نامج.  • ي تقيم البيئة األكاديمية للبر
 التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس البر

و  • والمهام  الصالحيات  المحددة  المختلفة  اللجان  المعايبر ال وجود  التغذي   ، واضحة    ة تقدم 
 . الراجعة عن أدائها وتقيم باستمرار  

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

ما مدى رضاك عن وضوح 
دليل السياسات بالقسم؟

ما مدى الرضا عن مهام 
وتشكيالت اللجان في الدليل؟

المتوسط العام 

1441عام  4.434.374.4

1442عام  4.534.374.45

ي
س
ما

خ
ر 

يا
مع

KP1-P-34

https://drive.google.com/drive/folders/1ttVOhZxpkH1KXr4gso0Oqc5zQF4_GkZ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ttVOhZxpkH1KXr4gso0Oqc5zQF4_GkZ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ttVOhZxpkH1KXr4gso0Oqc5zQF4_GkZ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ttVOhZxpkH1KXr4gso0Oqc5zQF4_GkZ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Lah5FCY4m703j9MetQxRXJUY1ayKSp3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Lah5FCY4m703j9MetQxRXJUY1ayKSp3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Lah5FCY4m703j9MetQxRXJUY1ayKSp3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Lah5FCY4m703j9MetQxRXJUY1ayKSp3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cyh38udblOJvOU-LJ5yu5ia3hEAFqTrq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cyh38udblOJvOU-LJ5yu5ia3hEAFqTrq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cyh38udblOJvOU-LJ5yu5ia3hEAFqTrq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cyh38udblOJvOU-LJ5yu5ia3hEAFqTrq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pdv1YG1_jxrXXgvBcbjnPO5BnzXLflr9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pdv1YG1_jxrXXgvBcbjnPO5BnzXLflr9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pdv1YG1_jxrXXgvBcbjnPO5BnzXLflr9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pdv1YG1_jxrXXgvBcbjnPO5BnzXLflr9?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cf0chdGeVMRB9UuWhcv0USNR68OBVViC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cf0chdGeVMRB9UuWhcv0USNR68OBVViC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cf0chdGeVMRB9UuWhcv0USNR68OBVViC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cf0chdGeVMRB9UuWhcv0USNR68OBVViC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OVZf4a-YkJlcfUoJQGKpckJ3-YT5RM_z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OVZf4a-YkJlcfUoJQGKpckJ3-YT5RM_z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OVZf4a-YkJlcfUoJQGKpckJ3-YT5RM_z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OVZf4a-YkJlcfUoJQGKpckJ3-YT5RM_z?usp=sharing
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نامج  لألعضاء والعضوات من   • ي كل ما من  إبداء الرأي وتقديم    إمكانية ما يتيحه البر
المبادرات ف 

ات   ين والمتمبر  ي المبادرات ودعمها وتكريم المتمبر 
شأنه دعم العملية التعليمية أو تجويدها، وتبب 

نامج.  ي البر
 ف 

 وجود دليل للسياسات واإلجراءات.  •

لهم  • المخصصة  التدريبية  والدورات  امج  البر خالل  من  نامج  للبر المنتسبير   وكذلك    ،تأهيل 
نام   ن المتعاونو   ج. مع البر

نامج السنوي.  •  تقرير منجزات البر

نامج  الخاص ب   KPI-P-25  مؤشر    سجل و  • ، أعىل    4,11أداء    مستوىتقييم البر من معيار خماسي
 من المستوى المستهدف، والمؤشر يتجه نحو الصعود . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب المعيار 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م.فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
 

رمز 
ي  

الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

نموذج   دليل السياسات واإلجراءات  41016ش  1 4 1 2 2141
 مركز

 عينات   مشروع تأهيل مبنى الكلية 41310ش  2 4 1 2 2142

فق والتجهيزات  استبانة: قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن المرا  41086ش  3 4 1 2 2143
   والخدمات 

استبانات 
 وتحليل 

استبانات  استبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المقررات 41062ش  4 4 1 2 2144
 وتحليل 

 
       2  -1-5   نامج الواحد. وجد آليات مناسبة للتكامل والمشاركة الفعالة بير  الفروع المختلفة  ي  للبر

 اجتماع مجالس القسم بمشاركة ممثىلي الشطرين.  •
 محاض 

كة بير  الشطرين.  •
 قررات تشكيل اللجان المشبر

كة بير  الشطرين .  •
 محاض  اجتماع اللجان المشبر

كة بير  الشطرين.  •
 تقارير المقررات المشبر
 ومن أدلة هذا المحك:  

1439-14381440-14391441

ذكر 3.353.463.93

أنثى 2.933.644.3

الكل 3.143.464.11

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

ي
س
ما

خ
س 

قيا
م

KPI-P-25

https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F1bbHInz7HotMCQur572Ail4fZ8CwJlN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DIlFmvDL9abici8gJsDueI4kHxIOUw2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DIlFmvDL9abici8gJsDueI4kHxIOUw2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DIlFmvDL9abici8gJsDueI4kHxIOUw2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DIlFmvDL9abici8gJsDueI4kHxIOUw2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O5OEpQVHkA_rxacCXCMPBBfb1NrIpRy-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O5OEpQVHkA_rxacCXCMPBBfb1NrIpRy-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O5OEpQVHkA_rxacCXCMPBBfb1NrIpRy-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O5OEpQVHkA_rxacCXCMPBBfb1NrIpRy-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O5OEpQVHkA_rxacCXCMPBBfb1NrIpRy-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O5OEpQVHkA_rxacCXCMPBBfb1NrIpRy-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O5OEpQVHkA_rxacCXCMPBBfb1NrIpRy-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
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رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي   

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
رقم المل

رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 نوع الدليل  بيان الدليل  

 اضر مح   محضر اجتماع مجلس القسم بمشاركة ممثلي الشطرين 41236ش  1 5 1 2 2151

 جداول  الجدول الدراسي محدد به القاعات الدراسية  41242ش  2 5 1 2 2152

 قرار  قرارات تشكيل اللجان المشتركة بين والشطرين  41163ش  3 5 1 2 2153

 محاضر  محاضر  اجتماعات اللجان المشتركة بين الشطرين 41223ش  4 5 1 2 2154

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  5 5 1 2 2155
 مركز

 
      2  -1-6    اكة التعليمية والبحثية )إن وجدت( بما يضمن نامج بتطبيق الضوابط المؤسسية للشر م البر  

يلبر
تحصيل   ومعايبر  والتدريس  التعليمية  والمواد  الدراسية  المقررات  ذلك  ي 

ف  بما  نامج،  البر جوانب  جميع  جودة 
 الطالب والخدمات المقدمة. 

ي ا  •
 لمجاالت العلمية والبحثية. وثائق االتفاقيات بير  الجامعة والجامعات األخرى ف 

ونية.  •  خطابات تحويل المقررات إل إلكبر

 تقارير المحركات البحثية .  •

 ومن أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي   

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
رقم المل

رمز الدليل   
ي تقرير  

ف

سة 
الدرا

  
 

 نوع الدليل  بيان الدليل  

خرى )في  نماذج وثائق االتفاقيات بين الجامعة والجامعات األ  41049ش  1 6 1 2 2161
 المجاالت العلمية والبحثية( 

 وثيقة  

 خطاب    خطابات تحويل المقررات إلى إلكترونية 41217ش  2 6 1 2 2162

 تقرير   تقارير المحركات البحثية 41187ش  3 6 1 2 2163

 
      2  -1-7    اكات التعليمية والبحثية بشكل منتظم، ويتخذ القرارات المناسبة حيال نامج فاعلية الشر م البر يقي 
 ذلك. 

اكات التعليمية والبحثي استبانات و  • نظر دليل: )ة بشكل دوري نتائج تقويم فاعلية الشر  (  41090ش   ؛ ي 

 
2  -1-8   ات ي ضوء مؤشر

اكة المجتمعية للمؤسسة ف  ي خطة الشر
امه بتنفيذ دوره ف  نامج البر  تتابع إدارة البر

 محددة. 

ات أداء محددة. يتابع   • ي ضوء مؤشر
اكات المجتمعية ف  ي خطة الشر

امه بتنفيذ دوره ف  نامج البر   البر

 بالمشاركات المجتمعية.   ة يوجد إحصائيات وقائم  •

اكات المجتمعية.  • نامج جملة من الشر  يعقد البر
 من أدلة هذا المحك:  

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1TdfMkKC1jl25OyrnjiInKQLZbiRyuqgO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TdfMkKC1jl25OyrnjiInKQLZbiRyuqgO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TdfMkKC1jl25OyrnjiInKQLZbiRyuqgO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TdfMkKC1jl25OyrnjiInKQLZbiRyuqgO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JdTJEY1bVecAvcSC-hA9yJ5Ne-kb_vnw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JdTJEY1bVecAvcSC-hA9yJ5Ne-kb_vnw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JdTJEY1bVecAvcSC-hA9yJ5Ne-kb_vnw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JdTJEY1bVecAvcSC-hA9yJ5Ne-kb_vnw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BqPGeZgPscIcdDsgAm6iVsfugWWfhBjF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BqPGeZgPscIcdDsgAm6iVsfugWWfhBjF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BqPGeZgPscIcdDsgAm6iVsfugWWfhBjF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BqPGeZgPscIcdDsgAm6iVsfugWWfhBjF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht7k782qWLashXWQ5sTuIt9_s_eYpztN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht7k782qWLashXWQ5sTuIt9_s_eYpztN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht7k782qWLashXWQ5sTuIt9_s_eYpztN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht7k782qWLashXWQ5sTuIt9_s_eYpztN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13z6acF4Oueb9gqmbk2vWb597AeXSXj38?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13z6acF4Oueb9gqmbk2vWb597AeXSXj38?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13z6acF4Oueb9gqmbk2vWb597AeXSXj38?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13z6acF4Oueb9gqmbk2vWb597AeXSXj38?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13z6acF4Oueb9gqmbk2vWb597AeXSXj38?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oSLO4uE6GveTjD68pMi2BYQnpKAX4os?usp=sharing
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رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
رقم المل

ي   
رمز الدليل ف

تقرير  

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بينان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

نموذج   الخطة االستراتيجية والتنفيذية للجامعة والكلية و القسم والبرنامج 41002ش  1 8 1 2 2181
 مركز

 اتعين    نماذج من تطبيقات البرنامج للشراكات المؤسسية  41329ش  2 8 1 2 2182

 
    2-1-9    ات ي ضوء مؤشر

البحث العلمي للمؤسسة ف  ي خطة 
امه بتنفيذ دوره ف  نامج البر  تتابع إدارة البر

 أداء محددة. 

نامج يوجد لدى  • نامج إحصائية باإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس    البر  . بالبر

نامج.  •  يوجد دليل الرسائل العلمية المناقشة بالبر

من   • عدد  مع  نامج  البر توفبر  تعاون  ي 
ف  تساهم  أبحاث  لتقديم  والحكومية  العلمية  المؤسسات 

 المعلومات الدراسات لها. 

ي المؤتمرات والملتقيات داخل المؤسسة وخارجها.  •
نامج ف   يشارش أعضاء وعضوات البر

. مع األعضاء يرا  فيه النظر إل إ التعاقد   • ي
 نتاجهم البحب 

 من أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب 
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
رقم المل

ي   
رمز الدليل ف

تقرير  
ع( 

سة)
الدرا

 

 
 

 بينان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 تقرير مشروع أولويات البحث العلمي بالقسم 41238ش  1 9 1 2 2191

 إحصائية  إحصائية باإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم  41115ش  2 9 1 2 2192

 أدلة     دليل الرسائل العلمية  41038ش  3 9 1 2 2193

استبانات  نتائج مؤشرات األداء الخاصة  بالبحث العلمي 41091ش  4 9 1 2 2194
 وتحليل 

نموذج   المقارنة المرجعية  41006ش  5 9 1 2 2195
 مركز

شر بحثين باسم  التعميم الصادر بشأن ربط تجديد عقود المتعاقدين بن  41137ش  6 9 1 2 2196
 الجامعة 

 قرار 

 قرار   قرار تفعيل بدل التميز في البحث العلمي 41157ش  7 9 1 2 2197

 
     2-1-10    التطوير بإحداث  نامج  البر عىل  للقائمير   تسمح  والصالحيات  المرونة  من  قدر كاٍف  يتوفر 
نامج ومقرراته الدراسية. والتغيبر    الالزم؛ استجابة للمستجدات ولنتائج عمليات التقويم الدوري للبر

 تشكيل لجان الجودة بالقسم.  •

 ا. سنوي   جنة تطوير المقررات وتقييمها تشكيل ل  •

 تشكيل لجان توصيف المقررات.  •

 . تقارير لجنة الملفات  •

 ة. دوري ال تقارير ومحاض  لجنة تقييم المناهج واجتماعاتها   •

نامج تق  • ي البر  . ييم جهات التوظيف لخريجر

 ة الدراسية للقسم. تعديل الخط  •

نامج واعتماد ذلك من مجلس القسم.  •  تحديث توصيف المقررات وتوصيف البر

https://drive.google.com/drive/folders/1-usrpkpbWODmOFhNScipXUx9qR5wvml3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-usrpkpbWODmOFhNScipXUx9qR5wvml3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-usrpkpbWODmOFhNScipXUx9qR5wvml3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-usrpkpbWODmOFhNScipXUx9qR5wvml3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10zjp7lomOXf5noMP2rFlsXK3les3hhJh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10zjp7lomOXf5noMP2rFlsXK3les3hhJh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10zjp7lomOXf5noMP2rFlsXK3les3hhJh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10zjp7lomOXf5noMP2rFlsXK3les3hhJh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PFEBRNVrjC5F2TW3O9hOAkWCZBgeAC9H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PFEBRNVrjC5F2TW3O9hOAkWCZBgeAC9H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PFEBRNVrjC5F2TW3O9hOAkWCZBgeAC9H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PFEBRNVrjC5F2TW3O9hOAkWCZBgeAC9H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W7zSl5tqVp7P4mcvmWFkfDLvKgTf-tXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W7zSl5tqVp7P4mcvmWFkfDLvKgTf-tXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W7zSl5tqVp7P4mcvmWFkfDLvKgTf-tXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W7zSl5tqVp7P4mcvmWFkfDLvKgTf-tXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yqK6gF_9QSFei081tQ_aS8PVUdO2JnnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yqK6gF_9QSFei081tQ_aS8PVUdO2JnnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yqK6gF_9QSFei081tQ_aS8PVUdO2JnnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yqK6gF_9QSFei081tQ_aS8PVUdO2JnnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18-V6b7jNdbF7ZgeT5q46ZN9rXYZHFVtg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rbnb0pG03m8GI2vDnBDkbdkfyOfngpJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rbnb0pG03m8GI2vDnBDkbdkfyOfngpJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rbnb0pG03m8GI2vDnBDkbdkfyOfngpJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rbnb0pG03m8GI2vDnBDkbdkfyOfngpJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r7k-xr5l-yKkaC30oZcCFYCw03WQWOsr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r7k-xr5l-yKkaC30oZcCFYCw03WQWOsr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r7k-xr5l-yKkaC30oZcCFYCw03WQWOsr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r7k-xr5l-yKkaC30oZcCFYCw03WQWOsr?usp=sharing
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نامج بصالحية التعديل عىل بعض المناهج والمقررات وإضافة بعض المفردات عىل   • يتمتع البر
ي تقارير المقرر   ، المقرر 

بعد اعتماد هذه التعديالت    ات بناء عىل توصيات األعضاء والعضوات ف 
ي مجلس القسم لمناقشتها وبناء القرارات عىل أساسها. 

 ف 
 من أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
رقم المل

ي   
رمز الدليل ف

تقرير  

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بينان الدليل 

 
 

 الدليل نوع 

نموذج   الخطة الدراسية المعدلة  41003ش  1 10 1 2 21101
 مركز

نموذج   الخطة الدراسية غير المعدلة  41004ش  2 10 1 2 21102
 مركز

 رار ق   قرارات متخذة للتطوير والجودة  41139ش  3 10 1 2 21103

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  4 10 1 2 21104
 مركز

 قرار    قرار إعداد توصيف البرنامج 41142ش  5 10 1 2 21105

 أدلة   ويرها الدليل اإلجرائي إلعداد  البرامج األكاديمية وتط 41027ش  6 10 1 2 21106

 محاضر  تقارير ومحاضر لجنة المناهج 41182ش  7 10 1 2 21107

نموذج   تقرير البرنامج السنوي  41009ش  8 10 1 2 21108
 مركز

استبانات  المقرراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج  41062ش  9 10 1 2 21109
 وتحليل 

 
2-1-11    األكاديمية ممارساتها  ي جميع 

ف  والمساواة  والعدالة  اهة  الب   تضمن  آليات  نامج  البر إدارة  تطبق 
 إن وجدت(. )  واإلدارية، وبير  شطري الطالب والطالبات والفروع 

ي شطري الطالب والطالبات   •
نامج أعضاء وعضوات ف  توزع المهام بينهم بشكل  ت يتوفر لدى البر

ي متطلباته   ات احتياج تغطية  يحقق  بما    ، متوازن  نامج ويلبر نامج ومجلسه يشارش    ؛ البر فلجان البر
نامج ويثبت ذلك   فيها الجميع ويوزع الجدول الدراسي بينهم بما يحقق المصلحة للمنتسبير  للبر

 كله من خالل خطابات رسمية بتكليف األعضاء والعضوات. 

بال   • الجميع  عىل  ومطبقة  واضحة  معايبر  وفق  نامج  البر ي  منسونر  
بير  الدراسية  الجداول  توزع 

 استثناء. 

وأساليب  يل  • التفاصيل  أد   يحوي  الذي  المقرر  ملف  بتقديم  والعضوات  األعضاء  نامج  البر زم 
ي يمارسها األستاذ.   التقييم 

 البر

نامج لجان للتظلم والشكاوى.  •  يوجد لدى البر

نامج لجان تقييم االختبارات وتصحيح العينة العشوائية وتقاريرها.  •  يوجد لدى البر

وظائ  • عىل  شيح  البر ي 
ف  نامج  البر ي  يعمل 

ف  السعوديير   وغبر  السعوديير   توظيف  الئحة  وفق  فه 
 الجامعات السعودية. 

 من أدلة المحك:  

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
رقم المل

ي   
رمز الدليل ف

تقرير  

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بينان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 لوائح ونظم  الئحة توظيف السعوديين وغير السعوديين  41104ش  1 11 1 2 21111

 تقرير تقارير اإلرشاد األكاديمي  41184ش  2 11 1 2 21112

 أدلة     دليل المكاتب والساعات المكتبية 41043ش  3 11 1 2 21113

https://drive.google.com/drive/folders/1MOKx-qMxTYbbLdpKeT3BDO4p4DTxLf0C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MOKx-qMxTYbbLdpKeT3BDO4p4DTxLf0C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MOKx-qMxTYbbLdpKeT3BDO4p4DTxLf0C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MOKx-qMxTYbbLdpKeT3BDO4p4DTxLf0C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIAsypWKplXmwQ_-lRkNePr4HsoXeMx6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIAsypWKplXmwQ_-lRkNePr4HsoXeMx6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIAsypWKplXmwQ_-lRkNePr4HsoXeMx6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIAsypWKplXmwQ_-lRkNePr4HsoXeMx6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/156fJjR9WWSYaWfXYHuvwB62qLQCwboLv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/156fJjR9WWSYaWfXYHuvwB62qLQCwboLv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/156fJjR9WWSYaWfXYHuvwB62qLQCwboLv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/156fJjR9WWSYaWfXYHuvwB62qLQCwboLv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18grbYERKLwmsPVNNj-Xcy3rzMwGxLlMj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18grbYERKLwmsPVNNj-Xcy3rzMwGxLlMj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18grbYERKLwmsPVNNj-Xcy3rzMwGxLlMj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18grbYERKLwmsPVNNj-Xcy3rzMwGxLlMj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Knbwnnuf4yPSxU-D701GSKc_gfV4c-0s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Knbwnnuf4yPSxU-D701GSKc_gfV4c-0s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Knbwnnuf4yPSxU-D701GSKc_gfV4c-0s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Knbwnnuf4yPSxU-D701GSKc_gfV4c-0s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Knbwnnuf4yPSxU-D701GSKc_gfV4c-0s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Knbwnnuf4yPSxU-D701GSKc_gfV4c-0s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RqKn2KYL1By-eIMAHsUr9mh9ZyKXI4Qv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RqKn2KYL1By-eIMAHsUr9mh9ZyKXI4Qv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RqKn2KYL1By-eIMAHsUr9mh9ZyKXI4Qv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RqKn2KYL1By-eIMAHsUr9mh9ZyKXI4Qv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O1OLBVChWOpBIob7Km8jGExCc3Cq_L0G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O1OLBVChWOpBIob7Km8jGExCc3Cq_L0G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O1OLBVChWOpBIob7Km8jGExCc3Cq_L0G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O1OLBVChWOpBIob7Km8jGExCc3Cq_L0G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CHlotn-nWkj4JA4IVfme8urVhIeKvu1V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CHlotn-nWkj4JA4IVfme8urVhIeKvu1V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CHlotn-nWkj4JA4IVfme8urVhIeKvu1V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CHlotn-nWkj4JA4IVfme8urVhIeKvu1V?usp=sharing
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 جداول  التعليمية( جدول األعباء الدراسية )المتابعة 41247ش  4 11 1 2 21114

 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  5 11 1 2 21115

 لوائح ونظم  الالئحة الوظيفية  41098ش  6 11 1 2 21116

 
   2-1-12    ،نامج البر تخصص  ي 

ف  اء  والخبر المهنيير   من  أعضاء  تضم  استشارية  لجنة  نامج  البر يشكل 
ي تقييمه وتطويره وتحسير  أدائه.  

 للمساهمة ف 

وتحسير    • وتطوير  نامج  البر لتقييم  االجتماعات  بعض  عقدت  استشارية  لجنة  نامج  البر شكل 
المجال    ، مخرجاته  ي 

ف  عالية  ة  اللجنة من شخصيات ذات خبر ي  وقد شكلت 
والميدان  األكاديمي 

ي 
 . والمهب 

نامج.  •  محاض  اللجنة االستشارية للبر

حات الصادرة من اللجنة االستشارية.   •  التوصيات والمقبر
 أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
رقم المل

رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 لوائح ونظم    الئحة اللجان االستشارية لكليات وبرامج الجامعة  41101ش  1 12 1 2 21121

 قرار    قرارات تشكيل اللجنة االستشارية في الكلية   41164ش  2 12 1 2 21122

 قرار    الستشارية في القسمقرارات وخطابات  تشكيل اللجنة ا 41166ش  3 12 1 2 21123

محاضر اللجنة االستشارية والقرارات والتوصيات الصادرة من   41230ش  4 12 1 2 21124
   اللجنة االستشارية 

 محاضر 

 
2-1-13    المهنية والقدرات  المهارات  وتطوير  بتنمية  نامج  البر إدارة  م   

واإلدارية  تلبر الفنية  للكوادر 
 . المساندة لمواكبة التطورات الحديثة 

تقديم   • عىل  نامج  البر والدورات يعمل  التدريبية  امج  عىل    ، البر والعضوات  األعضاء  ويحث 
 الجهات الداخلية والخارجية. من  تقييمها يتم  و   ، حضورها 

اإل  • الكادر  ويحث  والدورات،  التدريبية  امج  البر تقديم  عىل  نامج  البر عىل  يعمل  ي 
والفب  داري 

 حضورها، ويتم تقييمها من الجهات الداخلية والخارجية. 
 أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
رقم المل

رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 عينات   كشوف الدورات التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  41305ش  1 13 1 2 21131

سواء  أقامها  نماذج للدورات الحاصل عليها الفنيين واإلداريين :  41318ش  2 13 1 2 21132
   البرنامج أو أي جهة أخرى داخل الجامعة أو خارجها وشهادتها  

 عينات

 
2-1-14    نامج، وأدائه وإنجازاته بما يتناسب نامج معلومات موثوقة ومعلنة تتضمن وصف البر تتيح إدارة البر

 مع احتياجات المستفيدين. 

نامج دليل متكامل.  •  يتوفر للبر

نامج دليال   •  للطالب. يوفر البر

نامج.  • نامج دليال للقبول والتسجيل بالبر  يوفر البر

https://drive.google.com/drive/folders/16-4R6TFzFEEHhSJOaUq2AJbBsd_4hXQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-4R6TFzFEEHhSJOaUq2AJbBsd_4hXQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-4R6TFzFEEHhSJOaUq2AJbBsd_4hXQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-4R6TFzFEEHhSJOaUq2AJbBsd_4hXQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UeniT8VJi4yYEqnL4kyncjbPeUoiO_hF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UeniT8VJi4yYEqnL4kyncjbPeUoiO_hF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UeniT8VJi4yYEqnL4kyncjbPeUoiO_hF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UeniT8VJi4yYEqnL4kyncjbPeUoiO_hF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LZzkgTNCRkrlWV6585u3rKMSH8XHLlO_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LZzkgTNCRkrlWV6585u3rKMSH8XHLlO_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LZzkgTNCRkrlWV6585u3rKMSH8XHLlO_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LZzkgTNCRkrlWV6585u3rKMSH8XHLlO_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KMM-jiof85DiM7rcfUkU1nxEjz3PquIe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KMM-jiof85DiM7rcfUkU1nxEjz3PquIe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KMM-jiof85DiM7rcfUkU1nxEjz3PquIe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KMM-jiof85DiM7rcfUkU1nxEjz3PquIe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lB-6FrU4arH5GSUqQzI3rWWYjAyV3RuT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lB-6FrU4arH5GSUqQzI3rWWYjAyV3RuT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lB-6FrU4arH5GSUqQzI3rWWYjAyV3RuT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lB-6FrU4arH5GSUqQzI3rWWYjAyV3RuT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lB-6FrU4arH5GSUqQzI3rWWYjAyV3RuT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lB-6FrU4arH5GSUqQzI3rWWYjAyV3RuT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRFCeQ6gK-x72brB2MtXi7_kOcuYGgh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRFCeQ6gK-x72brB2MtXi7_kOcuYGgh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRFCeQ6gK-x72brB2MtXi7_kOcuYGgh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRFCeQ6gK-x72brB2MtXi7_kOcuYGgh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRFCeQ6gK-x72brB2MtXi7_kOcuYGgh9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZtX8n4EiyhmhQ8tMsWi1UDSOhlMTlVqP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZtX8n4EiyhmhQ8tMsWi1UDSOhlMTlVqP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZtX8n4EiyhmhQ8tMsWi1UDSOhlMTlVqP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZtX8n4EiyhmhQ8tMsWi1UDSOhlMTlVqP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVD4yLeg7grRHTmTJF8USjpmmE1miOJs?usp=sharing
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للطالب   • الجامعة  تقيمها  ي 
البر التعريفية  اللقاءات  ي 

ف  سنوي  بشكل  نامج  البر يشارش 
التوظيف   وفرص  نامج  البر خطة  عن  كاملة  معلومات  اللقاءات  هذه  وتوفر  المستجدين 

نامج.   والكادر التدريسي بالبر

نامج معلومات كافية • نامج    يقدم البر ي والحسابات باسم البر
ون  ي موقع الجامعة اإللكبر

عنه ف 
ي وسائل التواصل المختلفة. 

 ف 

نامج توصيفا دقيقا عنه وعن كل مقرر من مقرراته  • البر مو التوصيفات  وتنشر    ، يقدم  ي 
قع  ف 

 طالع عليها. الجامعة ويتاح اال 

والمن  • وأبرز خريجيه  ومنجزاته  فعالياته  تقارير عن جميع  نامج  البر إليه يقدم  وتنشر    ، تسبير  
نامج.  ي موقع الجامعة وحسابات البر

 جميعها ف 

نامج تقريرا سنويا شامال عن جميع ما   •  به.   يتعلقيقدم البر

 أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

ف  
رقم المل

رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 أدلة   دليل البرنامج )الدليل اإلرشادي(  41035ش  1 14 1 2 21141

 أدلة   دليل الطالب  41039ش  2 14 1 2 21142

 أدلة   دليل القبول والتسجيل  41041ش  3 14 1 2 21143

 عينات   تقارير ملتقى الطالب المستجدين 41192ش  4 14 1 2 21144

 عينات   صورة للموقع اإللكتروني للقسم  41288ش  5 14 1 2 21145

 عينات نماذج من المطويات التعريفية  25741ش  6 14 1 2 21146

 عينات اللوحات اإلعالنية  41261ش  7 14 1 2 21147

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  8 14 1 2 21148
 مركز

نموذج   توصيف المقررات  41011ش  9 14 1 2 21149
 مركز

 

2-1-15    حات التطويرية. تشجع نامج المبادرات والمقبر  إدارة البر
نامج المختلفة  ي يكون    ،تشكل لجان البر

نامج لتطوير  عملها  البر بمثابة استقصاء التغذية الراجعة عن البر
 أدائه وذلك من خالل: 

نامج.  •  اللجنة االستشارية للبر

 لجان الجودة وتوصيف المقررات.  •

 لجان تقارير المقرر.  •

 المقرر. لجان ملفات   •

•  .  لجنة رعاية الموهوبير 

 التغذية الراجعة ألداء القيادات وتقييم المقررات واألعضاء.  •
 أدلة هذا المحك: 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iDoV9yvisbEbjZBPw6NKGy9U2sVvEksx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iDoV9yvisbEbjZBPw6NKGy9U2sVvEksx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iDoV9yvisbEbjZBPw6NKGy9U2sVvEksx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iDoV9yvisbEbjZBPw6NKGy9U2sVvEksx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P03BSqDEExazPb-TAtIMAJEcC0A8bznP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P03BSqDEExazPb-TAtIMAJEcC0A8bznP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P03BSqDEExazPb-TAtIMAJEcC0A8bznP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P03BSqDEExazPb-TAtIMAJEcC0A8bznP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yb871hNmpO0j3JK2d5xLobcQ8H-synlb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yb871hNmpO0j3JK2d5xLobcQ8H-synlb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yb871hNmpO0j3JK2d5xLobcQ8H-synlb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yb871hNmpO0j3JK2d5xLobcQ8H-synlb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6NuigpvAc9U6tSHo-HtL76XKOlnGUp_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6NuigpvAc9U6tSHo-HtL76XKOlnGUp_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6NuigpvAc9U6tSHo-HtL76XKOlnGUp_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6NuigpvAc9U6tSHo-HtL76XKOlnGUp_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
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 نوع الدليل 

 قرار    تشكيل لجان الجودة بالقسم وقرارتها 41141ش  1 15 1 2 21151

نماذج من مقترحات أعضاء  هيئة التدريس للمشروعات البحثية   41168ش  2 15 1 2 21152
  والندوات والدورات وما اتخذ من قرارات لتفعيلها

 قرار 

 عينات شهادات تقدير للطلبة المتميزين 41281ش  3 15 1 2 21153

 خطاب  خطابات الجوائز والتحفيز  41213ش  4 15 1 2 21154

استبانات  مج المقرراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنا 41062ش  5 15 1 2 21155
 وتحليل 

نموذج   خطط التحسين 41015ش  6 15 1 2 21156
 مركز

 
2-1-16    وآليات معايبر  وفق  والموظفير   التدريس  وهيئة  القيادات  أداء  لتقويم   

ا
فعال نظاما  نامج  البر يطبق 

العدالة   تضمن  ومعلنة،  الراجعة  واضحة  التغذية  تقديم  ي 
ف  التقويم  نتائج  من  ويستفاد  والمساءلة،  والشفافية 

 والتحسير  والتطوير. 
 :  وذلك من خالل ما يىلي

نامج.  •    استبانة تقييم قيادات البر

   استبانة تقييم البيئة التعليمية.  •

   . استبانة تقييم الخدمات التعليمية  •

 ستاذ المادة والبيئة التعليمية. أ تقييم للمقرر و استبانة تقارير المقررات وما تتضمنه من   •

 تقارير لجان تقييم االختبارات وتقارير تصحيح العينة العشوائية.  •

 تقارير لجنة التظلم والشكاوى ومراجعة أورا  اإلجابة.  •

و  • برص  الخاصة  وطريقة  التعاميم  النصفية  االختبارات  نتائج  عىل  والطالبات  الطالب  إطالع  رة 
ي المادة. توزي    ع الدراجات و 

 أساليب التقييم ف 

بإ  • الخاصة  وص التعاميم  قبل  بالحرمان  وإنذارهم  والطالبات  الطالب  إل  و خطار  غيابهم  ل 
 الحرمان من دخول االختبار. 

 أدلة هذا المحك: 
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 بيان الدليل  

 
 

نوع  
 الدليل 

استبانات  استبانة: تقييم عمداء الكليات موجهة ألعضاء هيئة التدريس  41082ش  1 16 1 2 21161
 وتحليل 

استبانات     التدريساستبانة: تقييم رؤساء األقسام  موجهة ألعضاء هيئة  41084ش  2 16 1 2 21162
 وتحليل 

استبانات  استبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المقررات 41062ش  3 16 1 2 21163
 وتحليل 

نموذج    كتيب مؤشرات األداء المطورة للبرنامج واعتمادها  41001ش  4 16 1 2 21164
 مركز  

التقويم العادلة   الوظيفي وما تحتويه من معايير الئحة تقييم األداء  41103ش  5 16 1 2 21165
 والشفافية والمعلنة 

 لوائح ونظم 

نموذج   خطط التحسين 41015ش  6 16 1 2 21166
 مركز

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WdxMI8RxwGNG-apBrZF5-w32ojzpKg_3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WdxMI8RxwGNG-apBrZF5-w32ojzpKg_3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WdxMI8RxwGNG-apBrZF5-w32ojzpKg_3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WdxMI8RxwGNG-apBrZF5-w32ojzpKg_3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ksavRihOLBtJE6x_QNA9FmFgE52jZwQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ksavRihOLBtJE6x_QNA9FmFgE52jZwQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ksavRihOLBtJE6x_QNA9FmFgE52jZwQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ksavRihOLBtJE6x_QNA9FmFgE52jZwQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ksavRihOLBtJE6x_QNA9FmFgE52jZwQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UAJhLApnJ6ihH5ID5RuO6vOGnr_yEXmn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UAJhLApnJ6ihH5ID5RuO6vOGnr_yEXmn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UAJhLApnJ6ihH5ID5RuO6vOGnr_yEXmn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UAJhLApnJ6ihH5ID5RuO6vOGnr_yEXmn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGUU25yO0bi-WlVg02Vs7GQrDgf4q457?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGUU25yO0bi-WlVg02Vs7GQrDgf4q457?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGUU25yO0bi-WlVg02Vs7GQrDgf4q457?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGUU25yO0bi-WlVg02Vs7GQrDgf4q457?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NtBhEMif1ls_Gs0bJmVzdrS1M28H0b6O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VqNO2fi3mpK_Lh2_cfZ21eNTDLJewuR7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VqNO2fi3mpK_Lh2_cfZ21eNTDLJewuR7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VqNO2fi3mpK_Lh2_cfZ21eNTDLJewuR7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VqNO2fi3mpK_Lh2_cfZ21eNTDLJewuR7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VqNO2fi3mpK_Lh2_cfZ21eNTDLJewuR7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing


54 

 

 

2-1-17    م الممارسات  تلبر  وقواعد  الفكرية  الملكية  وحقو   العلمية  األمانة  قيم  بتفعيل  نامج  البر إدارة 
ي جميع المجاالت واألنشطة األكاديمية والبحثية واإلدارية والخدمية. 

   األخالقية والسلوش القويم ف 

ي موقع   •
ها ف  ي الجامعات السعودية ونشر

 الكلية. تفعيل الالئحة الموحدة للبحث العلمي ف 

ي مصادر المعلومات أو أخالقيات البحوث العلمية.  •
نامج ف  ي يقيمها البر

 الدورات التدريبية البر

األع  • وحث  االنتحال  برامج كشف  ا تفعيل  عىل  والطالبات  والطالب  والعضوات  الستفادة  ضاء 
 منها. 
 أدلة هذا المحك: 
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 بيان الدليل  

 
 

نوع  
 الدليل 

 لوائح ونظم  امة مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة الع 41107ش  1 17 1 2 21171

 لوائح ونظم  الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات  41096ش  2 17 1 2 21172

 لوائح ونظم  الئحة الترقيات بجامعة أم القرى، ونموذج طلب ترقية  41100ش  3 17 1 2 21173

 قرار  التعاميم والقرارات المتخذة بشأن أخالقيات البحث العلمي  41136ش  4 17 1 2 21174

 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  5 17 1 2 21175

 عينات دورات طالبية في مصادر المعلومات  41279ش  6 17 1 2 21176

 
2-1-18    ي ذلك

نامج األنظمة واللوائح واإلجراءات المعتمدة من قبل المؤسسة / الكلية، بما ف  تطبق إدارة البر
 التظلم، والشكاوى، والقضايا التأديبية. 

   . نشر الئحة حقو  الطالب  •

 . محاض  لجنة حقو  الطالب  •

 . قرار تشكيل لجنة تصحيح العينة العشوائية   •

 العشوائية. تقارير تصحيح العينة  •

ي تقيمه ا عم ادة ش ؤون الط البحث ودعوة الطالب والطالبات لحضور حمالت التعري •
، ف البر

ه بها،  وا ي تعب  بنشر ثقافة حقو  الطالب، وتبصبر
 وإثبات ذلك من خالل كشوف التوقيعات. لبر
 أدلة هذا المحك: 
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نوع  
 الدليل 

 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  1 18 1 2 21181

 محاضر  محاضر اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الطالب  41225ش  2 18 1 2 21182

 قرار  لعشوائية قرار تشكيل لجنة تصحيح العينة ا 41150ش  3 18 1 2 21183

نموذج   تقارير تصحيح العينة العشوائية  41008ش  4 18 1 2 21184
 مركز

 نموذج نموذج للتظلمات  41252ش  5 18 1 2 21185

 عينات حملة التعريف بحقوق وواجبات الطالب بكلية الشريعة  41275ش  6 18 1 2 21186

 خطاب    تعاميم وخطابات لجان التأديب  ونماذج منها 41180ش  7 18 1 2 21187

 
2-1-19    أولويات لتحديد  آليات  وجود  مع  وأهدافه  رسالته  لتحقيق  ي 

الكاف  المالي  التمويل  نامج  للبر يتوفر 
 اإلنفا . 

https://drive.google.com/drive/folders/1L12jCR1oDysGC2OQQS1aM5aiu0nIgveD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L12jCR1oDysGC2OQQS1aM5aiu0nIgveD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L12jCR1oDysGC2OQQS1aM5aiu0nIgveD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L12jCR1oDysGC2OQQS1aM5aiu0nIgveD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L12jCR1oDysGC2OQQS1aM5aiu0nIgveD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L12jCR1oDysGC2OQQS1aM5aiu0nIgveD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ds661ybmyYnHA3A6gGjTJ6vJ_QQ3G9om?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ds661ybmyYnHA3A6gGjTJ6vJ_QQ3G9om?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ds661ybmyYnHA3A6gGjTJ6vJ_QQ3G9om?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ds661ybmyYnHA3A6gGjTJ6vJ_QQ3G9om?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JLuwOnvtPQj0xQjX0LPTG4SNooZeZbDT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JLuwOnvtPQj0xQjX0LPTG4SNooZeZbDT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JLuwOnvtPQj0xQjX0LPTG4SNooZeZbDT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JLuwOnvtPQj0xQjX0LPTG4SNooZeZbDT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LDtHSrZ8ot1bQprjfH4iNQrGggix8IsO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LDtHSrZ8ot1bQprjfH4iNQrGggix8IsO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LDtHSrZ8ot1bQprjfH4iNQrGggix8IsO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LDtHSrZ8ot1bQprjfH4iNQrGggix8IsO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dTSmzin5JBQauLN86zSVgb4LjRphMXAz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dTSmzin5JBQauLN86zSVgb4LjRphMXAz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dTSmzin5JBQauLN86zSVgb4LjRphMXAz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dTSmzin5JBQauLN86zSVgb4LjRphMXAz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dTSmzin5JBQauLN86zSVgb4LjRphMXAz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dTSmzin5JBQauLN86zSVgb4LjRphMXAz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XxbmDpVnn0d7dqLNxWi11SkIyau7Iw6K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XxbmDpVnn0d7dqLNxWi11SkIyau7Iw6K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XxbmDpVnn0d7dqLNxWi11SkIyau7Iw6K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XxbmDpVnn0d7dqLNxWi11SkIyau7Iw6K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I45AosRqlxgoFc2AQHAmyW9Hx-SWUQTf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I45AosRqlxgoFc2AQHAmyW9Hx-SWUQTf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I45AosRqlxgoFc2AQHAmyW9Hx-SWUQTf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I45AosRqlxgoFc2AQHAmyW9Hx-SWUQTf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn7m45SQHFjLy2DTKJnqiZaTlFQYNt_k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn7m45SQHFjLy2DTKJnqiZaTlFQYNt_k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn7m45SQHFjLy2DTKJnqiZaTlFQYNt_k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gn7m45SQHFjLy2DTKJnqiZaTlFQYNt_k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gj43q1WknPpGaOKhLzm7GX36bXx_zrJw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gj43q1WknPpGaOKhLzm7GX36bXx_zrJw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gj43q1WknPpGaOKhLzm7GX36bXx_zrJw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gj43q1WknPpGaOKhLzm7GX36bXx_zrJw?usp=sharing
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 : ي
ي تتمثل ف 

نامج تغطية الحتياجاته المالية والبر  يتوفر للبر

ي بناء بنية تحتية جيده له.  •
ي تساهم ف 

ي تم ضفها للكلية والبر
 بيانات بالعهد البر

نامج وردود الجهات ذات االختصاص بخصوصها.  • ي يتطلبها البر
 خطابات توفبر االحتياجات البر

 أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب 
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي   

ع
م فر

 

ك  
ح
م

رقم الدل  
 

ي  
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل  

 
 

نوع  
 الدليل 

 عينات بيانات بالعهد المنصرفة للكلية  41270ش  1 19 1 2 21191

 اتعين  قوائم المشتروات الخاصة بالكلية والقسم 41304ش  2 19 1 2 21192

  

https://drive.google.com/drive/folders/1klgH4tQDqxyUBs4bjiC-UkqOh5zUCsVM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1klgH4tQDqxyUBs4bjiC-UkqOh5zUCsVM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1klgH4tQDqxyUBs4bjiC-UkqOh5zUCsVM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1klgH4tQDqxyUBs4bjiC-UkqOh5zUCsVM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GQW_zHQzvOyjpO5C7rPu0P3yjStUkZzr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GQW_zHQzvOyjpO5C7rPu0P3yjStUkZzr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GQW_zHQzvOyjpO5C7rPu0P3yjStUkZzr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GQW_zHQzvOyjpO5C7rPu0P3yjStUkZzr?usp=sharing
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نامج:   2-2  ضمان جودة البر

نامج خمسة محكات،   2-2يحوي المعيار الفر ي  : ضمان جودة البر  كانت نتائجها كما يىلي
  غبر مستوف   ال ينطبق  المحك 

ً
 بتمبر   مستوف  بإتقان  مستوف   مستوف  جزئيا

 مستوف 

2-2 0 0 0 1 4 0 

ي عملي  ات التخط  يط وض  مان   
، والط  الب ف  ن  امج ع  ىل مش  اركة جمي  ع أعض  اء الت  دريس، والم  وظفير  يح  رص البر

نامج بدقة، ويعمل عىل تحليها واالستفادة منها  ات أداء رئيسة تقيس أداء البر الجودة وصنع القرار، ويتخذ مؤشر
ي وضع الخطط التحسينية وتنفيذها، وكان من 

: أبير  عالمات الممارسات لمحف   كات هذا المعيار الفر ي ما يىلي
    2-2-1   .  لضمان الجودة وإدارتها، يتسق مع نظام الجودة المؤسسي

ا
 فاعال

ً
نامج نظاما  تطبق إدارة البر

نامج دليل جودة يتوائم مع دليل الجود  •  . المؤسسي ة  يوجد لدى البر

نامج دليل لوحدة الجودة التابعة له.  •  يوجد لدى البر

ي الشطرين تشكل بقرار من مجلس القسم. يوجد لدى  •
نامج لجان للجودة ف   البر

نامج لتقييم أدائه واتخاذ   • ي يحتاجها البر
نامج استطالعات الرأي المختلفة والبر يوجد لدى البر

 .  قرارت التحسير 

ه.  • نامج مقارنات مرجعية من برامج نظبر  يوجد لدى البر

نامج لجنة لإل  •  لمرشد. رشاد األكاديمي ومهام ا يوجد لدى البر

نامج تقرير سنوي عن أدائه.   •  يوجد لدى البر

ي عدد   KPI-P-28وسجل مؤشر األداء   •
ي لجان الجودة كما هو    ارتفاعا ف 

األعضاء المشاركير  ف 
ي الرسم التالي : 

 موضح ف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  
ب  

س
ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
رمز الدليل   

ي 
ف

تقرير  

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 أدلة   دليل الجودة بالجامعة  41037ش  1 1 2 2 2211

 أدلة   قرار  +  + دليل السياسة دليل وحدة الجودة + دليل المؤشرات 41047ش  2 1 2 2 2212

 قرار    تشكيل لجان الجودة بالقسم وقرارتها 41141ش  3 1 2 2 2213

نموذج   تقرير البرنامج السنوي  41009ش  4 1 2 2 2214
 مركز

 قرار    قرار تشكيل مكتب اإلرشاد األكاديمي  41154ش  5 1 2 2 2215

الكلاناثذكورالكلاناثذكور

14401411-1439عام 

النسبة للعاملين في الجودة  19.44%88.88%46.15%32.43%84.78%52.50%
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KPI-P-28

https://drive.google.com/drive/folders/1WoRjEjLLjTRoSYNaKV-Md1_FY11xuUFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WoRjEjLLjTRoSYNaKV-Md1_FY11xuUFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WoRjEjLLjTRoSYNaKV-Md1_FY11xuUFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WoRjEjLLjTRoSYNaKV-Md1_FY11xuUFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q0ehy9uFBJsancbvMWdCkts9yiPyi9Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eRdD230r4uJikoGmvpKPdukdHiekBw_g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eRdD230r4uJikoGmvpKPdukdHiekBw_g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eRdD230r4uJikoGmvpKPdukdHiekBw_g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eRdD230r4uJikoGmvpKPdukdHiekBw_g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
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2-2-2   .ي عمليات التخطيط وضمان الجودة وصنع القرار

 يشارش هيئة التدريس والموظفون والطالب ف 

نامج تغذية راجعة بشكل دوري يستفيدها من استبانات: يوجد   •  لدى البر

ات.  •  قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن المرافق والتجهبر 

ي   •
ونية البر  تقدمها الجامعة. تقييم أعضاء هيئة التدريس للخدمات اإللكبر

 . تقييم مصادر التعلم  •

 . تقييم المقررات  •

نامج.  • ي توجه للطالب عن البر
 استبانات التقييم المختلفة البر

نامج  • ي البر ة خريجر  . تقييم خبر
 أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
رمز الدليل   
ي تقرير  

ف

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

استبانات    استبانات أعضاء هيئة التدريس، الطالب ، الموظفين 41067ش  1 2 2 2 2221
 وتحليل 

ماذج من كشوف  نماذج للدورات وورش العمل التي أقامتها الكلية، ون  41319ش  2 2 2 2 2222
   وشهادات حضور األعضاء 

 عينات

 عينات تشكيل اللجان متضمنا  بالموظفين وممثلين عن الطالب  41273ش  3 2 2 2 2223

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  4 2 2 2 2224
 مركز

 
2-2-3    نامج بدقة، وتنسق لتوفبر بيانات منتظمة  تعتمد ات أداء رئيسة تقيس أداء البر نامج مؤشر إدارة البر
 عنها. 

نامج   • ً يتوفر لدى البر ات    ا خمسة عشر مؤشر ي من المؤشر امجر ، وأضاف  المطلوبة لالعتماد البر
نامج لها   ات المعتمدة لدى المؤسسة )جامعة أم القرى( مؤشر  سبعة عشر البر  ا من المؤشر

 أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
رمز الدليل   
ي تقرير  

ف

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 أدلة   الدليل  اإلجرائي لقياس مؤشرات األداء 41026ش  1 3 2 2 2231

نموذج    تمادهاكتيب مؤشرات األداء المطورة للبرنامج واع  41001ش  2 3 2 2 2232
 مركز  

   قرار   تشكيل لجان القسم بالجودة وقرراتها 41141ش  3 3 2 2 2233

 
2-2-4   

ً
نامج بتحليل بيانات التقويم سنويا ات األداء والمقارنة المرجعية، ومدى  )   يقوم البر مثل: بيانات مؤشر

نامج والمقررات والخدمات، و تقدم   نامج، وتقييمات الطالب للبر الخريجير     آراء الطالب، ومعدالت إتمام البر
ي عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات.  

 وجهات التوظيف(، ويستفاد منها ف 

نامج وتقاريرها.  • ات أداء البر  مؤشر

نامج وفق نماذج الهيئة الوطنية    التقرير السنوي  •  لالعتماد. للبر

نامج وقراراتها.  •  محاض  اجتماعات لجنة تطوير وتحسير  أداء البر
 أدلة هذا المحك: 

https://drive.google.com/drive/folders/1w6da6Dbdq-PdL7s33t_4e4692k2SAJNh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w6da6Dbdq-PdL7s33t_4e4692k2SAJNh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w6da6Dbdq-PdL7s33t_4e4692k2SAJNh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w6da6Dbdq-PdL7s33t_4e4692k2SAJNh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDrvTBasDfZmcBXs8FXTyygjXfnjR9qb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDrvTBasDfZmcBXs8FXTyygjXfnjR9qb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDrvTBasDfZmcBXs8FXTyygjXfnjR9qb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDrvTBasDfZmcBXs8FXTyygjXfnjR9qb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EtNjJFbhCbN6Ey4tdEbTxDAMNm1cS3I5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11EeecaChrq85edkACFAT2lrqBS8Oi795?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11EeecaChrq85edkACFAT2lrqBS8Oi795?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11EeecaChrq85edkACFAT2lrqBS8Oi795?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11EeecaChrq85edkACFAT2lrqBS8Oi795?usp=sharing
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رمز الدليل  
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ح
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المعايير 
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رقم الدليل  
رمز الدليل   
ي تقرير  

ف

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

نموذج   تقرير البرنامج السنوي  41009ش  1 4 2 2 2241
 مركز

نموذج    كتيب مؤشرات األداء المطورة للبرنامج واعتمادها  41001ش  2 4 2 2 2242
 مركز  

نموذج   المقارنة المرجعية  41006ش  3 4 2 2 2243
 مركز

استبانات  رراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المق 41062ش  4 4 2 2 2244
 وتحليل 

استبانة جهات التوظيف، استبانات استطالع رأي الطالب حول اإلرشاد   41077ش  5 4 2 2 2245
 المهني )الوظيفي(،

 استبانة الخريجين   

استبانات 
 وتحليل 

استبانات  استبانات أعضاء هيئة التدريس ونتائجها 41066ش  6 4 2 2 2246
 حليل وت 

نموذج   خطط التحسين 41015ش  7 4 2 2 2247
 مركز

 
2-2-5   

ا
 شامال

ً
 دوريا

ً
نامج تقويما جري البر

كل ثالث/خمس سنوات( ويعد تقارير حول المستوى العام  )   ي 
، ويتابع تنفيذها. للجودة، مع تحديد نقاط القوة    للتحسير 

ً
 والضعف، ويضع خططا

نامج.  •  التقرير السنوي للبر

 .   39و   38و   37تقرير الدراسة الذاتية لعام   •

ها  • حة بعد زيارة الهيئة األول ومحاض   . خطة التحسير  المقبر
 : أدلة هذا المحك 

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
رمز الدليل   

ي 
ف

تقرير  

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

نموذج   تقرير الدراسة الذاتية  41010ش  1 5 2 2 2251
 مركز

نموذج   تقرير البرنامج السنوي  41009ش  2 5 2 2 2252
 مركز

 تقرير ة عميد الكلية تقرير عن الجودة بالقسم مرفوع لرئيس القسم وفضيل 41197ش  3 5 2 2 2253

نموذج   خطط التحسين 41015ش  4 5 2 2 2254
 مركز

نموذج   كتيب مؤشرات األداء المطورة للبرنامج واعتمادها  41001ش  5 5 2 2 2255
 مركز
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 التقويم العام لجودة المعيارج.  

جوانب  القوة : 
وط. حصول المؤسسة عىل االعتماد المؤسسي   -1  المشر
نامج  -2  . يوجد توصيف للمهام والصالحيات بالبر
الجودة   -3 ولجان  القسم  مجلس  ي 

ف  عضويتهم  خالل  من  نامج  البر إدارة  ي 
ف  والعضوات  األعضاء  يشارش 
والتعليمية   التنظيمية  التنظيمي  المختلفة واللجان  الهيكل  خالل  من  بهم  المنوطة  المهام  وضوح  مع   ،

 اللجان. للقسم وقرارات تشكيل  
 توثيق وجدولة جميع مجالس األقسام ولجان القسم المختلفة.  -4
نامج والمقررات الدراسية وفق نماذج هيئة تقويم التعليم والتدريب المحدثة. وجود   -5  توصيف البر
 مراجعة توصيفات المقررات ومصفوفة نواتج التعلم.  -6
ي إدارة الجودة  -7

 . تطبيق سياسات واضحة ف 
المنسقير  والمنسقات  جمع ملفات المقررات وإعداد جدول الل العناية ب بشكل جيد من خ ة إدارة الجود  -8

 للمقررات وقياس المخرجات ومتابعة ذلك بدقة. 
نامج  بشكل جيد. -9 ة للبر  توفر  كوادر أكاديمية متمبر 
ي تتبناها المؤسسة. -10

اكات التعليمية والبحثية البر نامج فعاليات نوعية استجابة للشر  يقدم البر
حات لتحسير  األداء. لدى -11

نامج وتقييمه وتقديم مقبر نامج لجان مختلفة للمراجعة الدورية ألداء البر  البر
نامج تغذية راجعة بشكل دوري عن تقييم أداء قياداته وكادره التدريسي ومقرراته. -12  يوفر البر
ام بأخالقيات البحث -13 نامج من خالل مقرراته وفعالياته المختلفة ما يعزز اإللبر   . العلمي  يقدم البر
نامج المختلفة من أعضا -14 ي جميع الممارسات    ئه تشكل لجان البر

وعضواته بما يحقق العدالة والمساواة ف 
 األكاديمية. 

ي بعض المبادرات النوعية -15
نامج بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار من خالل تبب   . تعتبر بيئة البر

، وإصدار القرارات التصحيحية لت -16 ي النقص. االهتمام المستمر بخطة التحسير 
 الف 

 

   ي تحتاج إل تحسير
 : الجوانب البر

نامج بشكل أكبر  -1  . تفعيل دور اللجنة االستشارية للبر
نامج ومكافأتهم ماديا ومعنويا.  -2  تشجيع األعضاء والعضوات عىل تقديم المبادرات الخاصة بالبر
نامج  -3 نامج بكوادر إدارية وفنية كافية للوصول إل أهداف البر  . تغذية البر
حاتها. تفعيل   -4  دور لجان مراجعة المقررات وتقييمها بشكل أكبر لالستفادة من توصياتها ومقبر
المختلفة وإلزامها بتقديم تقارير نهائية عن منجزاتها ومهامها وما حققته وما لم  ة  تقييم أداء لجان الجود  -5

 يتحقق. 
نامج والم زيادة فاعلية شطر الطالبات وإ  -6 ي رسم سياسات البر

اكهم بشكل أكبر ف  ي صنع قراره. شر
 ساهمة ف 

ي ما يحصل من ثغرات وظيفية بسبب التدوير   -7
إقامة دورات تدريبية لتطوير قدرات العاملير  وتالف 

 . ي
 الوظيق 

 الو ي بالمهام الوظيفية والصالحيات الممنوحة للكل موظف، حبر ال تتعارض المهام   -8
ورة نشر ض 

 والصالحيات. 
أعضاء هيئة التدريس عىل مواصلة العطاء، واإلسهام  االهتمام بتحديث قرارات تشكيل اللجان، وحث   -9

اتهم البحثية، ودوام التشجيع والتكريم، واالستفادة من التقويمات وتحويلها إل قرارات قابلة   بخبر
 للتطبيق. 

، ونشر ثقافة   -10 بذل مزيد من التوعية بأخالقيات الوظيفة العامة، وأخالقيات البحث العلمي
ات تعريف   . ية، ولوحات تثقيفية حقو  الطالب عبر نشر
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   أولويات التحسير : 
نامج لتوفبر بيانات منتظمة عنها وبشكل دوري -1 ات أداء البر  . استكمال جوانب  قياس مؤشر

ي يتطلبها التقويم.  تقديم تقويم شامل -2
نامج واستكمال جوانب النقص البر  ألداء البر

حاته ا وتوص ياتها تفعيل دور لجان الجودة م ن خ الل توص يف مهامه ا بش كل دقي ق  -3 وتنفي ذ مقبر
 عىل أرض الواقع. 

 تشجيع االبتكار واالبداع وفق معايبر الجودة واإلشادة بتحسن األداء.  -4
ي الجودة، وتوعيتهم ببذل ما يتعلق بالجودة لمن تأكدوا أنه مكلف من الكلية   -5

اش الموظفير  ف  إشر
 بجمع األدلة. 
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   التعليم والتعلم : المعيار الثالث

 . يحوي أرتباط بسحابة المعيار()

   (4.39  : درجة التقويم اإلجمالية)  

                                                                                                                                                                                         

  أ.  
ً
 موجزا

ً
 قدم وصفا

ً
ي مجال التعليم والتعلم. وموضوعيا

نامج ف   عن واقع البر

وتحسينا  تطويرا  القسم  ي 
ف  المعايبر  أمبر   من  المعيار  هذا  المؤسسة    ،يعد  حددت  حيث 

الخصائص   هذه  بتحديث  وقامت  الماضية  سنوات  الخمس  خالل  بوضوح  الخريجير   خصائص 
ي خالل الزيارات   تبناء عىل االستفتاءا 

)ش:      : وتبير  الوثيقة   ، والتوصيات الواردة من المركز الوطب 
 . خصائص الخريجير  للجامعة بوضوح تام : والمنشورة عىل موقع الجامعة :  ( 41085

تم   وتم  وعليه  والجامعة،  الكلية  مع  يتسق  بما  يعة  الشر برنامج  ي  خريجر خصائص  تحديد 
نامج  اإلعالن   ، والمقرر وموقع الجامعة وأدلة الطلبة.  ( 41012)ش:    عنها من خالل توصيف البر

لضمان   نامج  بالبر التسجيل  ي 
ف  الراغبير   للطلبة  مقابالت  بعمل  القسم  يقوم  تحقق  وكذلك 

)ش:    من خالل وثيقة ضمان جودة المقابالت، والتقارير التحليلية منها     الخصائص المؤهلة لهم
من خالل  ( 41046 الخصائص  تلك  إلتمام  مناسبة  اتيجيات  اسبر إدراج  وتم  الجامعية،    دراستهم 

 . ات المتتابعة وفق التحديث  ( 41113)ش:    عبر تقارير المقررات:  
نامج إعداد  ومن معطيات هذا المعيار   مصفوفة نواتج التعلم وما تستلزمه الخطة    ادارة البر

ي  
لتحقيق معايبر اإلطار الوطب  ، ومن ثم إعداد وثيقة االتسا  بير   ( 41055)ش:    من توصيفات 

ي للمؤهالت،  نواتج التعلم مع اإلطار السعودي وا 
نامج أيضا من    . ( 41052)ش:    لوطب  ويرا ي البر

المهنية   واالستبانات  العمل  وأرباب  الخريجير   استبانات  التعلم    ( 41064)ش:    خالل  نواتج 
ي سو  العمل. 

 المرغوبة ف 
التعلم   ومخرجات  الخريجير   خصائص  لقياس  مناسبة  وأدوات  آليات  نامج  البر ويطبق 

محددة  تقييم  وخطط  أداء  مستويات  وفق  استيفائها  من  وت والتحقق  ال ،  الوثائق  عمل  بير   تالية 
خالل:   من  بها،  يتعلق  وما  الخطة  لهذه  المخرجات: القسم  قياس  لجنة  تشكيل  )ش:    قرار 

التعلم: 41153 قياس مخرجات  للفصل 41014)ش:    (، خطة  المخرجات  قياس  تقرير  ي    (، 
الثان 

 . ( 41323)ش:    (، نماذج لمقررات تم قياس مخرجاتها، 41204)ش:    : 1441
وف ق دلي ل وذلك  (،41003)ش:  عديل الخطة الدراسيةتومن أبرز معطيات هذا المعيار  

يعة لكلي    اتمع    ايبر ال امج األكاديمي    ة  ،(41042)ش:  : الش    ر ي إلع    داد  ال    بر
ووف    ق ال    دليل اإلج    ران 

، (41181)ش:  م  ع اس  تيفاء ك  ل م  ا يتعل  ق ب  ذلك م  ن تق  ارير التحك  يم (، 41027ش: ) وتطويره  ا 
نامج  ـه،1437 ،1436خالل عامي  (،41063) اءات الرأي من المتخصصير  تواستف ي البر

والبدء ف 
ي تقويمات  39-38المعدل من بداية دفعة  

نامج ، مع االستمرار ف  ة )  البر نامج(  ،الخبر بكل المقرر، البر
 (. 41062)ش:  فصل

يعة وفيم ا يتعل ق بمخرج ات ال تعلم  م برن امج الش ر ي للم ؤهالتبيل بر 
ي اإلط ار ال وطب 

 م ا ورد ف 
ن امج(،  نقف) ي محتوى مقررات البر

يعة ف  ي وض عتها  ،وبالمعايبر الوطنية لكليات الشر
وبالنم اذج ال بر

ي للتط  وير والت  دريب
، ويت  ابع قي  اس تحق  ق أهداف  ه ومخرجات  ه ب  التوازي م  ع هيئ  ة االعتم  اد ال  وطب 

ي المملكة العربية السعودية، ومتطلبات العرص؛ 
كما تم توضيحه   حاجات التوظيف وسو  العمل ف 

 . سابقا 

https://drive.google.com/drive/folders/136ygJM4ShwiqWz_DQDoO0n5gNnY8SH__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hW5pe7jFcnV3c9N0xghsJ-a6SUevVmDR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vX1zzjLa2qCGM7iBxRa-tLTxN2gqzI0o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z3hDYmTCQLKQlrWdQTwifkDJlIFVAU7y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z3hDYmTCQLKQlrWdQTwifkDJlIFVAU7y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z3hDYmTCQLKQlrWdQTwifkDJlIFVAU7y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z3hDYmTCQLKQlrWdQTwifkDJlIFVAU7y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z3hDYmTCQLKQlrWdQTwifkDJlIFVAU7y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z3hDYmTCQLKQlrWdQTwifkDJlIFVAU7y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jAoMNVUmpofQAhEcH71HilZCtak-0pSi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GgIIINGTxZBKM56pkjKo0un8pa0Z0Vjz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HNd9rGpK0B-yG3737CyF1lk07vOsZWh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oLlk6J_TBc94VN_4f_6tPd0F868OT3H0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oLlk6J_TBc94VN_4f_6tPd0F868OT3H0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oLlk6J_TBc94VN_4f_6tPd0F868OT3H0?usp=sharing
file:///C:/Users/ممدوح/Desktop/مساحة%20عمل/في%20المراحل%20السابقة%20من%20تحديث%20الخطة%20الدراسية%20كان%20توصيف%20المقرر%20عبارة%20عن%20محتوياته%20فحسب،%20بينما%20صار%20بعد%20التطوير%20يشتمل%20على%20جميع%20تفاصيل%20المقرر%20من%20اسم%20ورمز%20وأهداف%20ونواتج%20تعلم%20ومصادر%20تعلم%20واستراتيجيات%20تدريسية%20وربط%20بالبرنامج%20بشكل%20كلي،
https://drive.google.com/drive/folders/1F7hmXoOJMcHV9isFczadKfWZjRMSJOnt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fQenAz3FgVmfxbQPDBJ7kQPR775Pov0S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fQenAz3FgVmfxbQPDBJ7kQPR775Pov0S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fQenAz3FgVmfxbQPDBJ7kQPR775Pov0S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/114CgT3dLWJylpBH_RhBr_1qcpsYc3ntP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yfDFMpJmA97kC_kAYq9oBtk-LCme4cCj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nea4fGoecDJnJINXD3ypoUF-ztwgkznV?usp=sharing
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ي تحقي   ق 
 الم   نهج ال   دراسي أنش   طة ص   فية وغ   بر ص   فية متكامل   ة تس   هم ف 

وق   د ت   م تض   مير 
ي 41011)ش:  مخرجات التعلم وأدرجت ضمن توصيف المقررات الدراسية

 الدليل: (، ويالحظ ف 
ويطلع الطالب عىل توصيف المق ررات م ن  ،( عينات من األنشطة للطلبة41299-41300ش:  )

ي 
ون  أو صفحة أستاذ المقرر، أو ورقيا  tps://uqu.edu.sa/shreeahmht:  خالل الموقع اإللكبر

ي الفصل الدراسي 
ة األول ف   وتوعية أعضاء هيئة التدريس بأهمية ذلك.  ،من خالل المحاض 

نامج  نامج عىل المقررات(: )   وأنشأت لجان توصيف البر   مصفوفة توزي    ع مخرجات تعلم البر
ونواتج  41012ش )  التعليمية  المقررات  ومخرجات  نواتج  بير   واالرتباط  االتسا   لعمل   ،)

نامج ككل،  ومخرجات   من حيث  البر وللطلبة  للمدرسير   نوعية  نقلة  هذا كان  أن  وضوح  وال شك 
 المقرر ومخرجاته وتفصيالته. 

نامج  وحاولت   البر التعلم عىل مستوى    العمل عىل جاهدة  إدارة  اتيجيات  المواءمة بير  اسبر
ي توصيف المقررات 

نامج ف  ي تقييم نواتج  وكذل (،  41011)ش:    البر
التقييم المستخدمة ف  ك طر  

العلمية  المادة  ومحتوى  حول  كما  ،  التعلم  تتمركز  بحيث  والتعلم  التعليم  اتيجيات  اسبر وضع  تم 
النشط  التعلم  ي   ، الطالب وتشجع 

التعاون  الذهنية    ،والتعليم  التعليم والخرائط  تقنيات  واستخدام 
   وحل المشكالت ونحوها. 

ش  نامج، ويشبر ف عىل البر ي  الشطرا ويشمل تطبيق الخطة الدراسية شطري القسم المشر
ن ف 

(،  25841)ش:    وضع التحديثات والمشاورات بشأن المقررات وتفصيالتها؛ وفقا للتقويم الدراسي 
ي الشطرين 

 (. 41242)ش:    ووفقا للجدول الدراسي الموحد ف 
يدرسونها  و  ي 

البر المقررات  تقارير  بتسليم  نامج  البر عىل  القائمون  التدريس  هيئة  أعضاء  يقوم 
ويتحسن تسليم المقررات بشكل مستمر مع    ، محدثة لهيئة تقويم التعليم والتدريب وفق النماذج ال 

تنسيق   لجان  تشكيل  يعمل عىل  القسم  أن  مع  وتوحيدها،  التقارير  ي وصول كل 
ف  إشكالية  وجود 

دور   المقررات  ملفات  وللجنة  ذلك،  ي 
ف  الجهود  لتنسيق  المقرر  تدرس  مجموعة  من كل  مكونة 

خ  من  نامج  البر ويتابع  منها،   والتحقق  التقارير  مراجعة  ي 
ف  التدريس  فاعل  هيئة  ام  البر  اللها 

والمقررات من خالل   نامج  البر ي توصيفات 
الواردة ف  التقييم  والتعلم وطر   التعليم  اتيجيات  باسبر
(،  41017)ش:    (، وزيارة األقران: 41008)ش:    آليات محددة؛ كتقارير تصحيح العينة العشوائية: 

 :  (. 41325)ش:    ونماذج مطابقة الورقة االمتحانية للمعايبر
التقييم  و  وطر   والتعلم  التعليم  اتيجيات  اسبر عىل  التدريس  لهيئة  الالزم  التدريب  م 

 
قد ي 

نامج والمقررات، واالستخدام الفعال للتقنية الحديثة والمتطورة، ويتابع   ي توصيف البر
المحددة ف 

لها  الدورات    .استخدامهم  قائمة  الحضور 41302)ش:    يبية التدر وتبير   ونماذج شهادات  ش:  )   (، 
 (؛ آفا  ذلك بشكل محدد. 41282
ات التعليمية، ويعمل كما   ي الخبر

ين ف  نامج عىل توظيف المتمبر  ف عىل البر يحرص القسم المشر
ي برامج مهارية ويعمل عىل رفع كفاء

ي ذلك، ويحاول باستمرار أن يك ون ذل ك عىل تدريبهم ف 
اتهم ف 

هم الذاتية ليتم التطوير  ؛لجميع الفئات الوظيفية والعمرية، ويحرص عىل أن يحدث األعضاء سبر
ي وفقها. 

 الذانر
ي الم ؤتمرات والن دوات والمحاف ل العلمي ة داخلي ا و 

ن امج ف  ي البر
يش ارش أعض اء هيئ ة الت دريس ف 

)ش:  (، ومعنوي   ا 41239)ش:  ، وي   تم مكاف   أتهم مادي   ا: ومهاري   ا  لتط   وير ذواته   م أكاديمي   ا  ،وخارجي   ا 
41331 .) 

https://drive.google.com/drive/folders/1qfTcL1091OrUfmBAz2kDsauo-CyxfXB3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zTr421AI4HP-jJfsmWnoyFlH9kjzLSy8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zTr421AI4HP-jJfsmWnoyFlH9kjzLSy8?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/shreeahm
https://drive.google.com/drive/folders/1qfTcL1091OrUfmBAz2kDsauo-CyxfXB3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qfTcL1091OrUfmBAz2kDsauo-CyxfXB3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xQq7N8bOJDWDPhQxllNXYPmHol2KM3OV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BmPjZTIfZV_SeaqHjnphLQZavNDp7hC3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XxbmDpVnn0d7dqLNxWi11SkIyau7Iw6K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OloXmqWL4qK06NI4yjrEbE1VNPjsO2wz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jlLTgFouXpMy2lBfSPsG2XtJ6TcNSWUQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RCbBh_FKRBFiGwqBFf8O4R7btS9ORXby
https://drive.google.com/drive/folders/1KIyYGHVRcuUvEiabnvgBpxNf3srhRjzn?usp=sharing
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نامج عىل توثيق صلة منسوبيه بالبحث العلمي   يحرصو  ي العلوم سيما  ،البر
ومواكبة كل جديد ف 

ي تخص   ص األعض   اء، ويعم   ل ع   ىل تك   ريم م   ن يحص   ل 
ترقي   ة أو يتب   وأ مكان   ة ع   ىل الم   رتبط منه   ا ف 

ا  ،جديدة
ً
  . أو يقدم إنجاز

نامج عىل توثيق صلة األعضاء بالجودة ونظمه ا وترس يخ ثقاف ة العم ل به ا بش كل كما   يعمل البر
هم عىل العمل بما يطور من اإلنجاز فيها   ، مستمر  ا   ،وتحفبر  لكن   ، وال شك أن هذا يتطلب جهدا كببر

نامج يسبر بخط جيدة نحو العمل من ال نامج دور فاعل   ، جميع بذلك وهلل الحمد البر ولقيادات البر
ي هذا 

 . ف 
نامج  ستخدم  وي ي البر

الة للتحقق من أن األعمال والواجبات أعضاء هيئة التدريس ف  إجراءات فع 
ي يقدمها الطالب  

هي م ن إنت اجهم، حي ث  -(41298-41297هنا عينات من واجباتهم: ش: )  -البر
 تحقق. برامج ال منذلك عىل موقعها جملة  عمادة البحث العلمي تتيح 

ي تحص   يل التغذي   ة الراجع   ة م   ن الطلب   ة
ن   امج ف  ش  اس   تبانات تق   ويم المق   رر: ) وق   د اجته   د البر

(، وك ذلك م ن خ الل 41296ش  : عينات إجابة الطلب ة) (  وتفصيال من خالل المقررات: 41059
نامج أن يك ون ذل ك بانتظ ام ي  ،المدرسير  وجهات التوظيف كما سبق، وتحاول إدارة البر لك ن يع بر
وي  تم حالي  ا  ،ذل  ك بع  ض جوان  ب القص  ور م  ن حي  ث ت  والي االس  تبانات وتحليله  ا واالس  تفادة منه  ا 

 العمل عىل تطوير ذلك الجانب ألهميته خصوصا بعد إقرار الخطة الدراسية وبدء العمل بها. 
  

https://drive.google.com/drive/folders/176wYkMBqqbrW55ZVkAoqnqKWR5ZpoG-U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/176wYkMBqqbrW55ZVkAoqnqKWR5ZpoG-U?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/dsr/1823
https://drive.google.com/drive/folders/1d74JHWb4TAFP2px7FfUw7PkneWfp--jL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GyMUg4T7rPM6UW3Er5M0v2LrRPc2zF1k?usp=sharing
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 عن المعايبر الفرعية ب.  
ً
 : اكتب تقريرا

 التعلم تصميم خصائص الخريجير  ومخرجات    3-1

:   ، منها محك ال ينطبق   ، يحوي هذا المعيار الفر ي أربعة محكات   كما يىلي
  غبر مستوف   ال ينطبق  المحك 

ً
 بتمبر   مستوف  بإتقان  مستوف   مستوف  جزئيا

 مستوف 

3-1 1 0 0 0 3 0 

ي الخريجير  بذ 
نامج عنايته ف  كات هذا المعيار  مح مارسات  م   تظهر وقد   ومخرجات التعلم،  ل البر

: جلية في الفر ي   ما يىلي
  3-1-1   نامج خصائص خريجيه ومخرجات التعلم المستهدفة بما يتسق مع رسالته ويتواءم مع    يحدد البر

 .
ً
، ويتم اعتمادها وإعالنها، وتراجع دوريا  عىل المستوى المؤسسي

 خصائص الخريجير 

االخريجير   • خصائص  وتحديد  تحديث  الجديدة    ، تم  الدراسية  الخطة  بناء  عند  التعلم  ومخرجات 
ي  
شدين ف  ي جامعة أم القرى مسبر

نامج وخصائص الخريجير  ف  نامج بما يتوافق مع رسالة البر وتوصيف البر
بع  والمقارنة ذلك  البناء  ي 

ف  للخطة  مرجًعا  شكلت  ي 
البر الوثائق  من  األكاديمية    : منها   ، دد  المعايبر  كتاب 

العالي  التعليم  مؤسسات  ي 
ف  يعة  الشر واإلطار    ، لمحتوى  المملكة  ي 

ف  العالي  للتعليم  ي 
الوطب  واإلطار 

 . السعودي للمؤهالت 

يعة المتضمن مخرجات التعلم وفق  •  . 38والخطة    19التوصيف القديم للخطة  توصيف برنامج الشر

برامج   • مع  نامج  البر ي 
ف  التعلم  مخرجات  مقارنة  القصيم )   مناظرة تم  بن    ، جامعة  محمد  اإلمام  وجامعة 

 ( سعود 

للمؤهالت  • السعودي  اإلطار  وفق  نامج  البر توصيف  ي 
ف  التعلم  مخرجات  إل  اإلشارة  ربطها    ، تمت  وتم 

نامج عبر مصفوفة مخرجات التع  لم. بمقررات البر

ي اللقاء األول للمقرر من قبل أعضاء هيئة التدريس  •
إضافة    ، يتم اإلعالن عن مخرجات التعلم للطلبة ف 

بوابة   عبر  نامج  بالبر الخاص  الموقع  عىل  المخرجات  هذه  عىل  المحتوي  المقررات  توصيف  نشر  إل 
نامج   . الجامعة وعبر قنوات التواصل االجما ي الخاصة بالبر

 . طبيق أول مستوى من الخطة بعد اعتمادها تم عمل تغذية راجعة لت  •
 من أدلة المحك:  

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الديل  
رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  

 بيان ادليل 

 

 نوع الدليل 

 وثيقة     رؤية ورسالة الجامعة  41050ش  1 1 1 3 3111

 محاضر  رؤية ورسالة الكلية ومحضر تحديثهما  41173ش  2 1 1 3 3112

برنامج وأهداف  وثيقة مصفوفة االتساق بين أهداف ال 41058ش  3 1 1 3 3113

   المؤسسة والكلية

 وثيقة  

 وثيقة   وثيقة خصائص خريجي الجامعة والبرنامج  41056ش  4 1 1 3 3114

 قرار    قرار إعداد توصيف البرنامج 41142ش  5 1 1 3 3115

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  6 1 1 3 3116

 مركز

 قرار  قرار إعادة توصيف المقررات  41143ش  7 1 1 3 3117

 أدلة   دليل وآليات قبول الطلبة  41046ش  8 1 1 3 3118

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Op_IWYyHDfKQKfzonOPUOByKCB3Q90KS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Op_IWYyHDfKQKfzonOPUOByKCB3Q90KS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Op_IWYyHDfKQKfzonOPUOByKCB3Q90KS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Op_IWYyHDfKQKfzonOPUOByKCB3Q90KS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a78xeMp27NdX5M1T_XPC-bBOD1qFJyz2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a78xeMp27NdX5M1T_XPC-bBOD1qFJyz2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a78xeMp27NdX5M1T_XPC-bBOD1qFJyz2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a78xeMp27NdX5M1T_XPC-bBOD1qFJyz2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfJKbukEuxWYGWWLI6-ddt1TJC-m13l4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zgxKk-sT1ourPrGmFgGCjDZonVFyd4I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vX1zzjLa2qCGM7iBxRa-tLTxN2gqzI0o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vX1zzjLa2qCGM7iBxRa-tLTxN2gqzI0o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vX1zzjLa2qCGM7iBxRa-tLTxN2gqzI0o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vX1zzjLa2qCGM7iBxRa-tLTxN2gqzI0o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jAoMNVUmpofQAhEcH71HilZCtak-0pSi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jAoMNVUmpofQAhEcH71HilZCtak-0pSi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jAoMNVUmpofQAhEcH71HilZCtak-0pSi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jAoMNVUmpofQAhEcH71HilZCtak-0pSi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
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  3-1-2    (  نقف )   تتوافق خصائص الخريجير  ومخرجات التعلم مع متطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت

 ومع المعايبر األكاديمية والمهنية ومتطلبات سو  العمل.  

نامج والمقررات من قبل محكمير   • ي القسم   ،تم تحكيم توصيف البر  . وبعض خريجر

ي لطلبة التخصص   اإلرشاد تنفيذ خطة   •
 . الوظيق 

 ومن أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الديل  
رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  

 بيان ادليل 

 

 نوع الدليل 

والوطني    وثيقة االتساق بين نواتج التعلم مع اإلطار السعودي 41052ش  1 2 1 3 3121

 للمؤهالت 

 وثيقة  

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  2 2 1 3 3122

 مركز

 وثيقة   وثيقة المخرجات ومصفوفة نواتج التعلم 41055ش  3 2 1 3 3123

نة المهنية + استبانة  استبانة الخريجين )للخريجين( / االستبا 41064ش  4 2 1 3 3124

 جهات التوظيف 

استبانات 

 وتحليل 

 أدلة   دليل معايير كليات الشريعة  41045ش  5 2 1 3 3125

 
  3-1-3    نامج مخرجات التعلم للمسارات المختلفة حدد البر

 إن وجدت(. )   ي 

 ال ينطبق   •
 

  3-1-4     نامج آليات وأدوات مناسبة لقياس خصائص الخريجير  ومخرجات التعلم والتحقق من يطبق البر
 استيفائها وفق مستويات أداء وخطط تقييم محددة.  

نامج عدد من اآلليات لقياس خصائص      : الخريجير  ومخرجات التعلم ومنها يطبق البر

ي الفصل األول عام   •
 . ـه   1441وضع خطة لقياس نواتج التعلم وتم تطبيقها ف 

ي   •
ي الفصل الثان 

تم تطوير خطة القياس لنواتج التعلم بتوحيد قياس المخرج بير  الشطرين عبر استبانة ف 
 . ـه   1441

 : تم تقييم مخرجات التعلم بعدة طر  منها  •

 . والعمل عىل التحسير  نتيجة خطة القياس،   •

نامج  • ة الطالب   ، استطالع رأي الطلبة عبر استبانات: تقييم البر  . وتقييم المقررات الدراسية   ، وتقييم خبر

التخرج  • من  أشهر  ستة  بعد  نامج  البر ي جودة 
ف  الخريجير   ورأي  التوظيف،  ي 

ف  الخريجير   رأي    ، استطالع 
نامج و  ي البر  . جهات التوظيف لخريجر

 : وتعمل عىل تحقيق النقاط التالية   ،الخريجير  بالكلية تشكيل وحدة   •

 . إنشاء قاعدة بيانات للخريجير  ومتابعتها  •

كات ذات العالقة بالخريجير   •  . إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والشر

 . قياس مستوى رىص  الخريجير  ووجهات العمل  •

ي تهيئة الخريجير  لسو  العمل  •
 . اإلسهام ف 

ي تنظيم يوم المهنة ال  •
ذي ترعاه الجامعة لتحقيق التواصل الفعال بير  الخريجير  ومؤسسات  المشاركة ف 
 . المجتمع 

https://drive.google.com/drive/folders/1HNd9rGpK0B-yG3737CyF1lk07vOsZWh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HNd9rGpK0B-yG3737CyF1lk07vOsZWh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HNd9rGpK0B-yG3737CyF1lk07vOsZWh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HNd9rGpK0B-yG3737CyF1lk07vOsZWh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HNd9rGpK0B-yG3737CyF1lk07vOsZWh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GgIIINGTxZBKM56pkjKo0un8pa0Z0Vjz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GgIIINGTxZBKM56pkjKo0un8pa0Z0Vjz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GgIIINGTxZBKM56pkjKo0un8pa0Z0Vjz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GgIIINGTxZBKM56pkjKo0un8pa0Z0Vjz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ZDljQ2xr0XDSauzvo0uEoUkCx64tCsv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ZDljQ2xr0XDSauzvo0uEoUkCx64tCsv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ZDljQ2xr0XDSauzvo0uEoUkCx64tCsv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ZDljQ2xr0XDSauzvo0uEoUkCx64tCsv?usp=sharing
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ي تطوير الخطة األكاديمية والبحثية والتدريبية  •
تهم ف  ؛ لالستفادة من خبر  . توثيق العالقة مع الخريجير 

ي )   إنشاء فرع لرابطة الخريجير  عىل الشبكة العنكبوتية •
ون   . ( نادي الخريجير  اإللكبر

مثل مشاركة   • الالصفية  األنشطة  ي 
ف  التوظيف   : الخريجير   الخريجير    ، ملتقيات  نجاح   ، منتدى    ، قصة 

 . القيادات برامج إلعداد    ، دورات تدريبية 

ي الجدول عىل النحو   KPI-P-2سجل مؤشر األداء  •
امج الموضحة ف  ة التعلم مقارنة بالبر تقويم الطلبة لخبر

 :  التالي

 
ومن   األنظمة  برنامج  من  أقل  درجته  وإن كان  الصعود،  نحو  يتجه  المؤشر  أن  التالي  ي 

البيان  الرسم  من  ويلحظ 
 برنامج جامعة اإلمام إال أنه أعىل من برنامج جامعة جازن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامج، الذي قاسه مؤشر األداء   ي خريجير  البر
 كما أن من وسائل تقييم المخرجات رأي أصحاب العمل ف 

KPI-P- 09 
  : ي الجدول التالي

 ف 
 

 
 

مستوى 
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف 

المستهدف   المقارنة المرجعية الخارجية  المقارنة المرجعية الداخلية 
 ذاتي  الجديد 

39-40 
مع برنامج  
آخر برنامج  

 األنظمة

برنامج الشريعة  
 بجامعة اإلمام 

برنامج الشريعة  
 بجامعة جازان 

3,92 3.75 3.68 4,14 4,4 3,061 3.95 

مستوى 
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف 

المستهدف   المقارنة المرجعية الخارجية  المقارنة المرجعية الداخلية 
 ذاتي  الجديد 

1440\1439 
 مع برنامج آخر

 األنظمةقسم 

برنامج الشريعة  
 بجامعة اإلمام  

برنامج الشريعة  
 بجامعة جازان 

 4,30 لم تصل النتائج  4,6 4,26 2,98 3 4,06

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

العام الجامعي 
1438 /1439

العام الجامعي 
1439 /1440

العام الجامعي 
1411

المقارنة 
المرجعية 
الداخلية

المقارنة 
المرجعية 
الخارجية 

( اإلمام)

المقارنة 
المرجعية 
الخارجية 

( جازان)

ذكور 3.633.803.954.144.403.06

اناث 3.453.563.89

الكل 3.563.683.92

ي
س
ما

خ
 ال

س
قيا

لم
ا

KPI-P-02قياس المؤشر 
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ي 
البيان  والمخطط  الجدول  المستهدف    التالي    يشبر  المستوى  عن  الفعىلي  األداء  مستوى  ارتفاع  إل   

للمؤشر
ي عام  و 

نامج ف   . ـه  1440/  1439المقارنة الذاتية للبر
نامج قارب إل حد ما مؤشر برنامج األنظمة    . ويلحظ أيضا أن مؤشر البر

يعة بجامعة األمام، ولم تصل نتائج المؤشر     ويظهر أن مستوى األداء الفعىلي للمؤشر أقل بقليل من برنامج الشر
ي للمقارنة المرجعية الخارجية . 

نامج الثان  يعة بجامعة وهو البر نامج الشر  لبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالدراسات العليا مقياسا مناسبا لتأكد من تحقق مخرجات التعلم   كما تعد نسبة الخريجير  العاملير  و الملتحقير  
خالل   من  القياس  ذلك  وتم  العمل،  سو   ي 

ف  للمنافسة  تؤهلهم  ي 
البر للموصفات  نامج  البر خريجير   واكتساب 

:    KPI-P-07مؤشر األداء   ي الجدول التالي
 كما هو موضح ف 

مستوى  الحالة  
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف 

المقارنة المرجعية  
 الداخلية 

المستهدف   المقارنة المرجعية الخارجية 
 الجديد 

 ذاتي 
-38عام

39 

مع 
برنامج  

 آخر 
قسم 
 األنظمة

برنامج  
الشريعة  

 بجامعة اإلمام  

برنامج الشريعة  
 بجامعة جازان 

 %35 %20,50 %60 %72 %25,93 %30 %36,76 يعمل 
 %40 %79,50 %40 %5,33 %44,44 %40 %45,59 ال يعمل 
التحق  

بالدراسات  
 العليا 

17,65% 30% 29,63% 22,67% 26% 5,01% 25% 

إجمالي  
نسبة  

الموظفين  
والمتحقين  
بالداسات  

 العليا 

54,41% 60% 55,56% 94,67% 86% 25,51% 100 % 

0

0.5

1

1.5
2

2.5

3
3.5

4

4.5

5

مهارة 
استخدام 

ة التقني

القدرة 
على 
تطبيق
ما 
تعلمه

تحديد 
المشكلة 
وحلها 

المعرفة 
في 

مجال 
التخص

ص

جمع 
البيانات 

هوتحليل
ا

االتص
ال 

الشفوي

كتابة 
التقارير 

أو 
البحوث

القدرة 
على 

التعبير 
عن 
األفكار

القدرة 
على 
العمل 
في 

الفريق

القيادة 
اإلدارية

التفكير 
لالمستق

القابلية 
زللتحفي

مستوى 
االعتما
د عليه 

االهتمام 
بالقيم 
األخال
قية 

القدرة 
على 
التكيف
مع 

البيئات 
والتقني
ات 

الحديثة

الكفاية 
اإلداري

ة 

إدارة 
الوقت 

ضبط 
العمل

مهارة 
الحاسب 

اآللي

مهارات 
اللغة 
اإلنجلي

زية

االلتزام 
ابأخالقي
ت 

المهنة 

المتوس
ط 
العام 

متوسط 
المقارنة 
المرجع
ية 

الداخلية

متوسط 
المقارنة 
المرجع
ية 

الخارج
ية 

(اإلمام)

متوسط 
المقارنة 
المرجع
ية 

الخارج
ية 

جازن)
)

1439-1438 3.713.714.144.143.854.4244.284.424.144.424.284.854.714.144.2844.424.2834.574.180

1440-1439 3.253.52.533.52.52.25332.52.752.753.254.25333.253323.252.98

1441 3.663.773.3344.134.333.884.664.334.114.114.3344.553.7743.773.883.221.774.224.064.264.6

ي
س
ما

خ
س 

قيا
م

KPI-P-09مؤشر األداء 
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أن   ❖ التالي  ي 
البيان  والرسم  السابق  الجدول  ي  ويلحظ من 

الماىص  العام  نامج  البر ي  لخريجر الفعىلي  األداء  مستوى 

ـه الذين توظفوا حقق نسبة أعىل من المستوى المستهدف وأعىل كذلك من مستوى األداء  1440/ 1439

 ـه. 1438الفعىلي لعام  

ي ارتفع إال أن 
نامج األنظمة، وأقل  ومع كون مستوى األداء الفعىلي للعام الماىص  ه أقل من مستوى األداء الفعىلي لبر

يعة بجامعة جازن.  يعة بجامعة األمام، وأعىل من برنامج الشر  أيضا من برنامج الشر

ي   ❖
الماىص  العام  نامج  البر ي  لخريجر الفعىلي  األداء  العليا  1440/ 1439أما مستوى  بالدراسات  التحقوا  الذين  ـه 

 ـه . 1438وأقل كذلك من مستوى األداء الفعىلي لعام  حقق نسبة  أقل من المستوى المستهدف  

نامج األنظمة، وأقل   الفعىلي لبر ي كان أقل من مستوى األداء 
الماىص  للعام  الفعىلي  أيضا أن مستوى األداء  ويلحظ 

يعة   الشر برنامج  من  أعىل  ولكنه كان  األمام؛  بجامعة  يعة  الشر برنامج  للمؤشر  الفعىلي  األداء  مستوى  من  أيضا 
 . بجامعة جازن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتمد   نامج  البر فإن  لذلك  التعلم، إضافة  قياس مخرجات  عام    خطة  األول  الفصل  تنفيذها من  ـه،  1441وتم 
 بمعدل ثالثة فصول دراسية، تم قياس ثمانية مخرجات تعلم . 

 ومن أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الديل  
رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  

 بيان ادليل 

 

 نوع الدليل 

 قرار  قرار تشكيل لجنة قياس المخرجات  41153ش  1 4 1 3 3141

نموذج   خطة قياس مخرجات التعلم 41014ش  2 4 1 3 3142

 مركز

https://drive.google.com/drive/folders/1CE1hJ2WuHCP7rXGHi__GIB814I8FaNuX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZWMojGHkPKJ8onkXC3D5G4j1XrVMjVlv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZWMojGHkPKJ8onkXC3D5G4j1XrVMjVlv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZWMojGHkPKJ8onkXC3D5G4j1XrVMjVlv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZWMojGHkPKJ8onkXC3D5G4j1XrVMjVlv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l_7KykiuoUOKknbfr_t1FzW49KOZTMmV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l_7KykiuoUOKknbfr_t1FzW49KOZTMmV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l_7KykiuoUOKknbfr_t1FzW49KOZTMmV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l_7KykiuoUOKknbfr_t1FzW49KOZTMmV?usp=sharing
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 قرار  قرار تشكيل لجنة قياس المخرجات  41153ش  3 4 1 3 3143

 تقرير 1441تقرير قياس المخرجات للفصل الثاني  41204ش  4 4 1 3 3144

 عينات نماذج لمقررات تم قياس مخرجاتها  41323ش  5 4 1 3 3145

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  6 4 1 3 3146

 مركز

استبانات  قرراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج الم 41062ش  7 4 1 3 3147

 وتحليل 

استبانة الخريجين )للخريجين( / االستبانة المهنية + استبانة   41064ش  8 4 1 3 3148

 جهات التوظيف 
استبانات 

 وتحليل 

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1uCr52W2wovLpaED4RDVyw6_gq9rs6Tkv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uCr52W2wovLpaED4RDVyw6_gq9rs6Tkv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uCr52W2wovLpaED4RDVyw6_gq9rs6Tkv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uCr52W2wovLpaED4RDVyw6_gq9rs6Tkv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yS3U4R2i5nS-u-UI4ib_OJz4LdDPG1HW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yS3U4R2i5nS-u-UI4ib_OJz4LdDPG1HW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yS3U4R2i5nS-u-UI4ib_OJz4LdDPG1HW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yS3U4R2i5nS-u-UI4ib_OJz4LdDPG1HW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yS3U4R2i5nS-u-UI4ib_OJz4LdDPG1HW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yS3U4R2i5nS-u-UI4ib_OJz4LdDPG1HW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JfDq3mqMDQMeN4zdHqea7ob0viEcwmuh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JfDq3mqMDQMeN4zdHqea7ob0viEcwmuh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JfDq3mqMDQMeN4zdHqea7ob0viEcwmuh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JfDq3mqMDQMeN4zdHqea7ob0viEcwmuh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M3wLXhmUvZkD7xqAE0JsMuhn6AcQrBAw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M3wLXhmUvZkD7xqAE0JsMuhn6AcQrBAw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M3wLXhmUvZkD7xqAE0JsMuhn6AcQrBAw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M3wLXhmUvZkD7xqAE0JsMuhn6AcQrBAw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M3wLXhmUvZkD7xqAE0JsMuhn6AcQrBAw?usp=sharing
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 المنهج الدراسي   3-2

عشر       ثالثة  الفر ي  المعيار  هذا  محكات  يضم  وخمسة  تنطبق،  ال  محكات  أربعة  منها   ،
ً
محكا

 حصلت عىل ثالث نجوم، وأربعة محكات حصلت عىل أرب  ع نجوم. 
  غبر مستوف   ال ينطبق  المحك 

ً
 بتمبر   مستوف  بإتقان  مستوف   مستوف  جزئيا

 مستوف 

3-2 4 0 0 0 7 2 

التعليمية     ومخرجاته  الدراسي  بالمنهج  عناية  أيما  نامج  البر  
والتطبيقية  واعتب  النظرية  والجوانب 

: مح من أهم ممارسات  فيه، فكان    كات هذا المعيار الفر ي ما يىلي
  3-2-1    ي تصميم وتطوير وتعديل المنهج

نامج بالسياسات والمعايبر واإلجراءات المؤسسية ف  م البر  
يلبر

 .  الدراسي

نامج بما يتوافق مع ال  • ي  سياسات المؤسسية لتصميم المناهج تم إعداد خطة البر
ي الدليل اإلجران 

الواردة ف 
امج األكاديمية وتطويرها   . إلعداد البر

نامج   •  . وتعديلها بناء عىل ماورد من المحكمير  تحكيم خطة البر

نامج    عرض  •  . عىل مجلس القسم ومن ثم مجلس الكلية العتمادها بصورتها النهائية خطة البر

 . اعتماد العمل عليها بموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية  •
 من أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
 

رمز 
الدليل  
ي تقرير  

ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 لوائح ونظم  اإلطار السعودي للمؤهالت + اإلطار الوطني للمؤهالت  41093ش  1 1 2 3 3211

 أدلة   الدليل اإلجرائي إلعداد  البرامج األكاديمية وتطويرها  41027ش  2 1 2 3 3212

 محاضر    محاضر لجنة المناهج بالقسم والكلية  41233ش  3 1 2 3 3213

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  4 1 2 3 3214
 مركز

نموذج   الخطة الدراسية المعدلة  41003ش  5 1 2 3 3215
 مركز

نموذج   توصيف المقررات  41011ش  6 1 2 3 3216
 مركز

 تقرير تقارير  المحكمين 41181ش  7 1 2 3 3217

استبانات  رراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المق 41062ش  8 1 2 3 3218
 وتحليل 

 
  3-2-2    نامج ومخرجاته التعليمية والتطورات العلمية والتقنية يرا ي المنهج الدراسي تحقيق أهداف البر

ي مجال التخصص، ويراجع بصورة دورية 
 . والمهنية ف 

التعليم   • مؤسسات  ي 
ف  يعة  الشر برامج  لمحتوى  األكاديمية  المعايبر  دليل  وفق  نامج  البر خطة  إعداد  تم 

 . واالعتماد األكاديمي العالي للهيئة الوطنية  

ي الفصل األول   •
ي الفصل    1441إعداد قياس نواتج التعلم ف 

ـه، وخطة تطبيقه عىل مستوى الشطرين ف 
ي  
 . ـه 1441الثان 

المقررات  • توصيفات  نامج   ، مراجعة  البر مع    ، وتوصيف  واتساقها  التعلم  مخرجات  توافق  ي 
ف  والتدقيق 

نامج وتحقيقها لها   . أهداف البر

 . إعداد مصفوفة التعلم بصورتها النهائية  •

والخطة   • نامج  البر لتقييم  والخريجير   الطلبة  تقويم  استبانات  من خالل  الراجعة  التغذية  من  االستفادة 
 . والمقررات   ،الدراسية 

https://drive.google.com/drive/folders/1jfn8XXpFtZopV7cqjLhmTENmRO-TpJ0a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jfn8XXpFtZopV7cqjLhmTENmRO-TpJ0a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jfn8XXpFtZopV7cqjLhmTENmRO-TpJ0a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jfn8XXpFtZopV7cqjLhmTENmRO-TpJ0a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fQenAz3FgVmfxbQPDBJ7kQPR775Pov0S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fQenAz3FgVmfxbQPDBJ7kQPR775Pov0S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fQenAz3FgVmfxbQPDBJ7kQPR775Pov0S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fQenAz3FgVmfxbQPDBJ7kQPR775Pov0S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a77ToHbp0aCPhu4icPx_Xhjy3xq1duWg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a77ToHbp0aCPhu4icPx_Xhjy3xq1duWg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a77ToHbp0aCPhu4icPx_Xhjy3xq1duWg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a77ToHbp0aCPhu4icPx_Xhjy3xq1duWg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JyV7707voUkHo9ot_NItmCFjfS9dvQ98?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JyV7707voUkHo9ot_NItmCFjfS9dvQ98?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JyV7707voUkHo9ot_NItmCFjfS9dvQ98?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JyV7707voUkHo9ot_NItmCFjfS9dvQ98?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/114CgT3dLWJylpBH_RhBr_1qcpsYc3ntP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/114CgT3dLWJylpBH_RhBr_1qcpsYc3ntP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/114CgT3dLWJylpBH_RhBr_1qcpsYc3ntP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/114CgT3dLWJylpBH_RhBr_1qcpsYc3ntP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
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 ومن أدلة هذا المحك: 
رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 قرار    قرار تشكيل لجنة تعديل الخطة  41151ش  1 2 2 3 3221

 محاضر    محاضر لجنة المناهج بالقسم والكلية  41233ش  2 2 2 3 3222

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  3 2 2 3 3223
 مركز

نموذج   توصيف المقررات  41011ش  4 2 2 3 3224
 مركز

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  5 2 2 3 3225
 مركز

بانات است  استبانات الخبراء حول الخطة الدراسية للبرنامج 41063ش  6 2 2 3 3226
 وتحليل 

 
  3-2-3    الخطة الدراسية التوازن بير  المتطلبات العامة ومتطلبات التخصص، وبير  الجوانب النظرية    تحقق

 . والتطبيقية، كما ترا ي التتابع والتكامل بير  المقررات الدراسية 

نامج الموظفير    ، تحكيم الخطة قبل اعتمادها من قبل محكمير  خارجيير   • ي البر  . ومن بعض خريجر

ي مصفوفة   •
نامج من خالل تسلسل متطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت  ف  ابط بير  مقررات البر

البر
نامج بصورة منطقية   . التعلم للبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3-2-4    نامج تحديد متطلبات نقاط الخروج ي بناء الخطة الدراسية للبر
را  ف   إن وجدت(. )   ي 

 ال ينطبق 
 
  3-2-5  نامج تحديد المتطلبات الكافية للمسارات المختلفة ي بناء الخطة الدراسية للبر

را  ف  إن وجدت(  )   ي 
امج المناظرة.   للممارسات العالمية والبر

ً
 طبقا

 ال ينطبق  
 
  3-2-6   .ي تحقيق مخرجات التعلم

 يتضمن المنهج الدراسي أنشطة صفية وغبر صفية متكاملة تسهم ف 

التدريس أنشطة صفية • القسم   ، يقيم بعض أعضاء هيئة  وأنشطة عىل مستوى    ، وأنشطة عىل مستوى 
نامج من خالل محتوى المقررات   . الجامعة تحقق أهداف المقرر وأهداف البر

ي بعض المقررات  •
ي ف 
اتيجية التعليم التعاون   . تطبيق اسبر

نامج  • اف من قبل إدارات البر ي األنشطة   ، المتابعة واإلشر
 . وتكريم المبادرين من أعضاء هيئة التدريس ف 

 أدلة هذا المحك:  

51%49%

رة نسبة المقررات التي تم ربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها المعاص

عدد المقررات التي لم تربط بتطبيقاتها المعاصرة

المقررات التي تم ربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها المعاصرة

https://drive.google.com/drive/folders/1RPtGGDIUyCCPkZZgQ9mFQViIuo1eZmYq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RPtGGDIUyCCPkZZgQ9mFQViIuo1eZmYq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RPtGGDIUyCCPkZZgQ9mFQViIuo1eZmYq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RPtGGDIUyCCPkZZgQ9mFQViIuo1eZmYq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBKGYYCpoeDAn1eGhvjztD_QWCT2NZI6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBKGYYCpoeDAn1eGhvjztD_QWCT2NZI6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBKGYYCpoeDAn1eGhvjztD_QWCT2NZI6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBKGYYCpoeDAn1eGhvjztD_QWCT2NZI6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yfDFMpJmA97kC_kAYq9oBtk-LCme4cCj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yfDFMpJmA97kC_kAYq9oBtk-LCme4cCj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yfDFMpJmA97kC_kAYq9oBtk-LCme4cCj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yfDFMpJmA97kC_kAYq9oBtk-LCme4cCj?usp=sharing
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رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  
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ك
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م

رقم ادليل  
رمز الدليل   
ي تقرير  

ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 
 

نموذج   توصيف المقررات  41011ش  1 6 2 3 3261
 مركز

 عينات عينة من أنشطة صفية وواجبات الطلبة 41300ش  2 6 2 3 3262

 عينات ة الالصفية للطلبة ط عينة من األنش 41299ش  3 6 2 3 3263

 
  3-2-7    نامج ي البر

ي المقررات مع مخرجات التعلم ف 
مصفوفة توزي    ع مخرجات  )   ترتبط مخرجات التعلم ف 

نامج عىل المقررات(.   تعلم البر

نامج وتوصيفات المقررات فيه  • نامج بعد مراجعة توصيف البر  . إعداد مصفوفة البر
 ومن أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم ادليل  
رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 
 

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  1 7 2 3 3271
 مركز

نموذج   توصيف المقررات  41011ش  2 7 2 3 3272
 مركز

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  3 7 2 3 3273
 مركز

 
  3-2-8     اتيجيات التعليم والتعلم، وطر  التقييم المستخدمة مع مخرجات التعلم المستهدفة تتوافق اسبر

نامج والمقررات.   عىل مستوى البر

أو   • أو مهارات  يتناسب مع كونها معارف  المقرر وما  ي 
ي تتوافق مع األهداف ف 

البر اتيجيات  تحديد االسبر
ي التوصيفات   ، كفاءات 

 . وإثباتها ف 

وسائل   • األداء تحديد  ي 
ف  المستخدمة  اتيجيات  لالسبر ا 

ً
وفق والعادلة  المناسبة  ي    ، التقويم 

ف  وإثباتها 
 . التوصيفات 

اتيجيات من قبل أعضاء هيئة التدريس وما يتم تدوينه   • ي التغذية الراجعة من خالل تطبيق االسبر
النظر ف 

ي تقارير المقررات 
حة من قبلهم بعد ذلك   ، ف  ي خطط التحسير  المقبر

 . والنظر ف 
 أدلة هذا المحك:   ومن 

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم ادليل  
رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 
 

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  1 8 2 3 3281
 مركز

نموذج   توصيف المقررات  41011ش  3 8 2 3 3283
 مركز

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  4 8 2 3 3284
 مركز

 تقرير آراء الخبراء  41178ش  5 8 2 3 3285

 تقرير تقارير  المحكمين 41181ش  6 8 2 3 3286

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M3cN-c-pbuHQHyzhyILzkysJJh7lCzZd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M3cN-c-pbuHQHyzhyILzkysJJh7lCzZd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M3cN-c-pbuHQHyzhyILzkysJJh7lCzZd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M3cN-c-pbuHQHyzhyILzkysJJh7lCzZd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DnaATJHAQYo9lwmGvM6kq10erX-XGMbd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DnaATJHAQYo9lwmGvM6kq10erX-XGMbd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DnaATJHAQYo9lwmGvM6kq10erX-XGMbd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DnaATJHAQYo9lwmGvM6kq10erX-XGMbd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k8_RU5IoH_nA8QS7IRd12mDQb9YDU-jV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k8_RU5IoH_nA8QS7IRd12mDQb9YDU-jV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k8_RU5IoH_nA8QS7IRd12mDQb9YDU-jV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k8_RU5IoH_nA8QS7IRd12mDQb9YDU-jV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aht6R-jf_uIVIk12eGCZEBGJN_bRGFKi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aht6R-jf_uIVIk12eGCZEBGJN_bRGFKi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aht6R-jf_uIVIk12eGCZEBGJN_bRGFKi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aht6R-jf_uIVIk12eGCZEBGJN_bRGFKi?usp=sharing
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  3-2-9    اتيجيات التعليم والتعلم حول الطالب، وتشجع التعلم النشط.   تتمركز  اسبر

ي المعيار الفر ي   •
من خالل لجنة الملفات المعنية    ه ومتابعة ما تم إنجاز   ،8-2-3اعتماد ما تم تطبيقه ف 

ي تقارير المقررات 
 . بالنظر ف 

 ومن أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

 

رقم 
ادليل 

رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 
 

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  1 9 2 3 3291
 مركز

نموذج     مصفوفة اتساق نواتج التعلم 41019ش  2 9 2 3 3292
 مركز

 تقرير آراء الخبراء  41178ش  3 9 2 3 3293

 تقرير تقارير  المحكمين 41181ش  4 9 2 3 3294

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  5 9 2 3 3295
 مركز

نموذج   تقرير البرنامج السنوي  41009ش  6 9 2 3 3296
 مركز

استبانات  مقرراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج ال 41062ش  7 9 2 3 3297
 وتحليل 

 
  3-2-10    ،نامج بما يتناسب مع طبيعته ومستواه ي البر

اتيجيات التعليم والتعلم وطر  التقييم ف  تتنوع اسبر
 . ي
 وتعزز القدرة عىل اجراء البحوث العلمية، وتضمن اكتساب الطالب لمهارات التفكبر العليا والتعلم الذانر

الع ا  • وورش  األقران  وتقويم  ي 
الذهب  العصف  عىل  القائمة  التدريس  طر   ي    ، مل ستخدام 

ف  والمدرجة 
 . توصيفات المقررات حسب األنسب منها ألهداف المقرر 

اتيجيات التدريس هيئة التدر تحفبر  التحا  أعضاء   •  . يس عىل االلتحا  بالدورات المتعلقة باسبر

نامج مقررات تعتمد عىل البحث العلمي ومهارات التفكبر  تح  • مقرر البحث    : مثل   ، واإلبداع وي خطة البر
النوازل   ، العلمي  األصول   ،وفقه  عىل  الفروع  تخري    ج  والمناظرة   ، ومقرر  و   ،والخالف  ها  ي  وغبر

ف  مثبت 
 . توصيفاتها طر  تحقيق المخرجات فيها وآلية تقويمها 

 ومن أدلة هذا المحك: 

رمز 
الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم ادليل  
رمز الدليل   
ي تقرير  

ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 
 

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  1 10 2 3 32101
 مركز

نموذج   توصيف المقررات  41011ش  2 10 2 3 32102
 مركز

نموذج   تقرير البرنامج السنوي  41009ش  3 10 2 3 32103
 مركز

 عينات الرسوم التوضيحية(  –نماذج من ملف جودة التعليم )الخرائط الذهنية  41334ش  4 10 2 3 32104

 
  3-2-11    نامج، ويتم تحديد ة الميدانية مع مخرجات تعلم البر تتوافق مخرجات التعلم ألنشطة الخبر

اتيجيات التدريب والتقييم وأماكن التدريب المناسبة لتحقيق هذه المخرجات   . اسبر

 ال ينطبق  •
 

https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OfxTA-_Vpgsm0I9HqBWrrfkJE7VZkc9-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OfxTA-_Vpgsm0I9HqBWrrfkJE7VZkc9-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OfxTA-_Vpgsm0I9HqBWrrfkJE7VZkc9-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OfxTA-_Vpgsm0I9HqBWrrfkJE7VZkc9-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A33TZTg7RUT1slvSSj-obC4pi8cS3FCs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A33TZTg7RUT1slvSSj-obC4pi8cS3FCs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A33TZTg7RUT1slvSSj-obC4pi8cS3FCs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A33TZTg7RUT1slvSSj-obC4pi8cS3FCs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/167k6P_4zS4r4OMSRRzueSqAj-cmDlAHj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/167k6P_4zS4r4OMSRRzueSqAj-cmDlAHj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/167k6P_4zS4r4OMSRRzueSqAj-cmDlAHj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/167k6P_4zS4r4OMSRRzueSqAj-cmDlAHj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bmnuYLgSKs6_1qPAmjbE9riPBkOHg7Ur?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bmnuYLgSKs6_1qPAmjbE9riPBkOHg7Ur?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bmnuYLgSKs6_1qPAmjbE9riPBkOHg7Ur?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bmnuYLgSKs6_1qPAmjbE9riPBkOHg7Ur?usp=sharing
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  3-2-12    ي بمخرجات التعلم
ف الميدان  نامج والمشر ة الميدانية من البر ف عىل الخبر ف كل من المشر عر  ي 

ة  )   المستهدفة، وطبيعة المهام الموكلة إل كل منهما  اف، المتابعة، وتقييم الطالب، وتقويم وتطوير الخبر اإلشر
امهما بها وفق آليات محددة.   الميدانية(، ويتم متابعة البر 

 ال ينطبق   •
 

  3-2-13     ي أكب
ي تقدم ف 

نامج والمقررات البر نامج من تطبيق موحد للخطة الدراسية وتوصيف البر يتأكد البر
ي الفروع المختلفة(. )   من موقع 

 أقسام الطالب والطالبات وف 

الدراسي  • للفصل  ي 
الزمب  الجدول  وفق  المقررات  ي 

ف  التعليمية  العملية  سبر  عىل  ووفق    ، التأكيد 
ي التوصيفات 

 . التقسيم المعتمد لها ف 

 ـه 1441التنسيق إلعداد تقارير مقررات موحدة لللشطرين للعام الدراسي   •

ي من ا التنسيق إلعداد قياس موحد لمخرجات التعلم للشطرين   •
 ـه. 1441لعام الدراسي  للفصل الثان 

 أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  
ب  

س
ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

 

رقم 
ادليل 

رمز الدليل   
ي تقرير  

ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 
 

 عينات   التقويم الدراسي 41258ش  1 13 2 3 32131

 قرار  قرار تطبيق الخطة الدراسية  41155ش  2 13 2 3 32132

نموذج   الخطة الدراسية المعدلة  41003ش  3 13 2 3 32133
 مركز

 محاضر  محاضر لجنة المناهج بالقسم والكلية  41233ش  4 13 2 3 32134

 جداول  الجدول الدراسي محدد به القاعات الدراسية  41242ش  5 13 2 3 32135

 
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1xQq7N8bOJDWDPhQxllNXYPmHol2KM3OV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xQq7N8bOJDWDPhQxllNXYPmHol2KM3OV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xQq7N8bOJDWDPhQxllNXYPmHol2KM3OV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xQq7N8bOJDWDPhQxllNXYPmHol2KM3OV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RuRcKt8_m6iBNk7IKSlX0pJfrxrwiMxU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RuRcKt8_m6iBNk7IKSlX0pJfrxrwiMxU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RuRcKt8_m6iBNk7IKSlX0pJfrxrwiMxU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RuRcKt8_m6iBNk7IKSlX0pJfrxrwiMxU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-6ek7QhARqJxqEgQPLjZDXj8-uG_Um1H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-6ek7QhARqJxqEgQPLjZDXj8-uG_Um1H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-6ek7QhARqJxqEgQPLjZDXj8-uG_Um1H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-6ek7QhARqJxqEgQPLjZDXj8-uG_Um1H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fsHpkNWyGTUwRBL0Fe_GEnIED2C_LzLy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fsHpkNWyGTUwRBL0Fe_GEnIED2C_LzLy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fsHpkNWyGTUwRBL0Fe_GEnIED2C_LzLy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fsHpkNWyGTUwRBL0Fe_GEnIED2C_LzLy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BmPjZTIfZV_SeaqHjnphLQZavNDp7hC3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BmPjZTIfZV_SeaqHjnphLQZavNDp7hC3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BmPjZTIfZV_SeaqHjnphLQZavNDp7hC3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BmPjZTIfZV_SeaqHjnphLQZavNDp7hC3?usp=sharing
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 جودة التدريس وتقييم الطالب   3-3

ي هذا المعيار الفر ي ثمانية محكات،  
 : كما يىلي يوجد ف 

  غبر مستوف   ال ينطبق  المحك 
ً
 بتمبر   مستوف  بإتقان  مستوف   مستوف  جزئيا

 مستوف 

3-3 0 0 0 0 8 0 

الطالب،   وتقييم  التدريس  جودة  تضمن  وإجراءات  آليات  بوضع  المعيار  هذا  ي 
ف  نامج  البر اجتهد 

:   جود أوكان من    معالم الممارسات لمحكات هذا المعيار الفر ي ما يىلي
  3-3-1    ي توصيفات

اتيجيات التعليم والتعلم وطر  التقييم الواردة ف  ام هيئة التدريس باسبر نامج البر  يتابع البر
نامج والمقررات من خالل آليات محددة   البر

المقررات  • ملفات  ي 
ف  للنظر  لجنة  وفق  و   ، تشكيل  التدريس  هيئة  أعضاء  إنجازات  متابعة  يمكن 

 . خاللها توصيفات المقررات ومخرجات التعلم من  

التعلم لكل مقرر  • التدريس   ، طلب قياس مخرجات    ، وإعداد أسئلة لقياس المخرج من أعضاء هيئة 
 . ومتابعة إنهاء القياس ونتائجه 

 التغذية الراجعة من خالل استبانات تقويم الطلبة للمقرر وعضو هيئة التدريس.  •

 . تصحيح العينة العشوائية لكل مقرر  •

 . رية تشكيل لجنة تقويم الورقة االختبا  •

 تفعيل زيارة األقران وكتابة التقارير وفق نموذج محدد.  •

األداء   • قياس مؤشر  تقويم   KPI-P-24وكانت درجة  استبانات   ) كان    5المقرر فقرة رقم    من خالل 
بشكل كامل   المقرر  بإعطاء  ما  ملبر  التدريس  هيئة  المحدد،  -عضو  الوقت  ي 

ف  ات  المحاض  مثل:بدأ 
وهكذا  التدريس،  ي 

ف  المساعدة  للمواد  الجيد  اإلعداد  دام،  بشكل  التدريس  هيئة  عضو    (   -تواجد 
ي أن المؤشر يتجه نحو  من معيار خماسي   4,46

 الصعود . ، ويلحظ من الرسم البيان 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الديل 

نموذج   توصيف المقررات  41011ش  1 1 3 3 3311
 مركز

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  2 1 3 3 3312
 مركز

1439-14381440-14391441

ذكر 4.294.394.43

أنثى 4.254.454.49

الكل 4.274.434.46

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

ي
س
ما

خ
س 

قيا
م

KPI-P-24

https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOfZ4FRFgxkEMT1qGhkRBQ3s9HwcA5um?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
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نموذج   تقارير تصحيح العينة العشوائية  41008ش  3 1 3 3 3313
 مركز

استبانات  رنامج المقرراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والب  41062ش  4 1 3 3 3314
 وتحليل 

نموذج   زيارة األقران  41017ش  5 1 3 3 3315
 مركز

 عينات نماذج مطابقة الورقة االمتحانية للمعايير  41325ش  6 1 3 3 3316

 
  3-3-2    ي

اتيجيات التعليم والتعلم وطر  التقييم المحددة ف  م التدريب الالزم لهيئة التدريس عىل اسبر
 
قد ي 

نامج والمقررات، واالستخدام الفعال للتقنية الحديثة والمتطورة، ويتابع استخدامهم لها.   توصيف البر

الخاصة   • بالدورات  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  التقويم التحا   وطر   التدريس  اتيجيات    ، باسبر
الدراسية  المقررات  خدمة  ي 

ف  بعد  عن  للتعليم  التقنية  والبوابة  الفاعلة  التقنية  ي    ، واستخدام 
والبر

 . تقدمها اإلدارات المعنية 

نامج  • ي القسم من قبل إدارة البر  . إعداد دورات خاصة بمنسونر

 . تهيئة المعيدين الجدد بتقديم برامج خاصة  •
 هذا المحك: أدلة  من  

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الديل 

 تعينا قائمة الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  41302ش  1 2 3 3 3321

 عينات شهادات حضور الدورات  41282ش  2 2 3 3 3322

نموذج   زيارة األقران  41017ش  3 2 3 3 3323
 مركز

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  4 2 3 3 3324
 مركز

استبانات  استبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المقررات 41062ش  5 2 3 3 3325
 وتحليل 

نموذج   لسنوي تقرير البرنامج ا 41009ش  6 2 3 3 3326
 مركز

 عينات نماذج من ملف جودة التعليم  41333ش  7 2 3 3 3327

استبانات  تدريس استبانة: تقييم مصادر التعلم موجهه ألعضاء هيئة ال 41085ش  8 2 3 3 3328
 وتحليل 

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  9 2 3 3 3329
 مركز

نموذج   خطط التحسين 41015ش  10 2 3 3 33210
 مركز

 
  3-3-3    ،ي بداية تدريس كل مقرر بمعلومات شاملة عنه، تتضمن: مخرجات التعلم

د الطالب ف  زو  ي 
اتيجيات التعليم والتعلم وطر  التقييم، ومواعيدها، وما يتوقع منهم خالل دراسة المقرر.   واسبر

نامج عىل أعضاء هيئة التدريس بإعالم الطلبة بتوصيف المقرر  ومخرجاته  •   ، التأكيد من قبل إدارة البر
ي اللقاء األول 

اتيجيات التعليم فيه ف   . واسبر

•  . ي
ون  نامج عىل موقع الجامعة اإللكبر ي صفحة البر

 إعالن كل مايتعلق بتوصيفات المقررات ف 

نامج إعالن توصيفات المقررات عبر وسائل التواصل   • ي يستخدمها البر
   . البر

ي معرفتهم ألهداف ونواتج التعلم  والذي نصه: )    22كانت نتيجة قياس مؤشر   •
متوسط رأي الطالب ف 

ي أن المؤشر  من معيار خماسي   4,43(   المستهدفة عند بداية تدريس المقرر 
، ويلحظ من الرسم البيان 

 يتجه نجو الصعود . 

https://drive.google.com/drive/folders/1XxbmDpVnn0d7dqLNxWi11SkIyau7Iw6K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XxbmDpVnn0d7dqLNxWi11SkIyau7Iw6K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XxbmDpVnn0d7dqLNxWi11SkIyau7Iw6K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XxbmDpVnn0d7dqLNxWi11SkIyau7Iw6K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OloXmqWL4qK06NI4yjrEbE1VNPjsO2wz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OloXmqWL4qK06NI4yjrEbE1VNPjsO2wz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OloXmqWL4qK06NI4yjrEbE1VNPjsO2wz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OloXmqWL4qK06NI4yjrEbE1VNPjsO2wz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jlLTgFouXpMy2lBfSPsG2XtJ6TcNSWUQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jlLTgFouXpMy2lBfSPsG2XtJ6TcNSWUQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jlLTgFouXpMy2lBfSPsG2XtJ6TcNSWUQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jlLTgFouXpMy2lBfSPsG2XtJ6TcNSWUQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kCWYbgV-T24EeHjdnl3KNgZSBof8C9e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kCWYbgV-T24EeHjdnl3KNgZSBof8C9e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kCWYbgV-T24EeHjdnl3KNgZSBof8C9e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kCWYbgV-T24EeHjdnl3KNgZSBof8C9e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiXGpg-vQK9nLrCu-us0twgO1Rnw_qUz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiXGpg-vQK9nLrCu-us0twgO1Rnw_qUz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiXGpg-vQK9nLrCu-us0twgO1Rnw_qUz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiXGpg-vQK9nLrCu-us0twgO1Rnw_qUz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiXGpg-vQK9nLrCu-us0twgO1Rnw_qUz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiXGpg-vQK9nLrCu-us0twgO1Rnw_qUz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HpLyAjTtY-Ctyc0Zi3y3JRRSmvk1mSIK?usp=sharing
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ي  والذي نصه: )    23وكان نتيجة قياس مؤشر األداء  
متوسط رأي الطالب لمعرفتهم لمحكات التقييم  ف 

 ، ويلحظ أيضا أن المؤشر يتجه نحو الصعود .  من معيار خماسي  4,38(   بداية تدريس المقرر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 من أدلة المحك: 

رمز الدليل  
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رمز الدليل   

ي تقرير  
ف

سة 
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 بيان الدليل 

 
 

 نوع الديل 

 أدلة   دليل البرنامج )الدليل اإلرشادي(  41035ش  1 3 3 3 3331

نموذج   توصيف البرنامج 41012ش  2 3 3 3 3332
 مركز

 عينات   تقارير ملتقى الطالب المستجدين 41192ش  3 3 3 3 3333

 
 
 

1439-14381440-14391441

ذكر 4.314.244.41

أنثى 4.244.384.46

الكل 4.274.314.43
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م

KPI-P-22

1439-14381440-14391441

ذكر 4.284.274.34

أنثى 4.284.344.42

الكل 4.284.314.38

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45
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ما

خ
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قيا
م

KPI-P-23

https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DwNH_oTI76KGdry4k2OmX6tOciabGaeC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
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  3-3-4    اتيجيات التعليم والتعلم وطر  التقييم، وتقدم م المقررات بشكل دوري للتحقق من فاعلية اسبر قو 

 
ت
 تقارير حولها. 

كة لكامل المقرر من قبل أعضاء هيئة التدريس   • متابعة إعداد تقارير المقررات الفردية لكل شعبة والمشبر
ي المقررات 

 . ومنسقر

كة   •  . ( طالب وطالبات )   للشطرين إعداد التقارير المشبر

حة من قبل أعضاء هيئة التدريس   • الرفع من قبل لجنة ملفات المقررات بالخطط التحسينية المقبر
ي التقارير 

 . والواردة ف 

ح  عرض  • ي توصيف المقرر تحديث    مقبر
اتجيات والتقييم ف  ي    االسبر

رقم    مجلس القسم ف 
 ـه 1442/ 3/ 22وتاري    خ 11

ي  تحديث   •
وتاري    خ    16مجلس قسم رقم  خطة قياس المخرجات التعليمية عل اإلطار السعودي )نقف( ف 

 ـه.. 1442/ 4/ 28

ي  •
 .  ـه مناقشة آليات التقييم ضمن جائحة كارونا 1441/ 8/ 19( وتاري    خ 24مجلس رقم )وتم ف 

ي   عرض أورا  عمل حول أساليب التدريس المناسبة لمقررات القسم  •
وتاري    خ    13مجلس رقم  ف 

 .   ـه 1442/ 4/ 7

مستوى المقارنة الذاتية للعام  تقويم الطلبة لجودة المقررات أعىل من    KPI-P-3كان مؤشر األداء   •
ي  
نامج  1439الماىص  نامج األنظمة، وأعىل من مؤشر المقارنة الخارجية لبر ، ومقارب للمقارنة الداخلية لبر

؛ ولكنه أقل من مقارنة جامعة جازن .    جامعة اإلمام، وهو برنامج حاصل عىل االعتماد األكاديمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من أدلة هذا المحك: 
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سة 
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 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

استبانات  رراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المق 41062ش  1 4 3 3 3341
 وتحليل 

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  2 4 3 3 3342
 مركز

نموذج   تقرير البرنامج السنوي  41009ش  3 4 3 3 3343

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

العام 
الجامعي 

1437  /
1438

العام 
الجامعي 

1438  /
1439

العام 
الجامعي 

1439  /
1440

العام 
الجامعي 
1441

المقارنة 
المرجعية 
الداخلية 

المقارنة 
المرجعية 
الخارجية 

(اإلمام)

المقارنة 
المرجعية 
الخارجية 

(جازان)

ذكور 4.144.264.224.344.394.305.00

اناث 3.904.224.324.40

الكل 4.024.244.274.37

ي
س
ما

خ
 ال

س
قيا

ال

KPI-P-03قياس المؤشر 

https://drive.google.com/file/d/1ATjdH1wnkwAextjO3e542FrmaebxA4FK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFHkRwQSdiwLEURyvSZrCi6kw0Xvu6Fm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFHkRwQSdiwLEURyvSZrCi6kw0Xvu6Fm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126OmFBtB7vnKnaLWMf5GdbJfzS8CtXeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126OmFBtB7vnKnaLWMf5GdbJfzS8CtXeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2DTHxjZxhBSlS3Ar-JxpTpMF9WvzteQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuoML6gwdXC6JifRP_g2oIGK5xqSLBWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuoML6gwdXC6JifRP_g2oIGK5xqSLBWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gfGsl_51FP7f4FJq_cQkMm8PV_vkhctE?usp=sharing
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 مركز

 قرار   قرار لجنة تطوير المناهج 41159ش  4 4 3 3 3344

 محاضر  محاضر النظر وتحديث التوصيفات  41231ش  5 4 3 3 3345

 
  3-3-5   .ي التدريس وتشجيع اإلبداع واالبتكار لدى هيئة التدريس

نامج آليات لدعم وتحفبر  التمبر  ف   يطبق البر

ي العملية التعليمية  تقيم إدراة  •
نامج لقاء سنوي نهاية كل عام لتكريم أعضاء هيئة التدريس الفاعلير  ف   . البر

نامج عىل تقديم التسهيالت المتاحة ألعضاء هيئة التدريس إلقامة األنشطة الصفية   • تساعد إدراة البر
نامج  ي تحقق أهداف المقرر والبر

 . والالصفية البر

ي تستخدمها عن أنشطة المقررات   إدارة تعلن   •
نامج عبر وسائل التواصل البر وتشيد بإنجازات أعضاء    ، البر

 . هيئة التدريس من خاللها 

 ومن أدلة هذا المحك:  
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 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

/  2ة بقرار رقم )الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات، الصادر 41097ش  1 5 3 3 3351
   هـ(1419/ 10

 لوائح ونظم 

 لوائح ونظم  ضوابط الحصول على مكافأة التميز  41099ش  2 5 3 3 3352

 تقرير تقارير عن التفرغ العلمي 41188ش  3 5 3 3 3353

 خطاب  خطابات الجوائز والتحفيز  41213ش  4 5 3 3 3354

 عينات   نماذج من شهادات تكريم هيئة التدريس  41331ش  5 5 3 3 3355

 خطاب  ت والندوات مكافأة المشاركين في لجان المؤتمرا  41239ش  6 5 3 3 3356

 
  3-3-6   نامج إجراءات واضحة ومعلنة للتحقق من جودة طر  التقييم ومصداقيتها مثل  )   يطبق البر

المواصفات، والتنوع والشمولية لمخرجات التعلم، وتوزي    ع الدرجات ودقة التصحيح( والتأكد من مستوى  
 تحصيل الطالب. 

نامج بتقارير حولها تشكيل لجان مراجعة الورقة االختبارية   •  . للمقررات وتزويد إدارة البر

تشكيل لجنة تصحيح العينة العشوائية ألورا  االختبارات وتعبئة النموذج الخاص بها لكل شعبة من   •
 . شعب المقررات المطروحة 

كة لشعب المقرر.  • ي تقارير المقررات المشبر
ي أدت إل تفاوت النتائج ف 

 كتابة المالحظات البر

   . التغذية الراجعة إلطالع الطالب عىل درجات أعمال السنة  •

ي نتائج استبانات تقويم المقرر من قبل الطالب  •
 . النظر ف 

ي بقياس    KP1-P-29وسجل مؤشر   •
ي عدالة التقييم ومناسبته بالمقررات الذي يعب 

  4,38  رأي الطالب ف 
  .    من معيار خماسي

 
 
 
 
 
 
 
 

1439-14381440-14391441
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https://drive.google.com/drive/folders/16wy50uHuOx11dr82SBUs7IVCESwGI7BZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16wy50uHuOx11dr82SBUs7IVCESwGI7BZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16wy50uHuOx11dr82SBUs7IVCESwGI7BZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16wy50uHuOx11dr82SBUs7IVCESwGI7BZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K_OIrMK0ACOf0D83dSU-OqJ4YgfOUaH9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K_OIrMK0ACOf0D83dSU-OqJ4YgfOUaH9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K_OIrMK0ACOf0D83dSU-OqJ4YgfOUaH9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K_OIrMK0ACOf0D83dSU-OqJ4YgfOUaH9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wDScohVq1yT61z4xQBI9e6Isv9d4Gt1N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wDScohVq1yT61z4xQBI9e6Isv9d4Gt1N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wDScohVq1yT61z4xQBI9e6Isv9d4Gt1N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wDScohVq1yT61z4xQBI9e6Isv9d4Gt1N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wDScohVq1yT61z4xQBI9e6Isv9d4Gt1N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rqFCGtQMebYK7v9fYlGU8_Wce6sAxvH5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rqFCGtQMebYK7v9fYlGU8_Wce6sAxvH5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rqFCGtQMebYK7v9fYlGU8_Wce6sAxvH5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rqFCGtQMebYK7v9fYlGU8_Wce6sAxvH5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Lqly5i5D_vT_iiNdHW69FblZJkvWCq37?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Lqly5i5D_vT_iiNdHW69FblZJkvWCq37?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Lqly5i5D_vT_iiNdHW69FblZJkvWCq37?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Lqly5i5D_vT_iiNdHW69FblZJkvWCq37?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGUU25yO0bi-WlVg02Vs7GQrDgf4q457?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGUU25yO0bi-WlVg02Vs7GQrDgf4q457?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGUU25yO0bi-WlVg02Vs7GQrDgf4q457?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGUU25yO0bi-WlVg02Vs7GQrDgf4q457?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KIyYGHVRcuUvEiabnvgBpxNf3srhRjzn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KIyYGHVRcuUvEiabnvgBpxNf3srhRjzn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KIyYGHVRcuUvEiabnvgBpxNf3srhRjzn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KIyYGHVRcuUvEiabnvgBpxNf3srhRjzn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RCbBh_FKRBFiGwqBFf8O4R7btS9ORXby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RCbBh_FKRBFiGwqBFf8O4R7btS9ORXby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RCbBh_FKRBFiGwqBFf8O4R7btS9ORXby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RCbBh_FKRBFiGwqBFf8O4R7btS9ORXby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RCbBh_FKRBFiGwqBFf8O4R7btS9ORXby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RCbBh_FKRBFiGwqBFf8O4R7btS9ORXby?usp=sharing
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 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  1 6 3 3 3361

 محاضر  محاضر اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الطالب  41225ش  2 6 3 3 3362

 عينات لمعايير نماذج مطابقة الورقة االمتحانية ل 41325ش  3 6 3 3 3363

 تقرير تقرير تصحيح العينة العشوائية  41194ش  4 6 3 3 3364

استبانات  رراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المق 41062ش  5 6 3 3 3365
 وتحليل 

 
  3-3-7   .ي يقدمها الطالب هي من إنتاجهم

الة للتحقق من أن األعمال والواجبات البر  تستخدم إجراءات فع 

ي أعمالهم وتقويمها بصورة عادلة مع توضيح أسباب اإلخفا   •
 . مناقشة الطالب ف 

ي ملف المقرر   ، متابعة إعداد الطلبة لألعمال والواجبات وتدوين المالحظات عليها  •
 . وإرفا  نماذج منها ف 

ي   ،   9من خالل استبانات تقويم المقرر فقرة رقم    KP1-P-21سجل مؤشر   •
بقياس رأي    والذي يعب 

ي متابعة أعضاء هيئة التدريس لهم بشكل فردي ومعاونتهم  
 ،  من مقياس خماسي   4,36الطالب ف 

ي أن المؤشر يتجه نحو الصعود  
 .   ويلحظ من الرسم البيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن أدلة هذا المحك: 
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 اتعين  عينات من مقرر قاعة البحث وتقييم األساتذة لها  41297ش  1 7 3 3 3371

 عينات عينات من واجبات الطالب وتقييم األساتذة لها  41298ش  2 7 3 3 3372

 
  3-3-8    م

 
قد
 
ي وقت يمكنهم فيه من تحسير  أدائهم.   ت

 تغذية راجعة للطالب عن أدائهم ونتائج تقويمهم ف 

ة الزمنية المحددة وفق التقويم   • ي الفبر
إطالع الطلبة عىل درجات اختبارات أعمال السنة واألنشطة ف 

ي للفصل الدراسي 
 . الزمب 

1439-14381440-14391441

ذكر 4.244.24.32
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KPI-P-21

https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uaQadioDvt0SckSVhMdRiRfKux4I_Wf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueIDS8QtW7hCPCdHBGwNuSb13kRvdFsz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueIDS8QtW7hCPCdHBGwNuSb13kRvdFsz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueIDS8QtW7hCPCdHBGwNuSb13kRvdFsz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueIDS8QtW7hCPCdHBGwNuSb13kRvdFsz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueIDS8QtW7hCPCdHBGwNuSb13kRvdFsz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueIDS8QtW7hCPCdHBGwNuSb13kRvdFsz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueIDS8QtW7hCPCdHBGwNuSb13kRvdFsz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueIDS8QtW7hCPCdHBGwNuSb13kRvdFsz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yyjn66r973eBso4y_MnGdNw-tAcQr90H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yyjn66r973eBso4y_MnGdNw-tAcQr90H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yyjn66r973eBso4y_MnGdNw-tAcQr90H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yyjn66r973eBso4y_MnGdNw-tAcQr90H?usp=sharing
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ي ملف ال  •
   . مقرر تعبئة بيان التغذية الراجعة وتوقيع الطالب عليه وإرفاقه ف 

الذي نصه:                    17  من خالل استبانات  تقويم المقرر فقرة رقم    KPI-I-26كان نتيجة قياس مؤشر   •
ي هذا المقرر خالل وقت معقول (  

عىل مقياس    4,39) قدمت لي درجات الواجبات واالختبارات ف 
ي العام  خماسي 

ي أن المؤشر ارتفع ف 
ي بعد ثباته لمدة عامير  عىل  ، ويلحظ من الرسم البيان 

 . 4,22الماىص 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن أدلة هذا المعيار: 
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 استبانات تقويم المقرر )من الطلبة(     41059ش  1 8 3 3 3381
وفيها السؤال عن حصولهم على التغذية الراجعة لباقي االختبارات  

 والواجبات 

استبانات 
 وتحليل 

 وخطابات 

طالع على  عينات من أوراق اإلجابة موقع عليها من الطالب باال  41296ش  2 8 3 3 3382
  نتائجهم

 عينات

 

1439-14381440-14391441

ذكر 4.254.134.36

أنثى 4.194.34.41

الكل 4.224.224.39

3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

ي
س
ما

خ
س 

قيا
م

KPI-P-26

https://drive.google.com/drive/folders/1d74JHWb4TAFP2px7FfUw7PkneWfp--jL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d74JHWb4TAFP2px7FfUw7PkneWfp--jL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d74JHWb4TAFP2px7FfUw7PkneWfp--jL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d74JHWb4TAFP2px7FfUw7PkneWfp--jL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d74JHWb4TAFP2px7FfUw7PkneWfp--jL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d74JHWb4TAFP2px7FfUw7PkneWfp--jL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d74JHWb4TAFP2px7FfUw7PkneWfp--jL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d74JHWb4TAFP2px7FfUw7PkneWfp--jL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GyMUg4T7rPM6UW3Er5M0v2LrRPc2zF1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GyMUg4T7rPM6UW3Er5M0v2LrRPc2zF1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GyMUg4T7rPM6UW3Er5M0v2LrRPc2zF1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GyMUg4T7rPM6UW3Er5M0v2LrRPc2zF1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GyMUg4T7rPM6UW3Er5M0v2LrRPc2zF1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GyMUg4T7rPM6UW3Er5M0v2LrRPc2zF1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GyMUg4T7rPM6UW3Er5M0v2LrRPc2zF1k?usp=sharing


82 

 

 

    
 التقويم العام لجودة المعيارج.  

جوانب  القوة : 
يعة: محدثة ل خطة وجود   -1 نامج الشر  بر

: 27)   أوال. بناء عىل توصية هيئة االعتماد األكاديمي رقم  ي
ي تنص عىل ما يأنر

 ( والبر
نامج بحيث تتسق مع  )    نامج تعديل الخطة الدراسية للبر ي عىل إدارة البر

المعايبر األكاديمية لمحتوى برامج  ينبع 
 ) ي اعتمدتها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

ي مؤسسات التعليم العالي البر
يعة ف   . الشر

 : ي
يعة من خالل اآلنر  تم العمل عىل حرص مطلوبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ألقسام الشر

. زيارتهم للقسم لالطالع عىل تحقق مع  .أ  ي
 ايبر االعتماد األكاديمي الوطب 

ي المملكة العربية السعودية.  .ب 
يعة ف   دليل المعايبر األكاديمية ألقسام الشر

 : ي
 ثانيا. تم العمل عىل تحقيق تلك المتطلبات بإجراء اآلنر

 (. ـه 1419)   تعديالت عىل الخطة السابقة .أ 
.  .ب   استحداث مقررات جديدة تحقق مطلوبات االعتماد األكاديمي
 أسماء المقررات بما يتوافق مع معايبر االعتماد. تغيبر   .ج 
 تغيبر مفردات المقررات بما يتوافق مع معايبر االعتماد.  .د 
 تعديل عدد الساعات عىل مستوى الخطة وعىل مستوى المقررات.  .ـه 
ي تتطلب أهدافها ذلك.  .و 

 إضافة ساعات عملية لبعض المقررات البر
ة للمقررات بما ي تعديل   .ز  ، وتوصيف الجديد منها. التوصيفات القصبر  تناسب مع المعايبر
ب  .ح  للمقررات  المفصلة  الطويلة  التوصيفات  ي تعديل  بما  والوسائل  والمفردات  مع  األهداف  تناسب 

، وتوصيف الجديد منها.   المعايبر
أهداف   .ط  مع  تتالءم  المقررات  من  والمخرجات  لألهداف  مصفوفة  وعمل  يعة  الشر برنامج  توصيف 

نامج.   ومخرجات البر
يعة  لشطرين والتعديالت المتتالية إل ساتذة القسم من ا أ تم عرض الخطة عىل  ثالثا.   وع خطة برنامج الشر قرار مشر

تعذر   لو  فيما  االعتذار  وبيان  الفضالء  األساتذة  بملحوظات  األخذ  عىل  اللجنة  وعملت  البكالوريوس،  لمرحلة 
 األخذ بالملحوظة. 

وع الخطة الجديدة عىل لجنة المنا  يعة واألخذ بملحوظاتها حول الخطة. رابعا. تم عرض مشر ي كلية الشر
 هج ف 

نامج والمقررات لتحقيق المعايبر المطلوبة بكفاءة عالية.  ي توصيف البر
 خامسا. عقدت اللجنة دورة ف 

التطوير   والمقررات عقدتها عمادة  نامج  البر ي توصيف 
ف  اللجنة دورات  أعضاء  والجودة  سادسا. حرص  عدد من 

ي الجامعة. النوعية  
 ف 

ي جامعة اإلمام وجامعة القصيم. ساب 
وع الخطة الجديدة وخطط األقسام ف   عا. تم عمل مقارنة مرجعية بير  مشر

ي المجتمع. 
نامج ف  ي البر ي تستفيد من خريجر

 ثامنا. تم عمل استبانات تتعلق بالجهات البر
ا  اجتياز  دراستها  تستد ي  ي 

البر المقررات  لبعض  الالزمة  السابقة  المتطلبات  تنسيب  تم  لتلك  تاسعا.  لطالب 
 المتطلبات من النوا ي التمهيدية والمعرفية. 

ي جامعة أم القرى. 
قيم الجديد المعتمد ف  ا. تم ترقيم المقررات وفق البر  عاشر

نتائج   واستالم  وخارجها  المملكة  داخل  لمحكمير   المعدلة  الجديدة  الخطة  وع  مشر إرسال  تم   . عشر حادي 
 ملحوظاتهما وبيان مسوغات عدم األخذ ببعضها. التحكيم وعمل تقرير مفصل لما أخذ به من  

. تم تسليم الخطة للقسم   ي عشر
 ثم رفعها إل الجهات المختصة بإقرارها داخل الكلية فالجامعة. ،  ثان 

لعام   الجديدة  النماذج  والمقررات عىل  نامج  البر تم تحديث توصيف   : فيها من    2018ثالث عشر واستدراش ما 
ي نواتج التعلم  مع نقص ومزيد  

نامج ف   مراعاة االتسا  بير  المقررات والبر
ات الخطة الجديدة:   ممبر 

 جامعة. ( ساعة مستوعبة متطلبات القسم والكلية وال 179) الجديدة    يبل  عدد ساعات الخطة  •
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ي المملكة.   اعتماد الخطة الجديدة  •
 عىل معايبر هيئة االعتماد ف 

الجديدة  • الخطة  وتعديل    استيعاب  العرص  لتكون  أ لمتطلبات  المقررات  عىل  أ سماء  الداللة  ي 
ف  وضح 

 المحتوى. 

ي المقررات  •
ي الخطة الجديدة   تجاوز الساعات الفردية ف 

 .  ف 

ي تتبع كل مقرر. وضع توصيفير  دقيقير  لكل مقرر قصبر وطويل، يحتو  •
 يان التفصيالت واألهداف البر

ي شطري الطالب والطالبات وعرضها   •
العرض عىل األساتذة ف  المحكمير   مرور الخطة بمراحل من  عىل 

 من خالل الوثائق المكتوبة. 

عىل   -2 الخريجير   خصائص  مع  ذلك  واتسا   التعلم،  نواتج  ي 
ف  ومقرراته  يعة  الشر برنامج  بير   االتسا  

نامج، وإنشاء  مستوى   ي البر الجامعة والكلية والقسم، والعمل عىل تلبية حاجة جهات التوظيف لخريجر
نامج والمقررات.   ؛ استبانات وتحليلها  ي سبر البر

 لإلفادة منها ف 
 

  ي تحتاج إل تحسير
 : الجوانب البر

استطالعات   .1 ذلك  ويشمل  نامج  البر ي  تحقق خصائص خريجر بتقويم  والخاصة  المناسبة  اآلليات  تطوير 
،  –جهات التوظيف واألداء الالحق للخريجير   آراء و  ، وبيانات توظيف الخريجير   ، الطلبة المتخرجير   آراء 

 والتحقق من مستويات تحصيل الطلبة لهذه الخصائص. 
التأكد من سالمة تطبيق اسبر  .2 التقييم وذلك من  متابعة  نامج والمقررات وطر   البر التعلم بير   اتيجيات 

 ومن خالل االستبانات وتحليلها. ،  خالل تقارير المقررات والتغذية الراجعة 
ي العملية التعليمية من خالل التقارير والتغذية الراجعة.  .3

اتيجيات التعلم والتعليم ف   متابعة تطبيق اسبر
 

   أولويات التحسير : 
اتيجيات التدريس   .1 ي الفصول الدراسية من حيث جودة التدريس وتطبيق اسبر

متابعة العملية التعليمية ف 
األقران  زيارة  وتعزيز  التعليم،  ي 

ف  الحديثة  ي    ، واألساليب 
ف  التدريس  هيئة  أعضاء  ات  خبر من  واإلفادة 

ي تقرير المقررات. 
ن ذلك ف  نامج،  والعمل عىل أن يدو   البر

ات بحسب التغذية الراجعة من تقارير المقررات وذلك فيما يتعلق بمصادر التعلم  مواكبة تعديل المقرر  .2
 . ي لتقديم المحتوى التعليمي

 ومحتوى المقرر وتقسيم المخطط الزمب 
من   .3 اتيجياته  واسبر التدريس  مجال  ي 

ف  مهاريا  نامج  البر ي 
ف  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تطوير  من  مزيد 

امج التدريبية والمشاركا  ي برامج التطوير والتدريب. خالل البر
 ت الداخلية والخارجية ف 

ات  ،  ج الدراسي األنشطة الالصفية التابعة للمنه   تعزيز  .4 وتحفبر  الطلبة عىل المواءمة بير  حضور المحاض 
 . ي
ي تساعد عىل تطبيق ما يتعلمونه من خالل البحث والجهد الذانر

 وأداء الواجبات البر
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  المعيار الرابع: الطالب
 يحوي أرتباط بسحابة المعيار(. )

 3.83  : يم اإلجماليةدرجة التقو )  

                                                                                                                                                                                        

 أ. 
ً
 موجزا

ً
  قدم وصفا

ً
ي مجال شؤون الطالب. وموضوعيا

نامج ف   عن واقع البر

ي سبر العملية التعليمية     
ومن أجله أقيمت المؤسسات التعليمية   ، يعد الطالب المحور الرئيسي ف 

امج الدراسية  نامج لتحقيق نظام الجودة الشاملة لهذا المعيار   ، وانتظمت البر ولذلك نجد عناية البر
ي عم  ادة  ،م  ن أول اهتمامات  ه

ن  امج بالتع  اون م  ع المؤسس  ة ممثل  ة ف  القب  ول ول  ذا وض  عت إدارة البر
ي 
وط معتمدة ومعلنة لقبول وتسجيل الطالبوالتسجيل ف  تتناسب مع طبيعة  ،وضع معايبر وشر

نامج وتطبق بعدالة.    البر
القبول سنويا  دليل  التواصل  ووسائل  موقعها  الجامعة عبر  ويقوم    ، ( 41046)ش:    فتعلن 

:  ش )   القسم بعمل اختبارات ومقابالت شخصية للطالب وفق آليات وإجراءات تم اإلعالن عنها 

ي حدود    موزونة وما   %85، حيث يتم قبول نسبة  ( 41034
طالب، داخل مكة    200-170فو  ف 

ثالث   ، المكرمة  حوالي  مكة  من  نامج  البر معدل  ير  ويستقطب  يحملون  ممن  طالبا  فما    90  بالمائة 
نامج عىل تقارير سنوية لها  وعمل  ،  ( 41284)ش:    (، وتوثيقها 41189)ش:    فو ، وتعمل إدارة البر

نامج استبانات للطلبة لمدى    . ( 41061)ش:    : سهولة وعدالة القبول والتسجيل بالبر
المتاحة  و  الموارد  مع  نامج  البر ي 

ف  المقبولير   الطالب  أعداد  تتالءم  أن  نامج عىل  البر يحرص 
الدراسة،  ،  له  متطلبات  مثل:  للطالب،  األساسية  المعلومات  توفبر  عىل  نامج  البر إدارة  فتعمل 
المالية و  والتكاليف  ف )  الخدمات،  متنوعة؛  بوسائل  وجدت(،  القبول  إن  عمادة  مع  تتواصل 

حة قبولهم من الطالب     -(، ولديها قوائم  41212)ش:    والتسجيل باألعداد المقبر
 
 ح  ت

 
 د
 
  -  ا ي دور   ث

والمعامل  و 41121)ش:    : بالقاعات  الشطرين: كذلك  (،  ي 
ف  المكتبات  (،  41122:  ش )   قاعات 

 : والحاليير  الجدد  الطالب  ات  ،  ( 41113)ش:    وتتابع إحصائيات  والتجهبر  المرافق  لجنة  وتجتمع 
وتجهبر  قوائم  لتوفبر  ،  ( 41235)ش:    و   (، 41227)ش:    ( و 41232)ش:    مستوى الكلية دوريا:   عىل

بيانات   )ش:  ات ي االحتياج وقاعد    41191و   41336و   41221و   41214و    41221،  41088: 
ي أقرب   ، والرفع بها إلدارة المؤسسة والعمادات واإلدارات المساندة ( 41255و 

ها ف  لها بطلب تجهبر 
 . ( 41219)ش:    : وقت 

ات#   #مؤشر
إجمالي عدد الطالب إل إجمالي عدد أعضاء هيئة    : ( P-KPI-11)  مؤشر  نسبة  بلغت  وقد  

نامج   بالبر يعادله  ما  أو  بدوام كامل  المرجعية   التدريس  المقارنة  قاربت  1: 62مع  تكون  وب  هذا   ،
المستهدف   األداء  وتفوقت  25: 1مستوى  نامج  عىل  ،  البر إدارة  من  السابق  المقاس  :  1المستوى 

 . 38-37عام    44: 1، وكذلك  39-38عام    36: 1، وكذلك  40-39، عام  31
الطالب  و  تعلمه  ما  ومعادلة  إليه  لالنتقال  ومعتمدة  عادلة  وإجراءات  سياسات  نامج  البر يطبق 
 
ً
الطالب ، من خالل تطبيق  سابقا القبول وشؤون  اإلرشاد ( واألدلة  41105ش )   الئحة حقو   ي 

بعمادنر ية 
ي  ا (، واستقب 41025: )ش:  الطالب 

 . تويبر للقسم ومعرف    الموقع ل الطلبات عند طريق روابط ف 
الخدمات  كما   ألنواع  الكامل  فهمهم  يضمن  بما  الجدد،  للطالب  شاملة  تهيئة  نامج  البر يقدم 
له واإلمكانيا  المتاحة  مع  ت  التعاون  خالل  من  والتسجيل م،  القبول  القبول    عمادة  دليل  نشر  ي 

ف 
الطالبوكذلك  (،  41041)ش:    والتسجيل:  المستجدين   عمادة شؤون  الطالب  ملتقر  تنفيذ  ي 

)ش:    : ف 

https://drive.google.com/drive/folders/1NKmpRV02HvlqfDDuozSaYjZMu0srw_Wg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hW5pe7jFcnV3c9N0xghsJ-a6SUevVmDR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hW5pe7jFcnV3c9N0xghsJ-a6SUevVmDR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CPVmu7XNHtyfTwPC18V2qiHC8-wUZXgb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DXWAZYV34egy8B6CfXfSLUGlxD1L-sUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DXWAZYV34egy8B6CfXfSLUGlxD1L-sUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DXWAZYV34egy8B6CfXfSLUGlxD1L-sUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DXWAZYV34egy8B6CfXfSLUGlxD1L-sUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iL_OYobf4fLAmY2GUmHX2M5HvU_cwvoW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lEsbFwLkiAsTrookRFQjkgtzhJOCPhsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lEsbFwLkiAsTrookRFQjkgtzhJOCPhsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1izczYHsnf0obn3Xdf8Vx7FurmYXVW32B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoR6UULCdLSkMwqVq8Js0NjyKF-J_iFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pPEsSTsQDljhz0o_ka9oLNZSrXlpwY_9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y6dWiqF6f-ku90FsgFqAAhSd9eTt6Fqq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rdcc7Yn6_b9oQfSXupDRs2WtduyLEiRu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MqJ_P3d0eAeykmgxRxL0faUUqv3RaxWX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVyBMR0Dc5X73IeDr_-djTFY1xWTxmJZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15Zqhvw2Mg1cSpELs7E3eJLxtBI_MbDlG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k3r0BMeFWGIkPohVlV9GLJQcSy9WwnUh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sEjrjvI2hb4SVWPym7NOM8VUYhnLhwfF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w9hruNhxCJDs3QJxu_fnpo2glFKb9yZs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LlzLfA-HcaPhtlGjlo4loyz2wsqN674M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ztuV2yp9vw1splbtGyGqR1PxAFsIgD40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ztuV2yp9vw1splbtGyGqR1PxAFsIgD40?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/studaff/App/FILES/11155
https://drive.google.com/drive/folders/1n3WmvmfH9VINXLraso-mF7-WyY-1R4eO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n3WmvmfH9VINXLraso-mF7-WyY-1R4eO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n3WmvmfH9VINXLraso-mF7-WyY-1R4eO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IvCFYyM6730w0HYOZawWwcyhAIJiJ1pB?usp=sharing
https://uq.sa/FoKG8y
https://twitter.com/shariah_uqu?lang=ar
https://uqu.edu.sa/dadregis
https://drive.google.com/drive/folders/1iDoV9yvisbEbjZBPw6NKGy9U2sVvEksx?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/studaff
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الطالب 41192 دليل  وكذلك  )ش:  (،  المستجدين: 41039:  ولقاءات  عن    ، ( 41199)   (،  ومتابعتهم 
 (. 41184-41154)   األكاديمي بالقسم   اإلرشاد تب  طريق مك 
ن و  البر والنفسي  يوفر  ي 

والمهب  األكاديمي  والتوجيه  إلرشاد  ي 
ف  للطالب  فعالة  خدمات  امج 

، من خالل كوادر مؤهلة وكافية   ، يمكن توضيحها من خالل األدلة التالية: واالجتما ي
 . األكاديمي  وتقارير عنه  اإلرشاد قرار تشكيل مكتب   41154ش 
 . األكاديمي   اإلرشاد تقارير   41184ش 
بوي   اإلرشاد قرار إداري بتشكيل لجنة   41145ش   . االجتما ي والبر
ي تم التعامل معها وحلها  41322ش 

 . نماذج لمشكالت الطالب البر
 . األكاديمي   اإلرشاد صور لمكتب  41285ش 
 . المكتبية ألعضاء هيئة التدريس   جدول الساعات  41248ش 
 . األكاديمي  اإلرشاد استبانة للطالب عن   41081ش 

الموهوبير   كما     الطالب  للتعرف عىل  آليات مالئمة  نامج  البر والمتفوقير   يطبق  والمبدعير  
نامج  ي البر

ين ف  ، وتتوفر برامج مناسبة لرعاية وتحفبر   ( 41117ش : ) فيعد دوريا قائمة بهم   ،والمتعب 
ي الملتقيات  41033)ش:    ية والتحفبر  ا، كإجراءات الرع ودعم كل فئة منهم 

(، ويرشحهم للمشاركة ف 
السنوية  ين    ، ( 41307)ش:    العلمية  عشر من  بأكب   ة  األخبر سنوات  الثالث  ي 

ف  الكلية  وفازت  بل 
 العلمي  

نامج مشاركتهم ضمن نشاط وحدات  11،  10،  9جائزة كل عام خالل الملتقر ، ويدعم البر
ي الجامعة 

 . ( 41316)   ويسع لتكريمهم دوريا:   ، ( 41308: ) التفو  ف 
ي  و 

ف  الطالب  شؤون  عمادة  مع  نامج  البر ش 
يشبر حيث  الفعالة،  األنشطة  من  عدد  توجد 

والرياضي  والثقافية  العلمية  المناشط  والدعوية جميع  واالجتماعية  ي  بر ويش  ، ة 
ف  بامتياز  الطالب  ش 

السنوي  ي  الطالنر العلمي   
ي  وكذلك    ، الملتقر

من  ف  مجموعة  عىل  سنويا  ويحوزون  قدوة  مسابقة 
بتفصيل:  ذلك  توضح  ووثائق  وصور  بيانات  السنوية  الدورية  التقارير  وتوفر  المتقدمة،    الجوائز 

ي الكلية خططا سنوية ألنشطة الناديال  ي ناد ال   عد وي    ، ( 41205) 
ي ف    (. 41021)ش:    طالنر

مؤسسة  يتوفر  و  ي 
و ف  نامج  للخريجير  البر الخريجير   بع  ت ت   ( 41135)ش:    حدة  لوحدة 

توفبر  ،  ية الجامع  خاللها  من  نامج  البر بما  يحاول   ،
ً
مهنيا لتطويرهم  إضافية  مع  أنشطة  يتفق 

 . ( 41195)ش:    مخرجات التعلم المستهدفة، وتطورات سو  العمل 
لمتطلبات   استيفائهم  من  والتحقق  الطالب  تقدم  لمتابعة  فعالة  إجراءات  نامج  البر طبق 

ي 
:  ج يمكن ت  ، ، بشكل متمبر  التخرج   سيدها من خالل ما يىلي

 . األكاديمي   اإلرشاد تقارير   41184ش  

 . تقارير االنسحاب  ونماذجه  41183ش  

نامج دليل   41035ش    . ي( اإلرشاد الدليل  )   البر
 . نماذج متابعة تقدم الطالب السجالت األكاديمية  41324ش  

ونية لوكالة عمادة القبول والتسجيل للشؤون أألكاديمية.  41263ش    النماذج اإللكبر

ت بالكلية  الخريجير   وحدة  خالل  من  نامج  البر آلي ي طب ويحاول  مع    اتق  للتواصل  فعالة 
اتهم، ودعمهم،  آرائهم واالستفادة من خبر ي مناسباته وأنشطته، واستطالع 

اكهم ف    الخريجير  وإشر
ي   اإلرشاد من خالل خطة  

التلجرام   ، المهب  الخريجير  عىل  لرابطة  قناة  وثالث مجموعات    ، وإنشاء 
ليتم مشاركتهم    ، ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم   ،عبر واتس آب   37،38،39للخريجير   

 . ( 410077)ش:    االستبانات الخاصة بهم وبأرباب العلم 

https://drive.google.com/drive/folders/1kjV7Pgz_d6ZC5dClQ7x2uVN2Z_4uP7uT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZulVCpPb47o9OzZuzOo_9YDUb-CTXd7T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-R3k_iRQnCDKidfiMJonKZ4KeVGiIu0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KMR-NztX840ZQYzjQt0yIZYZEraAaA5R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FFC1HsIqKw5vL58quUd0v-_ZLpGVGm7_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xkvDMBU9uEfzeajy7Vrl6LeIcuhQur2U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VTJzN1LnaydSVIoH-b6Uo-5Ob-hvG4dm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CgaPz8NZgCLdhaqbrChPfQGxHTpej6Ox?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EMIifGjbqadlLLDCF_A6mlrcJQj9waMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hnJ_Nm9sHmc8FfwQCTF1X-cpKnZ9bSJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YKVA1lx_nSjwSxz012V7BQeH5M6TYRZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ARlQ67x-t39AwKe9sEUb-4Rfe7fdiDE9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bHdDdyA6n2EzMEheg0aDATDd1mzfaMNT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y9UY1tZltvofq-vdydoMt8RZszcXlZuR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XcNtfmPwUr4zagqw0fh2P8Ga8isG9pX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ThgGwHIPYIlYYEzAfrXwPaPOmHiGFnpX?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/quality/62280
https://uqu.edu.sa/quality/62280
https://uqu.edu.sa/quality/62280
https://uqu.edu.sa/quality/62280
https://drive.google.com/drive/folders/1WwK4D8xDOfWr-WTc6TxKsg3Haz-h2Qro?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dL1tPg4TL80mlE7RoMvglxZdHeGu5Ll3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15VA2xdACLduAFyLSs3vOqcAmlphkTql6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/132rnbAFoPn5S3evLGvGDXXY8fSvuQ3ky?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1voWqpCGchAPo5FbGYewPmuH46bILlfzF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/199gc4Dyk27tsosygMmfrExVWA8dQ4T6q?usp=sharing
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وقياس  و  للطالب  المقدمة  الخدمات  وجودة  لتقويم كفاية  الة  ـ  فع آليات  نامج  البر يطبق 
ي التحسير  رضاهم  

(، وتفعيل  41078)ش:    ، كاالستبانات الطالبية عنها، واالستفادة من النتائج ف 
بالمالحظات   للرفع  الطالبية  للمواقع  التعليمية التذاكر  للخدمات  العامة  ا أو    لإلدارة  لمرافق  إلدارة 

ة   والخدمات    . من الطالب والمستفيدين مباشر
لطالبه و  الخاصة  االحتياجات  نامج  البر الطالب  )   يرا ي  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  مثل: 
 ) نا الدوليير  ي م، وقد طبق البر

ي ذلك خطة عمل تمثلت ف 
:    ج ف   ما يىلي

بوي. 1  / إصدار قرار بتشكيل لجنة لإلرشاد النفسي والبر
 معدة لذلك خصيصا. تصميم نماذج   / 2
 تشكيل لجنة إرشاد اجتما ي وتربوي.  / 3
بوي.   توجيه خطاب بطلب اعتماد  / 4  لجنة اإلرشاد االجتما ي والبر
بع / 5 التدريس  هيئة  ألعضاء  ي 

تعريق  لقاء  .خطة    اإلرشاد مل  والنفسي   اإلرشاد االجتما ي 
 .  االجتما ي
 .عمل نماذج خاصة بذلك / 6  

 : األدلة التالية ويمكن بيان ذلك عبر  
 . الطالب الئحة حقو    41105ش 
بوي   اإلرشاد قرار إداري بتشكيل لجنة  41145ش   . االجتما ي والبر
بوي بالقسم    اإلرشاد خطة عمل   41022ش   . االجتما ي والبر
ي للسادة أعضاء هيئة التدريس ب  41202ش 

.   اإلرشاد تقرير عن لقاء تعريق   االجتما ي والنفسي
 . وللدراسة والتشخيص   اإلرشاد نماذج إحالة طالب لمركز   41314ش 

 41170ش 
نامج والكلية والجامعة لذوي االحتياجات الخاصة   ات البر تقرير ونماذج من تجهبر 

 . وطالب المنح الدوليير  
نامج  بطالب المنح   41260ش  ي أعدها البر

 . اللقاءات الدورية البر
نامج  41132ش  ي البر

 . قائمة بعدد  طلبة ودول المنح ف 
 صورة من صفحة إدارة المنح الدراسية بالجامعة.  41292ش 
 . استبانات مقدمة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة  70410ش 

ي أنشطة  
ي الحضور والمشاركة الفعالة ف 

نامج آليات فعالة لضمان انتظام طالبه ف  يطبق البر
ة الميدانية.   المقررات والخبر

الصلة وقد   ي المجالس واللجان ذات 
نامج تمثيل مناسب للطالب ف  البر وتشكيالت  ،  أوجد 

كة:   كة،  وكذلك تشكيل المجالس الطالبية  إ ، و ( 41319)ش:    اللجان المشبر قامة ورش عمل مشبر
 تعيينا وانتخابا.  ( 41273)ش:    بالقسم والكلية:  

  

https://uqu.edu.sa/edu_services
https://uqu.edu.sa/uqu-mo
https://uqu.edu.sa/uqu-mo
https://uqu.edu.sa/uqu-mo
https://uqu.edu.sa/uqu-mo
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j0zgmU7dfO2OFtsIkXR8m9tKYbmwX5_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jHJeLi3Zr801sPjyQTb-dlhg95Uzeo-L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18DkbVOwFWJPFnWC469VnikaS3iw6LmgN?usp=sharing
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 عن المعايبر الفرعية ب.  
ً
 : اكتب تقريرا

 لنتائج التقويم ومناقشتها واربط ذلك بالبيانات الالزمة )  
ً
 ناقدا

ا
 تفصيال

ا
ات( قدم تحليال  واألدلة والمؤشر

:   ؛ محكا   عىل ستة عشر   احتوى هذا المعيار   كما يىلي
  غبر مستوف   ال ينطبق  المحك 

ً
 بتمبر   مستوف  بإتقان  مستوف   مستوف  جزئيا

 مستوف 

3-1 0 0 0 2 13 1 

: آليات  أبرز    الممارسات لمحكات هذا المعيار ما يىلي
4-0-1    وط معتمدة نامج معايبر وشر ومعلنة لقبول وتسجيل الطالب، تتناسب مع طبيعة  يوجد لدى البر

طبق بعدالة. 
 
نامج وت  البر

ي موقع الجامعة وحساب التواصل   معلن وآليات  دليل قبول    يوجد لدى المؤسسة •
 . عنها ف 

نامج إجراءات قبول وآليات تسجيل معتمدة ومعلنه.  •  لدى البر

 المقابلة. تشكيل لجان للمقابلة الشخصية والرفع بتقارير   •

مؤشر   • قياس  نتيجة  األكاديمي   KPI-P-20كانت  واإلرشاد  التسجيل  لخدمة  الطلبة    تقويم 
، وهي أعىل نسبة خالل السنوات الثالث.    3,5  من مقياس خماسي
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  ومن أدلة هذا المحك ما يىلي

 

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 أدلة  دليل وآليات قبول الطلبة  41046ش  1 1 0 4 4011

 أدلة  إجراءات القبول والتسجيل بالبرنامج 41034ش  2 1 0 4 4012

 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  3 1 0 4 4013

 خطاب من رئيس القسم بآلية القبول الجديدة، 41209ش  4 1 0 4 4014
 عمل مقابالت واختبارات للطالب المرشحين للقبول  الذي تضمن 

 خطاب 

تقارير عن المقابالت واالختبارات الشخصية التي تمت للطالب   41189ش  5 1 0 4 4015
 المرشحين للقبول 

 تقرير

 عينات صور للمقابالت 41284ش  6 1 0 4 4016

1441عام 1439عام 1438عام 

ذكر 3.152.543.42

أنثى 3.032.453.75

الكل 32.543.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ي
س
ما

خ
س 

قيا
م

KPI-P-20

https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DXWAZYV34egy8B6CfXfSLUGlxD1L-sUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DXWAZYV34egy8B6CfXfSLUGlxD1L-sUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DXWAZYV34egy8B6CfXfSLUGlxD1L-sUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DXWAZYV34egy8B6CfXfSLUGlxD1L-sUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBz8iVqOlBvDNPD26XW10JTMsTSZ4eoG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBz8iVqOlBvDNPD26XW10JTMsTSZ4eoG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBz8iVqOlBvDNPD26XW10JTMsTSZ4eoG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBz8iVqOlBvDNPD26XW10JTMsTSZ4eoG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBz8iVqOlBvDNPD26XW10JTMsTSZ4eoG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBz8iVqOlBvDNPD26XW10JTMsTSZ4eoG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IBz8iVqOlBvDNPD26XW10JTMsTSZ4eoG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TI1iTeEY-qP2fkaxkAM3tEIaY0lzkCwJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TI1iTeEY-qP2fkaxkAM3tEIaY0lzkCwJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TI1iTeEY-qP2fkaxkAM3tEIaY0lzkCwJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TI1iTeEY-qP2fkaxkAM3tEIaY0lzkCwJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TI1iTeEY-qP2fkaxkAM3tEIaY0lzkCwJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15XZfRtBY9P-RBK6dZjgjcJWmcLW-dh3x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15XZfRtBY9P-RBK6dZjgjcJWmcLW-dh3x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15XZfRtBY9P-RBK6dZjgjcJWmcLW-dh3x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15XZfRtBY9P-RBK6dZjgjcJWmcLW-dh3x?usp=sharing


88 

 

 

 عينات   للجامعة   الموقع اإللكتروني 41262ش  7 1 0 4 4017

استبانات  جيل بالبرنامج استبانات  للطلبة على سهولة وعدالة القبول والتس 41061ش  8 1 0 4 4018
 وتحليل 

 
4-0-2  نامج مع الموارد المتاحة له ي البر

القاعات    -مثل: الهيئة التعليمية )   تتالءم أعداد الطالب المقبولير  ف 
 األجهزة(.  -المعامل -الدراسية 

نامج مع الموارد المتاحة له  • ي البر
نامج عىل أن تالءم أعداد الطالب المقبولير  ف   . حرص البر

مؤشر   • نسبة  هيئة  P-KPI-11)   بلغت  أعضاء  عدد  إجمالي  إل  الطالب  عدد  إجمالي   :)
نامج   بالبر يعادله  ما  أو  بدوام كامل  األداء  1: 62 التدريس  مستوى  قاربت  تكون  وب  هذا   ،

نامج  25: 1تهدف  المس  ، عام  31:  1، وتفوقت عىل المستوى المقاس السابق من إدارة البر
 . 38-37عام    44: 1، وكذلك  39-38عام    36: 1، وكذلك  39-40

 ويالحظ ارتفاع النسبة عند الطالبات: 

41 39-40 38-39 37-38 

30 35 41 49 

 وانخفاضها نسبيا لدى شطر الطالب: 

41 39-40 38-39 37-38 

24 28 34 41 
ي ذلك: 

 الشكل التالي جملة من المقارنات الذاتية والمرجعية ف 
      ويبير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  : ة كما يىلي امج النظبر  ويمكن مقارنته أيضا مع بعض البر

 

مستوى األداء 
 الفعىلي 

مستوى األداء 
 المستهدف 

 المقارنة المرجعية الخارجية  المقارنة المرجعية الداخلية 

المستهدف 
 الجديد

ي 
 ذانر
1439-
1440 

مع برنامج  
 آخر 
قسم  
 األنظمة 

يعة   برنامج الشر
 بجامعة اإلمام 

يعة   برنامج الشر
 بجامعة جازن 

1 :26 1 :25 1 :31 1 :27 1 :30 1 :3 1 :25 

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

المقارنة 1437-14381438-14391439-14401441
المرجعية 
الداخلية

المقارنة 
المرجعية 
الخارجية 

(اإلمام)

المقارنة 
المرجعية 
الخارجية 

(جازان)

نسبة الطالب إلى هيئة تدريس ذكور 41342824

نسبة الطالب إلى هيئة تدريس اناث 49413530

نسبة الطالب إلى هيئة تدريس الكل 4436312627303

س
ري

تد
 ال

ئة
هي

ى 
 إل

ب
ال

ط
 ال

بة
س
ن

KPI-P-11مؤشر األداء 

https://drive.google.com/drive/folders/1iL_OYobf4fLAmY2GUmHX2M5HvU_cwvoW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iL_OYobf4fLAmY2GUmHX2M5HvU_cwvoW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iL_OYobf4fLAmY2GUmHX2M5HvU_cwvoW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iL_OYobf4fLAmY2GUmHX2M5HvU_cwvoW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lEsbFwLkiAsTrookRFQjkgtzhJOCPhsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lEsbFwLkiAsTrookRFQjkgtzhJOCPhsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lEsbFwLkiAsTrookRFQjkgtzhJOCPhsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lEsbFwLkiAsTrookRFQjkgtzhJOCPhsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lEsbFwLkiAsTrookRFQjkgtzhJOCPhsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lEsbFwLkiAsTrookRFQjkgtzhJOCPhsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ztuV2yp9vw1splbtGyGqR1PxAFsIgD40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ztuV2yp9vw1splbtGyGqR1PxAFsIgD40?usp=sharing
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للمسؤولير  بتوفبر االحتياجات   • نامج عىل عمل حرص باألجهزة والقاعات والرفع  البر حرص 
 المناسبة. 

 وأدلة هذا المحك :  

رمز الدليل  

ب المعيار 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م.فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 خطاب موجه من فضيلة عميد الكلية إلى فضيلة عميد القبول والتسجيل   41212ش  1 2 0 4 4021
 باألعداد المقترح قبولهم من الطالب 

 خطاب 

نات استبا   نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة في الشطرين 41092ش  2 2 0 4 4022
 وتحليل 

 إحصائية  إحصائيات بعدد الطالب الجدد والقدامى 41113ش  3 2 0 4 4023

 نموذج نموذج مستلزمات تطبيق الخطة الدراسية  41253ش  4 2 0 4 4024

 جداول  جدول األعباء الدراسية )المتابعة التعليمية( 74124ش  5 2 0 4 4025

 إحصائية    حصر بالقاعات الدراسية والمعامل  41121ش  6 2 0 4 4026

 إحصائية    حصر قاعات المكتبة 41122ش  7 2 0 4 4027

 محاضر  محاضر لجنة المرافق والتجهيزات  41232ش  8 2 0 4 4028

 خطاب  زة للقاعات خطابات من فضيلة عميد الكلية بشأن توفيراألجه 41219ش  9 2 0 4 4029

 
4-0-3  نامج المعلومات األساسية للطالب، مثل: متطلبات الدراسة، الخدمات، والتكاليف المالية   يوفر البر
 إن وجدت(، بوسائل متنوعة. ) 

 لدى المؤسسة دليل قبول معلن عنه .  •

ي اللقاءات.  •
نامج عىل توفبر األدلة اإلرشادية للطلبة وتعريفهم بها ف   حرص البر

ي موقع القسم ووسائل التواصل الخاصة به. لدى   •
ه ف  ي خاص به تم نشر

نامج دليل تعريق   البر
 من أدلة المحك: 

رمز الدليل  

ب المعيار 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م.فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة  
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 أدلة   دليل وآليات قبول الطلبة  41046ش  1 3 0 4 4031

 أدلة   لطالب والبرنامجاألدلة اإلرشادية بعمادتي القبول والتسجيل وشؤون ا 41025ش  2 3 0 4 4032

 أدلة   دليل الطالب  41039ش  3 3 0 4 4033

 أدلة   دليل البرنامج )الدليل اإلرشادي(  41035ش  4 3 0 4 4034

 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  5 3 0 4 4035

 نموذج نموذج من السجل األكاديمي  41254ش  6 3 0 4 4036

 عينات   صورة للموقع اإللكتروني للقسم  41288ش  7 3 0 4 4037

 
4-0-4   .

ً
نامج  سياسات وإجراءات عادلة ومعتمدة لالنتقال إليه ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقا  يطبق البر

وط قبول معلن عنها.  • نامج شر  لدى المؤسسة والبر

ي المعادلة .  •
نامج آليات عادلة ف   تطبق المؤسسة والبر

يحقق مصلحة الطلبة،  تم تشكيل لجنة لدراسة المعادلة بير  الخطة القديمة والجديدة بما   •
 وتم اعتماد المعادلة بير  مقررات الخطتير  من عمادة القبول. 

https://drive.google.com/drive/folders/1izczYHsnf0obn3Xdf8Vx7FurmYXVW32B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1izczYHsnf0obn3Xdf8Vx7FurmYXVW32B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1izczYHsnf0obn3Xdf8Vx7FurmYXVW32B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1izczYHsnf0obn3Xdf8Vx7FurmYXVW32B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1izczYHsnf0obn3Xdf8Vx7FurmYXVW32B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1izczYHsnf0obn3Xdf8Vx7FurmYXVW32B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1izczYHsnf0obn3Xdf8Vx7FurmYXVW32B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eK7jlLEYo0aDBVGqFXk8SdwYg7ge50ff?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eK7jlLEYo0aDBVGqFXk8SdwYg7ge50ff?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eK7jlLEYo0aDBVGqFXk8SdwYg7ge50ff?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eK7jlLEYo0aDBVGqFXk8SdwYg7ge50ff?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y6dWiqF6f-ku90FsgFqAAhSd9eTt6Fqq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y6dWiqF6f-ku90FsgFqAAhSd9eTt6Fqq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y6dWiqF6f-ku90FsgFqAAhSd9eTt6Fqq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y6dWiqF6f-ku90FsgFqAAhSd9eTt6Fqq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pdv1YG1_jxrXXgvBcbjnPO5BnzXLflr9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pdv1YG1_jxrXXgvBcbjnPO5BnzXLflr9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pdv1YG1_jxrXXgvBcbjnPO5BnzXLflr9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pdv1YG1_jxrXXgvBcbjnPO5BnzXLflr9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FRvI4G6frZ9cvqJxzBxLhJiXIvNuaB9J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FRvI4G6frZ9cvqJxzBxLhJiXIvNuaB9J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FRvI4G6frZ9cvqJxzBxLhJiXIvNuaB9J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FRvI4G6frZ9cvqJxzBxLhJiXIvNuaB9J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoR6UULCdLSkMwqVq8Js0NjyKF-J_iFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoR6UULCdLSkMwqVq8Js0NjyKF-J_iFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoR6UULCdLSkMwqVq8Js0NjyKF-J_iFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoR6UULCdLSkMwqVq8Js0NjyKF-J_iFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pPEsSTsQDljhz0o_ka9oLNZSrXlpwY_9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pPEsSTsQDljhz0o_ka9oLNZSrXlpwY_9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pPEsSTsQDljhz0o_ka9oLNZSrXlpwY_9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pPEsSTsQDljhz0o_ka9oLNZSrXlpwY_9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rdcc7Yn6_b9oQfSXupDRs2WtduyLEiRu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rdcc7Yn6_b9oQfSXupDRs2WtduyLEiRu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rdcc7Yn6_b9oQfSXupDRs2WtduyLEiRu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rdcc7Yn6_b9oQfSXupDRs2WtduyLEiRu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LlzLfA-HcaPhtlGjlo4loyz2wsqN674M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LlzLfA-HcaPhtlGjlo4loyz2wsqN674M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LlzLfA-HcaPhtlGjlo4loyz2wsqN674M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LlzLfA-HcaPhtlGjlo4loyz2wsqN674M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LlzLfA-HcaPhtlGjlo4loyz2wsqN674M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LlzLfA-HcaPhtlGjlo4loyz2wsqN674M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MTDtF9yiKFM5GWfHUeOer-fpUJ87oFSL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MTDtF9yiKFM5GWfHUeOer-fpUJ87oFSL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MTDtF9yiKFM5GWfHUeOer-fpUJ87oFSL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MTDtF9yiKFM5GWfHUeOer-fpUJ87oFSL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MTDtF9yiKFM5GWfHUeOer-fpUJ87oFSL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MTDtF9yiKFM5GWfHUeOer-fpUJ87oFSL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1coQkVE-ld7TNCC2IHYTtL_xFL6kQQTb2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1coQkVE-ld7TNCC2IHYTtL_xFL6kQQTb2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1coQkVE-ld7TNCC2IHYTtL_xFL6kQQTb2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1coQkVE-ld7TNCC2IHYTtL_xFL6kQQTb2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P03BSqDEExazPb-TAtIMAJEcC0A8bznP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P03BSqDEExazPb-TAtIMAJEcC0A8bznP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P03BSqDEExazPb-TAtIMAJEcC0A8bznP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P03BSqDEExazPb-TAtIMAJEcC0A8bznP?usp=sharing
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نامج عىل تعريف الطلبة بالمعادلة بير  الخطتير  بعقد لقاءات تعريفية بهم ونشر   • حرص البر
 تصاميم للمعادلة . 

نامج لجنة للمعادالت الداخلية والخارجية .  •  لدى البر
 ومن أدلة المحك :  

رمز 
الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي   

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الديل  
 

ي  
رمز الدليل ف

سة) 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 أدلة  دليل وآليات قبول الطلبة  41046ش  1 4 0 4 4041

 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  2 4 0 4 4042

 أدلة   الدليل اإلرشادي للوائح وأنظمة القبول والتسجيل والقواعد المنظمة  41028ش  3 4 0 4 4043

 عينات فسم النتائج والمعادالت بالجامعة  41301ش  4 4 0 4 4044

 عينات نماذج معادلة المقررات الدراسية  41326ش  5 4 0 4 4045

عمادة للشؤون  المطويات التعريفية بالحركات األكاديمية لوكالة ال 41032ش  6 4 0 4 4046
 األكاديمية

 أدلة  

 نموذج نموذج من السجل األكاديمي  41254ش  7 4 0 4 4047

 
4-0-5    الخدمات واإلمكانيات الكامل ألنواع  بما يضمن فهمهم  الجدد،  للطالب  تهيئة شاملة  نامج  البر يقدم 

 المتاحة لهم. 

ي ملتقر الطلبة المستجدين الذي تعقده عمادة شؤون الطالب. مشاركة   •
نامج ف   البر

إقامة لقاء خاص بالطلبة المستجدين للتعريف بالقسم ورسالته وأهدافه والخطة الدراسية   •
وأهم   المساندة  العمادات  والتعريف  للخري    ج،  المتاحة  والوظائف  التعليمية  ومخرجاته 

 الخدمات المقدمة منها. 

 الموسسة دليل خاص بالطالب . لدى   •

ي لقاء المستجدين  •
ه والتعريف به ف  ي خاص به يحرص عىل نشر

نامج دليل تعريق  البر   ، لدى 
ي مواقع التواصل الخاصة بالقسم .  

 وبداية العام الدراسي ف 

، وتعيير  مرشدين للطلبة منذ التحاقهم.   •  تشكيل مكتب اإلرشاد األكاديمي
 ومن أدلة المحك:  

 

رمز الدليل  
ب المعيار  

س
ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م.فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة  
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 أدلة   دليل البرنامج )الدليل اإلرشادي(  41035ش  1 5 0 4 4051

 أدلة   دليل الطالب  41039ش  2 5 0 4 4052

 عينات   تقارير ملتقى الطالب المستجدين 41192ش  3 5 0 4 4053

 أدلة   دليل البرنامج )الدليل اإلرشادي(  41035ش  4 5 0 4 4054

 ناتعي    تقارير ملتقى الطالب المستجدين 41192ش  5 5 0 4 4055

 عينات   تقارير ملتقى الطالب المستجدين 41192ش  6 5 0 4 4056

 تقرير   تقارير ملتقى الطالب المستجدين 41192ش  7 5 0 4 4057

https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnBB9SE7hOIHuvJEZMhhjJhqhwI3J4j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IvCFYyM6730w0HYOZawWwcyhAIJiJ1pB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IvCFYyM6730w0HYOZawWwcyhAIJiJ1pB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IvCFYyM6730w0HYOZawWwcyhAIJiJ1pB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IvCFYyM6730w0HYOZawWwcyhAIJiJ1pB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bFuz9UPc_c8W72DO89bnlSYE6mwnRPiw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bFuz9UPc_c8W72DO89bnlSYE6mwnRPiw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bFuz9UPc_c8W72DO89bnlSYE6mwnRPiw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bFuz9UPc_c8W72DO89bnlSYE6mwnRPiw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vfQLzby18jva8HPDZXDuwNMoXXloIpTB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vfQLzby18jva8HPDZXDuwNMoXXloIpTB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vfQLzby18jva8HPDZXDuwNMoXXloIpTB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vfQLzby18jva8HPDZXDuwNMoXXloIpTB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ULnLVYlgUzXg9FugsyRLcNteo07C3cmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ULnLVYlgUzXg9FugsyRLcNteo07C3cmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ULnLVYlgUzXg9FugsyRLcNteo07C3cmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ULnLVYlgUzXg9FugsyRLcNteo07C3cmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ULnLVYlgUzXg9FugsyRLcNteo07C3cmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ULnLVYlgUzXg9FugsyRLcNteo07C3cmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ULnLVYlgUzXg9FugsyRLcNteo07C3cmb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1coQkVE-ld7TNCC2IHYTtL_xFL6kQQTb2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1coQkVE-ld7TNCC2IHYTtL_xFL6kQQTb2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1coQkVE-ld7TNCC2IHYTtL_xFL6kQQTb2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1coQkVE-ld7TNCC2IHYTtL_xFL6kQQTb2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6ei1WtveBADhe2RDHpKYRMa3azBcCyU?usp=sharing
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 تقرير   تقرير عن اللقاء التعريفي بالقسم 41199ش  8 5 0 4 4058

 قرار    قرار تشكيل مكتب اإلرشاد األكاديمي 41154ش  9 5 0 4 4059

4051
0 

 تقرير تقارير اإلرشاد األكاديمي  41184ش  10 5 0 4

4051
1 

 عينات   للقسم  الموقع اإللكتروني 41262ش  11 5 0 4

 

4-0-6    التظلم وإجراءات  السلوش،  وقواعد  وواجباتهم  بحقوقهم  الطالب  نامج  البر ف  يعر 
 والشكاوى والتأديب، بوسائل متنوعة، ويطبقها بعدالة 

ي حملة التعريف بحقو  وواجبات الطالب بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب.  •
 المشاركة ف 

 بحقوقهم وواجباتهم. عقد لقاء اإلرشاد بداية كل عام للتعريف الطلبة   •

 لدى المؤسسة الئحة خاصة بحقو  الطالب.   •

 لدى الكلية لجنة فرعية لحقو  الطالب .  •

نامج لجنة خاصة بحقو  الطالب .  •  لدى البر

ي موقع القسم ومواقع التواصل .  •
ه ف   التعريف باجراءات التظلم ونشر

 ومن أدلة المحك :  

رمز الدليل  

ب  
س

ح
ب

المعايير 
 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
رمز الدليل   
ي تقرير  

ف

ع( 
سة)

الدرا
 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  1 6 0 4 4061

 أدلة  دليل الطالب  41039ش  2 6 0 4 4062

ة بالتعاون  دعوة عامة من عمادة شؤون الطالب ممثلة في نادي الشريع 41277ش  3 6 0 4 4063
 مع كلية الشريعة  

 بحضور فعاليات حملة التعريف بحقوق وواجبات الطالب 

 عينات

ب بكلية  تقرير عن فعاليات حملة التعريف بحقوق وواجبات الطال 41201ش  4 6 0 4 4064
 الشريعة 

 تقرير

 محاضر  محاضر اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الطالب  41225ش  5 6 0 4 4065

تجاهها  نماذج من شكاوى وتظلمات الطالب والقرارات المتخذة  41167ش  6 6 0 4 4066
 )الحلول( 

 قرار 

 خطاب  خطاب من مدير وحدة التأديب وحماية حقوق الطالب بشأن االستئناف  41210ش  7 6 0 4 4067

 احصاء  بعدد حاالت التأديب إحصاء  41206ش  8 6 0 4 4068

 نماذج ص اذج إحالة طالبة لمركز اإلرشاد وللدراسة والتشخي نم 41169ش  9 6 0 4 4069

 
4-0-7   نامج البر لطالب  والنفسي    يتوفر  ي 

والمهب  األكاديمي  والتوجيه  لإلرشاد  فعالة  خدمات 
، من خالل كوادر مؤهلة وكافية   . واالجتما ي

 . األكاديمي  اإلرشاد قرار تشكيل مكتب  •

 . األكاديمي   اإلرشاد رير مكتب  ا تق  •

 . االجتما ي  اإلرشاد قرار تشكيل مكتب  •

ي تم التعامل معها نماذج لمشكالت  •
   . الطالب البر

 KPI-P-19، وكان نتيجة قياس هذا المؤشر المرقم له جدول الساعات المكتبية لألعضاء  •

ي    4,20 •
، وهو أعىل من مؤشر العام الماىص   .   4,15الذي سجل    1439من مقياس خماسي

https://drive.google.com/drive/folders/1G-R3k_iRQnCDKidfiMJonKZ4KeVGiIu0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-R3k_iRQnCDKidfiMJonKZ4KeVGiIu0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-R3k_iRQnCDKidfiMJonKZ4KeVGiIu0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-R3k_iRQnCDKidfiMJonKZ4KeVGiIu0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MS_E2NB-VeD2aj0aBdFM8eCznnJubkbb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MS_E2NB-VeD2aj0aBdFM8eCznnJubkbb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MS_E2NB-VeD2aj0aBdFM8eCznnJubkbb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MS_E2NB-VeD2aj0aBdFM8eCznnJubkbb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VkYXixMdy0hSF5ttW8OJl3u0leG1C4gT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VkYXixMdy0hSF5ttW8OJl3u0leG1C4gT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VkYXixMdy0hSF5ttW8OJl3u0leG1C4gT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VkYXixMdy0hSF5ttW8OJl3u0leG1C4gT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wcml0Jlh8OTuADWYvJD3yKsXRStGDt2O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wcml0Jlh8OTuADWYvJD3yKsXRStGDt2O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wcml0Jlh8OTuADWYvJD3yKsXRStGDt2O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wcml0Jlh8OTuADWYvJD3yKsXRStGDt2O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wcml0Jlh8OTuADWYvJD3yKsXRStGDt2O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wcml0Jlh8OTuADWYvJD3yKsXRStGDt2O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wcml0Jlh8OTuADWYvJD3yKsXRStGDt2O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wcml0Jlh8OTuADWYvJD3yKsXRStGDt2O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1871HVlvirlbylluCR9Fn890EulJc--jQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1871HVlvirlbylluCR9Fn890EulJc--jQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1871HVlvirlbylluCR9Fn890EulJc--jQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1871HVlvirlbylluCR9Fn890EulJc--jQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1871HVlvirlbylluCR9Fn890EulJc--jQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1871HVlvirlbylluCR9Fn890EulJc--jQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1871HVlvirlbylluCR9Fn890EulJc--jQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6_O6DBoGWEIJnBN1lRAEdPFl6WEYNkX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e-PtVqo4oxlclStHmWWA0njaMctbrpH0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e-PtVqo4oxlclStHmWWA0njaMctbrpH0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e-PtVqo4oxlclStHmWWA0njaMctbrpH0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e-PtVqo4oxlclStHmWWA0njaMctbrpH0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e-PtVqo4oxlclStHmWWA0njaMctbrpH0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e-PtVqo4oxlclStHmWWA0njaMctbrpH0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e-PtVqo4oxlclStHmWWA0njaMctbrpH0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EbS-29oBhsh1nhXFBMi2X7krCiuFxmQf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EbS-29oBhsh1nhXFBMi2X7krCiuFxmQf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EbS-29oBhsh1nhXFBMi2X7krCiuFxmQf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EbS-29oBhsh1nhXFBMi2X7krCiuFxmQf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DmMhubEf6U4bsIaWFeXj1pPt65HFq3bK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DmMhubEf6U4bsIaWFeXj1pPt65HFq3bK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DmMhubEf6U4bsIaWFeXj1pPt65HFq3bK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DmMhubEf6U4bsIaWFeXj1pPt65HFq3bK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DmMhubEf6U4bsIaWFeXj1pPt65HFq3bK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DmMhubEf6U4bsIaWFeXj1pPt65HFq3bK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/167Jg2hrbT5j5F-T1LuCGWnD1dMsaU49t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/167Jg2hrbT5j5F-T1LuCGWnD1dMsaU49t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/167Jg2hrbT5j5F-T1LuCGWnD1dMsaU49t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/167Jg2hrbT5j5F-T1LuCGWnD1dMsaU49t?usp=sharing
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 ومن أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  
ب المعيار 

س
ح
ب

 

معيار 
 

م
ي 

ع
. فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة  
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 قرار       قرار تشكيل مكتب اإلرشاد األكاديمي 41154ش  1 7 0 4 4071

 تقرير تقارير اإلرشاد األكاديمي  41184ش  2 7 0 4 4072

  قرار إداري بتشكيل لجنة اإلرشاد االجتماعي والتربوي  41145ش  3 7 0 4 4073
 وخطة عمل اللجنة 

 خطاب  -قرار

 عينات نماذج لمشكالت الطالب التي تم التعامل معها وحلها  41322ش  4 7 0 4 4074

 عينات صور لمكتب اإلرشاد األكاديمي  41285ش  5 7 0 4 4075

 استبانات -جداول  جدول الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس  41248ش  6 7 0 4 4076

 استبانات وتحليل  استبانة للطالب عن اإلرشاد األكاديمي 41081ش  7 7 0 4 4077

 

4-0-8    ين طبق آليات مالئمة للتعرف عىل الطالب الموهوبير  والمبدعير  والمتفوقير  والمتعب 
 
ت

نامج، وتتوفر برامج مناسبة لرعاية وتحفبر  ودعم كل فئة منهم.  ي البر
 ف 

التواصل   • مواقع  ي 
وف  ف  الشر لوحة  ي 

ف  بهم  واإلشادة  والمتفوقير   الموهوبير   الطلبة  تكريم 
 بالقسم. 

 ترشيحات أعضاء هيئة التدريس للطالب المبدعير  .  •

ي اللقاء العلمي  وحصد مراكز متقدمة .  •
 مشاركة طلبة من القسم ف 

ي حصل عليها الطلبة وتمت اإلشادة بهم.  •
    عدد من الجوائز البر

ي 
 بل  نسبة الطلبة المتفوقير  للعام الماىص 

 الجنس 
عدد 

 المتفوقين
مجموع  
 الطلبة 

نسبة  
 المتفوقين

 11.51 352 3056 ذكور 

 22.64 264 1166 اناث

 14.59 616 4222 المجموع 

1439-14381440-14391441

ذكر 4.213.994.25

أنثى 4.214.34.39

الكل 4.214.154.32

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ي
س
ما

خ
س 

قيا
م

KPI-P-19

https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tzFPRc7FL4WRijyLDYhLY4yEVpvGtxqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xkvDMBU9uEfzeajy7Vrl6LeIcuhQur2U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xkvDMBU9uEfzeajy7Vrl6LeIcuhQur2U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xkvDMBU9uEfzeajy7Vrl6LeIcuhQur2U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xkvDMBU9uEfzeajy7Vrl6LeIcuhQur2U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NDaOvZtEJLG1APvbXE4yrgLcKO8q-xCS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NDaOvZtEJLG1APvbXE4yrgLcKO8q-xCS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NDaOvZtEJLG1APvbXE4yrgLcKO8q-xCS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NDaOvZtEJLG1APvbXE4yrgLcKO8q-xCS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CgaPz8NZgCLdhaqbrChPfQGxHTpej6Ox?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CgaPz8NZgCLdhaqbrChPfQGxHTpej6Ox?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CgaPz8NZgCLdhaqbrChPfQGxHTpej6Ox?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CgaPz8NZgCLdhaqbrChPfQGxHTpej6Ox?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EMIifGjbqadlLLDCF_A6mlrcJQj9waMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EMIifGjbqadlLLDCF_A6mlrcJQj9waMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EMIifGjbqadlLLDCF_A6mlrcJQj9waMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EMIifGjbqadlLLDCF_A6mlrcJQj9waMi?usp=sharing
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 ومن أدلة هذا المحك :  

رمز الدليل  
ب المعايير 

س
ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف
س

تقرير الدرا
ة 

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

 إحصائية بأسماء واعداد الطالب الموهوبين والمبدعين 41117ش  1 8 0 4 4081
   والمتفوقين

 إحصائية 

 أدلة   إجراءات الرعاية والتحفيز  41033ش  2 8 0 4 4082

 عينات برامج الرعاية 41267ش  3 8 0 4 4083

ترشيحات أعضاء هيئة التدريس للطالب المبدعين  41272ش  4 8 0 4 4084
 فوقينوالمت 

 عينات

مشاركات الكلية والبرنامج في الملتقى العلمي وغيرها من   41307ش  5 8 0 4 4085
 اللقاءات بمشاركة الطلبة 

 عينات

 ناتعي  أمثلة الجوائز التي حصل عليها الطالب والطالبات  41266ش  6 8 0 4 4086

 إحصائية  إحصائيات بالطالب المتعثرين والمنسحبين 41112ش  7 8 0 4 4087

 عينات مشاركات طالب البرنامج ضمن نشاط وحدة التفوق بالجامعة  41308ش  8 8 0 4 4088

 عينات شهادات تقدير للطلبة المتميزين 41281ش  0 8 0 4 4089

 
4-0-9    قدراتهم لتنمية  المجاالت  من  العديد  ي 

ف  صفية  ال  أنشطة  نامج  البر لطالب  تتوفر 
نامج اإلجراءات المناسبة لدعم وتحفبر  مشاركتهم.   ومهاراتهم، ويتخذ البر

نامج مع   • ي مجال األنشطة الطالبية الالصفية تعاون البر
 . عمادة شؤون الطالب ف 

يعة .  •  خطة عمل نادي الشر

 الموهوبات خطة عمل لجنة   •

 مناشط الكلية والقسم .  •
   

 ومن أدلة هذا المحك :  
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المجموعانثى ذكر

نسبة المتفوقين

https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yj6XWpWcCwIts65UvHHb37Wzuc_9olRx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hnJ_Nm9sHmc8FfwQCTF1X-cpKnZ9bSJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hnJ_Nm9sHmc8FfwQCTF1X-cpKnZ9bSJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hnJ_Nm9sHmc8FfwQCTF1X-cpKnZ9bSJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hnJ_Nm9sHmc8FfwQCTF1X-cpKnZ9bSJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwOMuDfwvsbcosjCJLG6w1qCON_tiepI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwOMuDfwvsbcosjCJLG6w1qCON_tiepI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwOMuDfwvsbcosjCJLG6w1qCON_tiepI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwOMuDfwvsbcosjCJLG6w1qCON_tiepI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwOMuDfwvsbcosjCJLG6w1qCON_tiepI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwOMuDfwvsbcosjCJLG6w1qCON_tiepI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zwOMuDfwvsbcosjCJLG6w1qCON_tiepI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YKVA1lx_nSjwSxz012V7BQeH5M6TYRZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YKVA1lx_nSjwSxz012V7BQeH5M6TYRZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YKVA1lx_nSjwSxz012V7BQeH5M6TYRZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YKVA1lx_nSjwSxz012V7BQeH5M6TYRZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YKVA1lx_nSjwSxz012V7BQeH5M6TYRZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XH6w1XQxIEnD9yAnEvZ7l00Hn0AGkbVG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XH6w1XQxIEnD9yAnEvZ7l00Hn0AGkbVG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XH6w1XQxIEnD9yAnEvZ7l00Hn0AGkbVG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XH6w1XQxIEnD9yAnEvZ7l00Hn0AGkbVG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/188eaDyMDZyHHJzSTwi_uEFIN9nHyPmhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/188eaDyMDZyHHJzSTwi_uEFIN9nHyPmhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/188eaDyMDZyHHJzSTwi_uEFIN9nHyPmhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/188eaDyMDZyHHJzSTwi_uEFIN9nHyPmhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ARlQ67x-t39AwKe9sEUb-4Rfe7fdiDE9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ARlQ67x-t39AwKe9sEUb-4Rfe7fdiDE9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ARlQ67x-t39AwKe9sEUb-4Rfe7fdiDE9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ARlQ67x-t39AwKe9sEUb-4Rfe7fdiDE9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UAJhLApnJ6ihH5ID5RuO6vOGnr_yEXmn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UAJhLApnJ6ihH5ID5RuO6vOGnr_yEXmn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UAJhLApnJ6ihH5ID5RuO6vOGnr_yEXmn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UAJhLApnJ6ihH5ID5RuO6vOGnr_yEXmn?usp=sharing
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 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

مجال  نشطة عمادة شؤون الطالب في أتقريرات دورية  عن  41205ش  1 9 0 4 4091
   األنشطة الطالبية الالصفية من منسق الكلية 

 تقرير

ألنشطة  خطة األنشطة الالصفية السنوية للطلبة والجدول السنوي  41021ش  2 9 0 4 4092
 نادي الطالب بالكلية والبرنامج  

 )خطة عمل النادي( 

 خطط 

التدريس  قائمة األنشطة الالصفية التي يقوم بها أعضاء هيئة  41124ش  3 9 0 4 4093
 بالبرنامج في الشطرين

 إحصائية 

 عينات عينة دعوة الطالب للمشاركة في المسابقات 41315ش  4 9 0 4 4094

 عينات نماذج من مناشط الكلية والقسم والنادي  41335ش  5 9 0 4 4095

 عينات نماذج لتكريم الطالب المتميزين في األنشطة الالصفية  41316ش  6 9 0 4 4096

استبانات    حول الخدمات واألنشطة الطالبية  استبانات الطالب 41065ش  7 9 0 4 4097
 وتحليل 

 
4-0-10    مع يتفق  بما   ،

ً
مهنيا لتطويرهم  إضافية  أنشطة  وخريجيه  نامج  البر لطالب  يتوفر 

 مخرجات التعلم المستهدفة، وتطورات سو  العمل. 

 . قرار تشكيل وحدة الخريجير   •

 الخريجير   •
 . ملتقر

 . تقرير حفل الخريجير   •

 دورات التدريب الخاصة بالخريجير  .  •

 الخاصة بالخريجير    االستبانات عدد من   •
    ومن أدلة هذا المحك . 

رمز الدليل  
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س

ح
ب
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ي  

ع
م فر
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م
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 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 قرار    قرار إنشاء وحدة الخريجين بالجامعة والكلية  41135ش  1 10 0 4 40101

 محاضر  محاضر اجتماعات وحدة الخريجين السنوية  41229ش  2 10 0 4 40102

 اتعين  قائمة بأنشطة ونماذج من فعاليات وحدة الخريجين 41195ش  3 10 0 4 40103

 عينات ملتقى الخريجين 41311ش  4 10 0 4 40104

 تقرير قائمة بأنشطة ونماذج من فعاليات وحدة الخريجين 41195ش  5 10 0 4 40105

+ استبانة جهات  استبانة الخريجين )للخريجين( / االستبانة المهنية  41064ش  6 10 0 4 40106
 التوظيف 

استبانات 
 وتحليل 

 عينات نماذج لدورات تدريبية للخريجين )تعقد داخل القسم(  41317ش  7 10 0 4 40107

استبانات    استبانات جهات التوظيف 41069ش  8 10 0 4 40108
 وتحليل 

 
4-0-11    استيفائهم من  والتحقق  الطالب  تقدم  لمتابعة  فعالة  إجراءات  نامج  البر طبق 

ي 
 لمتطلبات التخرج. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y9UY1tZltvofq-vdydoMt8RZszcXlZuR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y9UY1tZltvofq-vdydoMt8RZszcXlZuR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y9UY1tZltvofq-vdydoMt8RZszcXlZuR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y9UY1tZltvofq-vdydoMt8RZszcXlZuR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y9UY1tZltvofq-vdydoMt8RZszcXlZuR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XcNtfmPwUr4zagqw0fh2P8Ga8isG9pX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XcNtfmPwUr4zagqw0fh2P8Ga8isG9pX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XcNtfmPwUr4zagqw0fh2P8Ga8isG9pX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XcNtfmPwUr4zagqw0fh2P8Ga8isG9pX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XcNtfmPwUr4zagqw0fh2P8Ga8isG9pX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XcNtfmPwUr4zagqw0fh2P8Ga8isG9pX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XcNtfmPwUr4zagqw0fh2P8Ga8isG9pX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XcNtfmPwUr4zagqw0fh2P8Ga8isG9pX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBbO4wEOUSV4v9Cgapl9CU3N_pKHw_2l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBbO4wEOUSV4v9Cgapl9CU3N_pKHw_2l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBbO4wEOUSV4v9Cgapl9CU3N_pKHw_2l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBbO4wEOUSV4v9Cgapl9CU3N_pKHw_2l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBbO4wEOUSV4v9Cgapl9CU3N_pKHw_2l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBbO4wEOUSV4v9Cgapl9CU3N_pKHw_2l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBbO4wEOUSV4v9Cgapl9CU3N_pKHw_2l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1InTuGuaAkxcf9wy6TxeXaHwLJR8wf-0C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1InTuGuaAkxcf9wy6TxeXaHwLJR8wf-0C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1InTuGuaAkxcf9wy6TxeXaHwLJR8wf-0C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1InTuGuaAkxcf9wy6TxeXaHwLJR8wf-0C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NAd-Sk46HjTJbzjn1iiKmaVM05-x1u4x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NAd-Sk46HjTJbzjn1iiKmaVM05-x1u4x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NAd-Sk46HjTJbzjn1iiKmaVM05-x1u4x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NAd-Sk46HjTJbzjn1iiKmaVM05-x1u4x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUSxyrtDmRl6tCsMbjS_qv7cSMf6BjYF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUSxyrtDmRl6tCsMbjS_qv7cSMf6BjYF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUSxyrtDmRl6tCsMbjS_qv7cSMf6BjYF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUSxyrtDmRl6tCsMbjS_qv7cSMf6BjYF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUCpU9F01Ud4tUI30aU-FrXXLCWNLDhD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUCpU9F01Ud4tUI30aU-FrXXLCWNLDhD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUCpU9F01Ud4tUI30aU-FrXXLCWNLDhD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUCpU9F01Ud4tUI30aU-FrXXLCWNLDhD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ThgGwHIPYIlYYEzAfrXwPaPOmHiGFnpX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ThgGwHIPYIlYYEzAfrXwPaPOmHiGFnpX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ThgGwHIPYIlYYEzAfrXwPaPOmHiGFnpX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ThgGwHIPYIlYYEzAfrXwPaPOmHiGFnpX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ThgGwHIPYIlYYEzAfrXwPaPOmHiGFnpX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ThgGwHIPYIlYYEzAfrXwPaPOmHiGFnpX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/131SKfx3cKUL13eNryhunCIVwIoL4YVsh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/131SKfx3cKUL13eNryhunCIVwIoL4YVsh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/131SKfx3cKUL13eNryhunCIVwIoL4YVsh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/131SKfx3cKUL13eNryhunCIVwIoL4YVsh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SJvldvli-bgIW9MCLMFazYN_wcXtt0D2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SJvldvli-bgIW9MCLMFazYN_wcXtt0D2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SJvldvli-bgIW9MCLMFazYN_wcXtt0D2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SJvldvli-bgIW9MCLMFazYN_wcXtt0D2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vaOl0zT_R3RUZEg06K6Z1-6AiqgnTTza?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vaOl0zT_R3RUZEg06K6Z1-6AiqgnTTza?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vaOl0zT_R3RUZEg06K6Z1-6AiqgnTTza?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vaOl0zT_R3RUZEg06K6Z1-6AiqgnTTza?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sNho6S4-y272wjbmzdZOGBkQtKZ9qVH5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sNho6S4-y272wjbmzdZOGBkQtKZ9qVH5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sNho6S4-y272wjbmzdZOGBkQtKZ9qVH5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sNho6S4-y272wjbmzdZOGBkQtKZ9qVH5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-nRbjHFABi3NMkjBTN9w63YmLepsMEI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gx5FnArHFns6RHYXAl17jdGmipgMYtII?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gx5FnArHFns6RHYXAl17jdGmipgMYtII?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gx5FnArHFns6RHYXAl17jdGmipgMYtII?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gx5FnArHFns6RHYXAl17jdGmipgMYtII?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BaoXG5zCLJMRwFb3tCO1G0xTnnlr5Tja?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BaoXG5zCLJMRwFb3tCO1G0xTnnlr5Tja?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BaoXG5zCLJMRwFb3tCO1G0xTnnlr5Tja?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BaoXG5zCLJMRwFb3tCO1G0xTnnlr5Tja?usp=sharing
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ونية لوكالة •   ، خطة الطالب و   ، السجل األكاديمي ة من ألكاديمي ا عمادة للشؤون ل   النماذج اإللكبر
 .  وتوصيته، وتقارير اإلرشاد األكاديمي

 تقارير االنسحاب .   •

نامج ) الدليل  •  اإلرشادي ( .   دليل البر
 ومن أدلة هذا المحك: 
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نوع  
 الدليل 

 تقرير تقارير اإلرشاد األكاديمي  41184ش  1 11 0 4 40111

 تقرير تقارير االنسحاب  ونماذجه  41183ش  2 11 0 4 40112

 أدلة   دليل البرنامج )الدليل اإلرشادي(  41035ش  3 11 0 4 40113

 عينات   ديميةنماذج متابعة تقدم الطالب السجالت األكا 41324ش  4 11 0 4 40114

 عينات النماذج اإللكترونية لوكالة عمادة القبول والتسجيل للشؤون أألكاديمية  41263ش  5 11 0 4 40115

 
4-0-12    ،وأنشطته مناسباته  ي 

ف  اكهم  وإشر الخريجير   مع  للتواصل  فعالة  آلية  نامج  البر يطبق 
اتهم، ودعمهم، ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم.   واستطالع آرائهم واالستفادة من خبر

 قرار إنشاء وحدة الخريجير  .  •

ي .  •
 خطة عمل اإلرشاد الوظيق 

الخري  • لرابطة  التلجرام  تطبيق  عىل  قناة  التوظيف  إعداد  وإعالنات  الدورات  نشر  يتم  جير  
 وفتح القبول للدراسات العليا وكل ما يخص الخريجير  . 

 عدد من االستبانات الخاصة بالخريجير  .  •
 ومن أدلة هذا المحك:  
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 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 قرار     قرار إنشاء وحدة الخريجين بالجامعة والكلية  41135ش  1 12 0 4 40121

 خطط  خطة عمل اإلرشاد الوظيفي  41023ش  2 12 0 4 40122

 عينات قناة لرابطة الخريجين  41303ش  3 12 0 4 40123

الطالب حول  استبانة جهات التوظيف، استبانات استطالع رأي   41077ش  4 12 0 4 40124
 اإلرشاد المهني )الوظيفي(،  استبانة الخريجين 

استبانات 
 وتحليل 

 إحصائية  الموجود   قواعد بيانات خاصة بالخريجين 41111ش  5 12 0 4 40125

 إحصائية  قواعد بيانات خاصة بالخريجين  41111ش  6 12 0 4 40126

 اتعين  قائمة بأنشطة ونماذج من فعاليات وحدة الخريجين 41195ش  7 12 0 4 40127

 
4-0-13    الة لتقويم كفاية وجودة الخدمات المقدمة للطالب وقياس رضاهم ـ  طبق آليات فع

 
ت

 . ي التحسير 
 عنها، واالستفادة من النتائج ف 

ة  • نامج    –استبانات التقويمات الثالثة ) الخبر  المقررات ( .   –البر

https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BWRpAMyFHxsH5XUffZ6xN1vW-Xw90oOT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dL1tPg4TL80mlE7RoMvglxZdHeGu5Ll3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dL1tPg4TL80mlE7RoMvglxZdHeGu5Ll3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dL1tPg4TL80mlE7RoMvglxZdHeGu5Ll3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dL1tPg4TL80mlE7RoMvglxZdHeGu5Ll3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QgBsxKFWHOvBBa3TznZXN2I5iNRGsBcD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/132rnbAFoPn5S3evLGvGDXXY8fSvuQ3ky?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/132rnbAFoPn5S3evLGvGDXXY8fSvuQ3ky?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/132rnbAFoPn5S3evLGvGDXXY8fSvuQ3ky?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/132rnbAFoPn5S3evLGvGDXXY8fSvuQ3ky?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/132rnbAFoPn5S3evLGvGDXXY8fSvuQ3ky?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/132rnbAFoPn5S3evLGvGDXXY8fSvuQ3ky?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1voWqpCGchAPo5FbGYewPmuH46bILlfzF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1voWqpCGchAPo5FbGYewPmuH46bILlfzF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1voWqpCGchAPo5FbGYewPmuH46bILlfzF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1voWqpCGchAPo5FbGYewPmuH46bILlfzF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fAXtMtQCpbp39fKu1xreHAdJSOt1z6XY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fAXtMtQCpbp39fKu1xreHAdJSOt1z6XY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fAXtMtQCpbp39fKu1xreHAdJSOt1z6XY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fAXtMtQCpbp39fKu1xreHAdJSOt1z6XY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GGunCB9DbEt4xoUGxZRhg_XAxLehd1Ir?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GGunCB9DbEt4xoUGxZRhg_XAxLehd1Ir?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GGunCB9DbEt4xoUGxZRhg_XAxLehd1Ir?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GGunCB9DbEt4xoUGxZRhg_XAxLehd1Ir?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17RX9K7ZxRFTdb_nuy211VmTZiLhbIv7I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17RX9K7ZxRFTdb_nuy211VmTZiLhbIv7I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17RX9K7ZxRFTdb_nuy211VmTZiLhbIv7I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17RX9K7ZxRFTdb_nuy211VmTZiLhbIv7I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/199gc4Dyk27tsosygMmfrExVWA8dQ4T6q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/199gc4Dyk27tsosygMmfrExVWA8dQ4T6q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/199gc4Dyk27tsosygMmfrExVWA8dQ4T6q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/199gc4Dyk27tsosygMmfrExVWA8dQ4T6q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/199gc4Dyk27tsosygMmfrExVWA8dQ4T6q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/199gc4Dyk27tsosygMmfrExVWA8dQ4T6q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/199gc4Dyk27tsosygMmfrExVWA8dQ4T6q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SJvldvli-bgIW9MCLMFazYN_wcXtt0D2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SJvldvli-bgIW9MCLMFazYN_wcXtt0D2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SJvldvli-bgIW9MCLMFazYN_wcXtt0D2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SJvldvli-bgIW9MCLMFazYN_wcXtt0D2?usp=sharing
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 تقارير أسبوع التسجيل للطلبة .  •

  كانت  ، حيث الخدمات المقدمة لهم ومدى درجة رضاهم استبيان رأي الطلبة حول   •
ي والمقارنات المرجعية عىل    KPI-P-10مؤشر األداء  

ي العام الماىص 
نامج ف  مقارنة بالبر

 : ي الجدول التالي
 النحو الموضح ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن أدلة هذا لمحك :  

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
 

رمز 
ي  

الدليل ف
سة 

تقرير الدرا
 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

استبانات  رراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المق 41062ش  1 13 0 4 40131
 وتحليل 

استبيان استطالع أراء الطالب حول الخدمات المقدمة للطالب   41087ش  2 13 0 4 40132
 ودرجة رضاهم عنها

استبانات 
 وتحليل 

 تقرير تقرير عن أسبوع التسجيل للطالب  41200ش  3 13 0 4 40133

 عينات خطوات تحقيق مفهوم الطالب أوال  41276ش  4 13 0 4 40134

 

4-0-14   نامج االحتياجات الخاصة لطالبه مثل: ذوي االحتياجات الخاصة، الطالب  )   يرا ي البر
 .)  الدوليير 

 . حقو  وواجبات الطالب ب   خاصة   الئحةالمؤسسة  لدى   •

بوي  •  . تشكيل لجنة إرشاد االجتما ي والبر

 . االجتما ي   اإلرشاد خطاب طلب اعتماد خطة لجنة   •

مستوى 
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف 

المستهدف   المقارنة المرجعية الخارجية  المقارنة المرجعية الداخلية 
 ذاتي  الجديد 

1439-
1440 

 مع برنامج آخر
 األنظمة  برنامج

برنامج الشريعة  
 بجامعة اإلمام 

برنامج الشريعة  
 بجامعة جازن 

3,75 3.70 3,62 3.36 3,2 2,73 3.80 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

العام الجامعي 
1438 /1439

العام الجامعي 
1439 /1440

العام الجامعي 
1441

المقارنة 
المرجعية 
الداخلية 

المقارنة 
المرجعية 

اإلمام )الخارجية 
)

المقارنة 
المرجعية 
الخارجية 

(جازان)

ذكور 3.373.673.713.363.202.37

اناث 3.053.583.78

الكل 3.213.623.75

ي
س
ما

خ
س 

قيا
م

KPI-P-10مؤشر األداء 

https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_vt1aNwjKpHPZJxY8SPz2UhmSG6lnNX1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_vt1aNwjKpHPZJxY8SPz2UhmSG6lnNX1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_vt1aNwjKpHPZJxY8SPz2UhmSG6lnNX1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_vt1aNwjKpHPZJxY8SPz2UhmSG6lnNX1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_vt1aNwjKpHPZJxY8SPz2UhmSG6lnNX1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZldDGPoo96s-3psAET2B9DHkOtOE9oj0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZldDGPoo96s-3psAET2B9DHkOtOE9oj0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZldDGPoo96s-3psAET2B9DHkOtOE9oj0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZldDGPoo96s-3psAET2B9DHkOtOE9oj0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v7veW_rn7fPUuj1Wl24DK-eg1xFNoGHF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v7veW_rn7fPUuj1Wl24DK-eg1xFNoGHF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v7veW_rn7fPUuj1Wl24DK-eg1xFNoGHF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v7veW_rn7fPUuj1Wl24DK-eg1xFNoGHF?usp=sharing
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 . نموذج إحالة طالب للدراسة والتشخيص  ، نموذج عرض مشكلة طالب  •

 لقاءات خاصة بطلبة المنح .  •

رقم   • فقرة  عىل  الطلبة  إجابة   نتيجة  استبيانة   6وكانت  المرافق    من  عن  الطلبة  رضا 
ي نصها: )تتالءم المرافق مع احتياجات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة(  

ات والبر والتجهبر 
ة   : خالل الفصول الدراسية الثالثة األخبر  عىل النحو التالي

 
 الكل  أنب   ذكر  الفصل الدراسي 

 3,3 3,3 3,3 1440/ 1439الفصل األول عام  

 3,57 3,5 3,62 ـه 1441الفصل األول عام  
ي عام  

 3,43 3,67 3,36 ـه 1441الفصل الثان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  1 14 0 4 40141

وخطة   ي قرار إداري بتشكيل لجنة اإلرشاد االجتماعي والتربو 41145ش  2 14 0 4 40142
 عمل اللجنة 

  -قرار
 خطاب 

 خطط    خطة عمل اإلرشاد االجتماعي والتربوي بالقسم  41022ش  3 14 0 4 40143

 عينات والتشخيص نماذج إحالة طالب لمركز اإلرشاد وللدراسة   41314ش  4 14 0 4 40144

 تقرير ونماذج من تجهيزات البرنامج والكلية والجامعة    41170ش  5 14 0 4 40145
 لذوي االحتياجات الخاصة وطالب المنح الدوليين 

 تقرير

 عينات   حاللقاءات الدورية التي أعدها البرنامج  بطالب المن  41260ش  6 14 0 4 40146

 إحصائية  قائمة بعدد طلبة ودول المنح في البرنامج  41132ش  7 14 0 4 40147

 عينات صورة من صفحة إدارة المنح الدراسية بالجامعة  41292ش  8 14 0 4 40148

انات استب  استبانات مقدمة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة  41070ش  9 14 0 4 40149
 وتحليل 

 

الفصل األول عام 
1439/1440

ه1441الفصل الثاني عام ه1441الفصل األول عام 

ذكر 3.33.623.36

أنثى 3.33.53.67

الكل 3.33.573.43

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ي 
س
ما

خ
س 

قيا
م

قياس رضا الطلبة عن تالءم المرافق مع احتياجات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xz4OAsPC66pKISuG45Eok46pKm5bqPTJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11Ne7_aLLS4no7obm3g32grPTJ1MyzmwS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11Ne7_aLLS4no7obm3g32grPTJ1MyzmwS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11Ne7_aLLS4no7obm3g32grPTJ1MyzmwS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11Ne7_aLLS4no7obm3g32grPTJ1MyzmwS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mtUlWCHUErXW2KyVRsNGTaYtVoLs6L0_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mtUlWCHUErXW2KyVRsNGTaYtVoLs6L0_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mtUlWCHUErXW2KyVRsNGTaYtVoLs6L0_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mtUlWCHUErXW2KyVRsNGTaYtVoLs6L0_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mtUlWCHUErXW2KyVRsNGTaYtVoLs6L0_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mtUlWCHUErXW2KyVRsNGTaYtVoLs6L0_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14HEgGoJB2KXLci-vSWTIy81FpAi0RL6k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14HEgGoJB2KXLci-vSWTIy81FpAi0RL6k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14HEgGoJB2KXLci-vSWTIy81FpAi0RL6k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14HEgGoJB2KXLci-vSWTIy81FpAi0RL6k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14HEgGoJB2KXLci-vSWTIy81FpAi0RL6k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14HEgGoJB2KXLci-vSWTIy81FpAi0RL6k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14HEgGoJB2KXLci-vSWTIy81FpAi0RL6k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14HEgGoJB2KXLci-vSWTIy81FpAi0RL6k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14HEgGoJB2KXLci-vSWTIy81FpAi0RL6k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSzKz4hbW3iNz-5Nzh2DMcjwr537JhUu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSzKz4hbW3iNz-5Nzh2DMcjwr537JhUu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSzKz4hbW3iNz-5Nzh2DMcjwr537JhUu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSzKz4hbW3iNz-5Nzh2DMcjwr537JhUu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSzKz4hbW3iNz-5Nzh2DMcjwr537JhUu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TSzKz4hbW3iNz-5Nzh2DMcjwr537JhUu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hLNCF4ZmRveCyrS19hQoLPrwIkBweTvW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hLNCF4ZmRveCyrS19hQoLPrwIkBweTvW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hLNCF4ZmRveCyrS19hQoLPrwIkBweTvW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hLNCF4ZmRveCyrS19hQoLPrwIkBweTvW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DII5J3oPUcKBwRKYZeYdsckCMUwA1RX_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DII5J3oPUcKBwRKYZeYdsckCMUwA1RX_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DII5J3oPUcKBwRKYZeYdsckCMUwA1RX_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DII5J3oPUcKBwRKYZeYdsckCMUwA1RX_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10EEX877pANZUD39jS5vZE7pVjpiyssxd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10EEX877pANZUD39jS5vZE7pVjpiyssxd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10EEX877pANZUD39jS5vZE7pVjpiyssxd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10EEX877pANZUD39jS5vZE7pVjpiyssxd?usp=sharing
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 4-0-15    ي
الفعالة ف  الحضور والمشاركة  ي 

انتظام طالبه ف  نامج آليات فعالة لضمان  البر يطبق 
ة الميدانية.   أنشطة المقررات والخبر

ي خاص  دليل يوجد لدى المؤسسة  
 . الطالب ب تعريق 

ي موقع الجامعة.   يوجد لدى الموسسة
 الئحة خاصة بحقو  وواجبات الطالب معلن عنها ف 
ي موقع الجامعة . 

 وجود قواعد منظمة للحضور والغياب معلن عنها ف 
 ضمن ملف المادة.   كشف حضور وغياب الطالب يطلب من أعضاء هئية التدريس رفع  

ي  
 أنشطة المقررات . عينات لمشاركة الطلبة ف 

ة  نامج   –استبانات التقويم الثالثة ) الخبر  المقررات ( . -البر
 ومن أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 
 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الديل 

 أدلة   دليل الطالب  41039ش  1 15 0 4 40151

 لوائح ونظم  الئحة حقوق الطالب  41105ش  2 15 0 4 40152

 عينات جامعة صورة من القواعد المنظمة للحضور والغياب من موقع ال 41291ش  3 15 0 4 40153

 عينات   الطالب تحضير كشوف  41306ش  4 15 0 4 40154

 عينات مشاركة الطالب في أنشطة المقررات  41309ش  5 15 0 4 40155

استبانات  استبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المقررات 41062ش  6 15 0 4 40156
 وتحليل 

 
4-0-16   .ي المجالس واللجان ذات الصلة

 يوجد تمثيل مناسب للطالب ف 

ي لجنة حقو  الطالب.  •
 وذلك من خالل مشاركتهم ف 

ي يتبع الئحة خاصة به .  •  يوجد لدى الكلية مجلس طالنر

يعة مع عمادة شؤون الطالب.  •  يمثل الطلبة هيكل نادي كلية الشر
 ومن أدلة هذا المحك:  

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الديل 

 قرار  قرار تشكيل لجنة حقوق الطالب  41152ش  1 16 0 4 40161

 قرار  قرار تشكيل المجلس الطالبي  41147ش  2 16 0 4 40162

 لوائح ونظم  الئحة المجلس الطالبي 41102ش  3 16 0 4 40163

 وثيقة     هيكل نادي الكلية  41051ش  4 16 0 4 40164

 عينات إعالن انتخابات المجلس الطالبي 41265ش  5 16 0 4 40165

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jaWCvNkuOO6XduJxuoJjoqcX06unNUq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjfUTZBJZnkyU0Ol-KnYne299vKHFp5-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kuhAeyZGzbXwKpomhuvKLI_YDeiiJCUN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kuhAeyZGzbXwKpomhuvKLI_YDeiiJCUN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kuhAeyZGzbXwKpomhuvKLI_YDeiiJCUN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kuhAeyZGzbXwKpomhuvKLI_YDeiiJCUN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kuhAeyZGzbXwKpomhuvKLI_YDeiiJCUN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kuhAeyZGzbXwKpomhuvKLI_YDeiiJCUN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MpKUxzSHH0PPUa-iqubro0az7vWbZBLm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MpKUxzSHH0PPUa-iqubro0az7vWbZBLm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MpKUxzSHH0PPUa-iqubro0az7vWbZBLm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MpKUxzSHH0PPUa-iqubro0az7vWbZBLm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SdIA9FW0bcTWjWPIBUmEYU6fZivSQwCB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SdIA9FW0bcTWjWPIBUmEYU6fZivSQwCB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SdIA9FW0bcTWjWPIBUmEYU6fZivSQwCB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SdIA9FW0bcTWjWPIBUmEYU6fZivSQwCB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Av78WIvfbJ4gwT0KiByUBXe55iZrhr8w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Av78WIvfbJ4gwT0KiByUBXe55iZrhr8w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Av78WIvfbJ4gwT0KiByUBXe55iZrhr8w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Av78WIvfbJ4gwT0KiByUBXe55iZrhr8w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KD5NviLeDbergs9exbSkcGeGDTXlsHZd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KD5NviLeDbergs9exbSkcGeGDTXlsHZd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KD5NviLeDbergs9exbSkcGeGDTXlsHZd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KD5NviLeDbergs9exbSkcGeGDTXlsHZd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/130ISvrqfHQDY8p7PdO_oygI4zUan7iqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/130ISvrqfHQDY8p7PdO_oygI4zUan7iqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/130ISvrqfHQDY8p7PdO_oygI4zUan7iqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/130ISvrqfHQDY8p7PdO_oygI4zUan7iqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13-xC2uChqX_VSumNm2P8B-MfypIansxw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13-xC2uChqX_VSumNm2P8B-MfypIansxw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13-xC2uChqX_VSumNm2P8B-MfypIansxw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13-xC2uChqX_VSumNm2P8B-MfypIansxw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pNn91_oUuN2oAF6cj3BXuzc0AkddVHIn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pNn91_oUuN2oAF6cj3BXuzc0AkddVHIn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pNn91_oUuN2oAF6cj3BXuzc0AkddVHIn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pNn91_oUuN2oAF6cj3BXuzc0AkddVHIn?usp=sharing
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 تقويم العام لجودة المعيارال ج.  

جوانب  القوة : 
الطالب وجود    -1 وتسجيل  لقبول  والمعلنة  المعتمدة  وط  والشر نامج    ، المعايبر  البر طبيعة  مع  تتناسب  ي 

البر

 والمطبقة بعدالة. 
له  -2 المتاحة  الموارد  مع  نامج  البر ي 

ف  المقبولير   الطالب  أعداد  التعليمية )   مالءمة  الهيئة  القاعات    -مثل: 
 األجهزة(.   -  المعامل-الدراسية 

 وفرة المعلومات األساسية للطالب، مثل: متطلبات الدراسة، الخدمات، بوسائل متنوعة.   -3
4-   .

ً
نامج ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقا  السياسات واإلجراءات العادلة والمعتمدة لالنتقال إل البر

 فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات المتاحة لهم. التهيئة الشاملة للطالب الجدد، الذي يضمن    -5
بوسائل    -6 والتأديب،  والشكاوى  التظلم  وإجراءات  السلوش،  وقواعد  وواجباتهم  الطالب  بحقو   التعريف 

 متنوعة، وتطبيقها بعدالة. 
ي    -7

نامج للطالب ف  ي يوفرها البر
ي وا ا الخدمات الفعالة البر

،  إلرشاد والتوجيه األكاديمي والمهب  لنفسي واالجتما ي
 من خالل كوادر مؤهلة وكافية. 

التعلم    -8 مخرجات  مع  يتفق  بما   ،
ً
مهنيا لتطويرهم  وخرجيه  لطالبه  نامج  البر يوفرها  ي 

البر اإلضافية  األنشطة 
 المستهدفة، وتطورات سو  العمل. 

نامج لمتابعة تقدم الطالب والتحقق من استيفائه   -9 طبقها البر
ي ي 
 م لمتطلبات التخرج. اإلجراءات الفعالة البر

واستطالع    -10 وأنشطته،  مناسباته  ي 
ف  اكهم  وإشر الخريجير   مع  للتواصل  نامج  البر طبقها 

ي  ي 
البر الفعالة  اآلليات 

اتهم، ودعمهم، وتوفبر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم.   آرائهم واالستفادة من خبر
نامج االحتياجات الخاصة لطالبه   -11 (. مثل: ذوي االح)   مراعاة البر  تياجات الخاصة، الطالب الدوليير 
 

  ي تحتاج إل تحسير
 : الجوانب البر

نامج، وسائر المعلومات األساسية للطالب،   -3 تطوير آليات القبول، وطبيعة المقابالت الشخصية، وسياسات البر
ونية للقسم، مع بيان المتطلبات بصورة أكب  وضوًحا.   عىل الصفحة االلكبر

ي أنشطة  العمل عىل تطوير   -4
ي الحضور والمشاركة الفعالة ف 

نامج لضمان انتظام طالبه ف  ي يطبقها البر
اآلليات البر
ة الميدانية.   المقررات والخبر

الدعم   -5 بخدمات  وتعريفهم   ، األكاديمي اإلرشاد  نامج  لبر ي 
ون  الكبر موقع  وتوفبر  الجدد،  للطالب  الشاملة  التهيئة 

 . ي  الطالنر
نامج، والحرص  تطوير اآلليات المالئمة   -6 ي البر

ين ف  للتعرف عىل الطالب الموهوبير  والمبدعير  والمتفوقير  والمتعب 
 عىل زيادة توفبر برامج مناسبة لرعاية وتحفبر  ودعم كل فئة منهم. 

ي العديد من المجاالت لتنمية قدراتهم ومهاراتهم،   -7
نامج ف  العمل عىل زيادة  توفبر األنشطة الال صفية لطالب البر

 يد من اإلجراءات المناسبة لدعم وتحفبر  مشاركتهم. واتخاذ المز 
ي المهارات   -8

؛ لتطويرهم مهنًيا، مع مراعاة التنوع ف  نامج وخريجيه بشكل أكبر مراعاة األنشطة اإلضافية لطالب البر
بوية.   واألنشطة؛ بحيث يشمل بصورة أكبر الجوانب العلمية والفكرية والبر

9-   ، نامج، وتوفبر قاعدة بيانات بالوظائف المتاحة  التواصل مع الخريجير  ي المناسبات واألنشطة للبر
ومشاركتهم ف 

اكات مجتمعية مع جهات التوظيف.  ي القسم، وعقد اجتماعات وشر  لخريجر
 

    أولويات التحسير : 
وقياس رضاهم   -1 للطالب  المقدمة  الخدمات  لتقويم كفاية وجودة  اآلليات  وتفعيل  تطوير  الحرص عىل 

. عنها،   ي التحسير 
 واالستفادة من النتائج ف 

ي المجالس واللجان ذات الصلة.  -2
 العمل عىل إيجاد تمثيل مناسب للطالب ف 

نامج.  -3 ي البر
ين ف   تطبيق اآلليات المالئمة للتعرف عىل الطالب الموهوبير  والمبدعير  والمتفوقير  والمتعب 
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لتط  -4 ؛  نامج وخريجيه بشكل أكبر ي  مراعاة األنشطة اإلضافية لطالب البر
ويرهم مهنًيا، مع مراعاة التنوع ف 

بوية.   المهارات واألنشطة؛ بحيث يشمل بصورة أكبر الجوانب العلمية والفكرية والبر
نامج، وتوفبر قاعدة بيانات بالوظائف   -5 ي المناسبات واألنشطة للبر

، ومشاركتهم ف  التواصل مع الخريجير 
اكات مجتمعية مع ي القسم، وعقد اجتماعات وشر  جهات التوظيف.   المتاحة لخريجر
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  المعيار الخامس: هيئة التدريس
 يحوي أرتباط بسحابة المعيار()

 ( 3.90  : درجة التقويم اإلجمالية)   

                                                                                                                                                                                        

 أ. 
ً
 موجزا

ً
  قدم وصفا

ً
ي مجال هيئة وموضوعيا

نامج ف   التدريس. عن واقع البر

ي سبر العملية التعليمية، فهو  ال ساسي و األ محور ال هيئة التدريس  عضو  يعتبر  
قائد دفة  جوهري ف 

ف  التعليمية؛  والطموحات العملية  اآلمال  عليه  ي 
مع    ،تنبب  متوافقة  نامج وفق مخرجات  البر إلخراج 
 . متطابات الهيئة الوطنية 

ي تطب   ق 
ن   امج بولي   ات وسياس   ات التوظي   ف ل   دى المؤسس   ة / جامع   ة أم الق   رى، ال   بر م البر  

 ويل   بر
 الل     وائح الخاص     ة بالجامع     ات الس     عودية؛ لتوظي     ف أعض     اء هيئ     ة الت     دريس الس     عوديير  وغ     بر 

قرار مجلس الجامعة ؛  بحسب بالتمبر  سنويا   ا ويستقطب القسم معيد ،  ( 41106)ش:    السعوديير  
 . (41144خالل الثالثة أعوام الماضية )ش: منهم  3وتم تعيير   (،41160)ش: 

نامج  ويستقطب   . كذلك عددا من األعضاء وفق اإلعالنات الوظيفيةالبر
التدري  هيئة  أعضاء  من  ي 

الكاف  العدد  نامج  البر ي 
ف  الشطرين،    س ويتوافر  ي 

مع    ف  القسم  وينسق 
نامج    وكالة الجامعة للشؤون التعليمية قوائم احتياج الكليات  من خالل فصليا بإظهار احتياجات البر

المعتمدة ،  ( 41109)ش:   التوظيف  نماذج  وفق  االحتياج  حسب  سدها  ثم  تغطية  ومن  ويتم   .

مؤهلير   بمتعاونير   هيئة    . العجز  أعضاء  مع  التعاقد  خالل  من  ات  الخبر ي 
ف  بتنوع  نامج  البر وإثراء 

 . التدريس من جنسيات متعددة 
المؤهالت    مثل:  الالزمة  التدريس  كفاءات  التدريس  هيئة  أعضاء  ي 

ف  نامج  البر ويرا ي 
التدريس  وفاعلية  الالزمة،  ة  والخبر المهنية  والرخص  للتحقق  والشهادات  مناسبة  آليات  طبق 

 
وت  ،

تحديثها منها  ومتابعة  الذاتية  هم  سبر نشر  اآلليات  تلك  ومن  وتدريب41216ش:  )   ،  األعضاء    (، 
 (. 41330ش:  عىل المهارات المناسبة المستحدثة ) 

ب    المؤسسة  التد وتقوم  هيئة  أعضاء  لتهيئة   )ش:  )برنامج  حكمهم(  ي 
ف  ومن  الجدد  ريس 

امج وحقوقهم المالية ومهامهم  ( 41269 ي البر
نامج سنوي يوفر ضمانا لفهمهم طبيعة العمل ف  ، ببر

  وحجم العمل المناط بهم.   ، ومسؤلياتهم 
، فيقومون بعمل  و  ي األنشطة البحثية واإلنتاج العلمي

أبحاث سنوية  يقوم األعضاء بالمشاركة ف 
ي مجالت علمية محكمة 

ها ف  ي تقييمهم كما نصت عليه    ونشر
الئحة  وتعد هذه المشاركة محكات ف 

قيا  ي    ( 41094: )ش:  ت البر
قية: )ش: وما هو موضح ف  لنماذج  ، وكذلك التقديم    ( 41251نماذج البر

)ش:   وتقاريره  بالنتاج  ( 41246التفرغ  قائمة  ويوجد  لألعضاء ،  عىل    العلمي  منشورة  والعضوات 
 . موقع القسم 

ي  
، كما هو موضح ف  نامج مع عدد من مؤسسات المجتمع المحىلي ي البر

وتتعاون الكلية ممثلة ف 
اكات المجتمعية: )ش:   ي إعداد وتنفيذ الندوات والدورات، ويشارش أعضاء  ( 41129قائمة الشر

، ف 
الكلية، وثوثق بتقارير وقواعد بي  الفعاليات داخل وخارج  ي هذه 

التدريس ف  قاعدة  )انات لها:  هيئة 
المجتمع   لخدمة  التدريس؛  هيئة  أعضاء  بمناشط  النماذج:  ( 41193ش:  بيانات  ومن  )ش:  ، 

ها. ( 41328    ، ومنها : أقامة معارض النوازل، وقاعدة بيانات فتاوى جائحة كورونا وغبر
العلمية   الجمعيات  ي 

ف  التدريس  هيئة  أعضاء  السعودية ويشارش  الفقهية  وجمعية  ،  كالجمعية 
من    أصول  كله  وذلك   ، العلمي البحث  محركات  ي 

ف  العلمية  بالبحوث  الرفع  وكذلك  ها،  وغبر
قيات العلمية.   مستلزمات البر

https://drive.google.com/drive/folders/1Xt_OANhKQV-m9OLIamY7IrAH1ebM5-9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hW5pe7jFcnV3c9N0xghsJ-a6SUevVmDR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWpGI69WZrGmYVXkaD2_v-ETV3ZyCmmw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWpGI69WZrGmYVXkaD2_v-ETV3ZyCmmw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWpGI69WZrGmYVXkaD2_v-ETV3ZyCmmw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWpGI69WZrGmYVXkaD2_v-ETV3ZyCmmw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VN7TWLy5QbQ8tEOsHykzlGP0NtAXshzE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VN7TWLy5QbQ8tEOsHykzlGP0NtAXshzE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lHecJvhdscrR6CS6EIBrpsBKkckjrKly?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/vr_academics
https://drive.google.com/drive/folders/1on2qhokn8NoVyrgK8P4NPEqfPwgFGRkw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1on2qhokn8NoVyrgK8P4NPEqfPwgFGRkw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3yYaTvDdcBSwpXqvRJ5b9rpayY_fENH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ii0L4MHrGZ7WbDOFobdb2OxNyjHllNzP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X5ic2Z2qgbTSdt7GJiAoQhosXkabSaB8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X5ic2Z2qgbTSdt7GJiAoQhosXkabSaB8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X5ic2Z2qgbTSdt7GJiAoQhosXkabSaB8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X5ic2Z2qgbTSdt7GJiAoQhosXkabSaB8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X5ic2Z2qgbTSdt7GJiAoQhosXkabSaB8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X5ic2Z2qgbTSdt7GJiAoQhosXkabSaB8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3BRTc1c4CbmcG_6A6qcnceK4BQ52tWB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3BRTc1c4CbmcG_6A6qcnceK4BQ52tWB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AHkVeO9jI8Y3TqBQdsG0YWaKoFt_o7dT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zxK_6Yxr1uGlm4H5jwIYDr6ID0JOl_YF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zxK_6Yxr1uGlm4H5jwIYDr6ID0JOl_YF?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/shreeahm/67526
https://uqu.edu.sa/shreeahm
https://drive.google.com/drive/folders/1Kb4VXG1pB85-ML-ihXdGSeo0FZgDJfSJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nLMAxbSEQHd4TjbuklEy9Y8C1-bIh7oN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nLMAxbSEQHd4TjbuklEy9Y8C1-bIh7oN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nLMAxbSEQHd4TjbuklEy9Y8C1-bIh7oN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nLMAxbSEQHd4TjbuklEy9Y8C1-bIh7oN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
http://www.alfiqhia.org.sa/
http://osol.org.sa/
http://osol.org.sa/
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نامج،   البر ي 
التدريس ف  ة من قبل بعض أعضاء هيئة  بتأسيس بيوت خبر نامج كذلك  البر ويقوم 

ي المجاالت المتنوعة 
 . وتقديمها للدراسات االستشارية ف 

نامج  شجع  وي  المستوى  البر واألكاديمية عىل  المهنية  الدورات  لحضور  التدريس؛  هيئة  أعضاء 
)ش:  وفق    المؤسسي  المجتمع  وخدمة  للتدريب  الكلية  وكالة  نامج  ( 41024خطة  البر ويقوم   ،

وع تلك الدورات حبر تتسع مجال  (، وتتن 41319منها : )ش:  بتوثيق تلك الدورات وحفظ نماذج  
أخر  ي 

وف  التعليم،  اتيجيات  واسبر والتقنية  ي 
ون  اإللكبر )ش:  هالتعلم  بعد  عن  التعليم   :41278  ،)

مناسبة  تدريبية  برامج  بعمل  العلمي  البحث  عمادة  مع  بالتعاون  نامج  البر إدارة  )ش:    : وتقوم 
41110 .) 

ي القسم 
ي والجودة ف  امجر ي لجان متعددة للمناهج والتطوير البر

،  وتشارش هيئة التدريس ممثلة ف 
عضاء  ويشارش األ (،  41233وتعد المحاض  المتعلقة بذلك )ش:  ،  ( 41148ش:  قرارات اللجان : ) 

ي التطوير من خالل 
 .   ( 41007تقارير المقررات )ش:  أيضا ف 

ي بناء 
ي تظهر  االستبانات ومن ذلك أيضا مساهمتهم ف 

ي والحاجة للمرافق  البر
مدى الرضا الوظيق 

ونية  ات والخدمات اإللكبر ي يرفع من نتائج تحليلها جملة من  ( 4172-41071)ش:  والتجهبر 
، والبر

 .( 41088الخطابات المتعلقة بالتطوير وتوفبر االحتياجات )ش:  
 
 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1iYQPqin_AsAcHd5DkQQh47LxnPvLeOgQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rK6kwJbct4B-N8lDz9XBXl5QcZ5zcNVw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JnEndX-UZS_FotlT78foxDQcB_HHdsYP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15twf72-sl16lV7P2-C1bIeq2rQAIpwlY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KOY50ffVLObdBLDkpcLoPEEIqRFeEeM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u6CYpCMXWcNoKyY21kL6hZx4Y5A2cGyc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17aV2fM9dBS_vChKucZP5temayCoQ22Eu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIktbAXSChssgkl7v4bH_R5H_GYe-jd8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIktbAXSChssgkl7v4bH_R5H_GYe-jd8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVyBMR0Dc5X73IeDr_-djTFY1xWTxmJZ?usp=sharing


103 

 

 

 عن المعيار   . ب
ً
 : اكتب تقريرا

 لنتائج التقويم ومناقشتها واربط ذلك بالبيانات )  
ً
 ناقدا

ا
 تفصيال

ا
ات( قدم تحليال  الالزمة واألدلة والمؤشر

ي عشر محكا 
:  ، منها محك ال ينطبق، يحوي هذا المعيار عىل إثب  ي كما يىلي

 والبافر
  غبر مستوف   ال ينطبق  المحك 

ً
 بتمبر   مستوف  بإتقان  مستوف   مستوف  جزئيا

 مستوف 

5 1 0 0 1 10 0 

 
ً
ن  امج إهتمام  ا  بهيئ  ة الت  دريس  ت  ولي إدارة البر

ً
وأظه  ر مع  الم الممارس  ات لمحك  ات ه  ذا بالغ  ا

 :  المعيار ما يىلي
5-0-1  ن  امج ي البر

ن  امج سياس  ات وإج  راءات مناس  بة الختي  ار أعض  اء هيئ  ة الت  دريس ف  يطب  ق البر
ين منهم.   واستبقاء المتمبر 

ي اختيار أعضاء هيئة التدريس ع ىل ع دد م ن السياس ات 
نامج ف  واإلج راءات ويعم ل ع ىل يعتمد البر

ين منهم، ومن هذه السياسات واإلجراءات:   استيفاء المتمبر 

•  .  اعتماد الئحة توظيف السعوديير  وغبر السعوديير 

 عقد مسابقة تشمل اختبار تحريري وشفهي للوظائف.  •

•  .  ربط تجديد العقود للمتعاقدين بنشر بحثير 

 مطالبة األعضاء بتحديث السبر الذاتية.  •
 ومن أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الديل 

 لوائح ونظم    لوائح  توظيف أعضاء هيئة التدريس 41106ش  1 1 0 5 5011

 إحصائية  قسم ومؤهالتهمإحصائية بأعضاء هيئة التدريس في ال 41118ش  2 1 0 5 5012

نماذج من السير الذاتية لألعضاء، ومشاركتهم في األنشطة   41243ش  3 1 0 5 5013
 البحثية، وقبول األبحاث 

 سير ذاتية  

شر بحثين  التعميم الصادر بشأن ربط تجديد عقود المتعاقدين بن  41137ش  4 1 0 5 5014
 باسم الجامعة 

 قرار 

 قرار   قرار مجلس الجامعة تعيين معيد بالتميز 41160ش  5 1 0 5 5015

 قرار    قرار  التعيين متميزين 41144ش  6 1 0 5 5016

 عينات   نماذج التوظيف 41312ش  7 1 0 5 5017

 
  5-0-2    ي

ي يق دم يتوافر ف 
ي جميع المواقع البر

ي من أعضاء هيئة التدريس، ف 
نامج العدد الكاف  البر

 مثل: شطري الطالب والطالبات، والفروع(. ) فيها 
نامج الع ي البر

ي من أعضاء هيئة التدريسيتحقق ف 
 ، ويظهر ذلك من خالل: دد الكاف 

 بيان بأعضاء هيئة التدريس، موضح فيه العبء التدريسي لكل عضو.  •

مقارن   ة بالمرجعي   ة الداخلي   ة والخارجي   ة ع   ىل النح   و  KPI-P-12كان   ت نس   بة م   ؤشر األداء  •
 : ي التالي

ي الجدول والرسم البيان 
 الموضح ف 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1uWpGI69WZrGmYVXkaD2_v-ETV3ZyCmmw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWpGI69WZrGmYVXkaD2_v-ETV3ZyCmmw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWpGI69WZrGmYVXkaD2_v-ETV3ZyCmmw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWpGI69WZrGmYVXkaD2_v-ETV3ZyCmmw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LoxF5tqqTb9ME1Sa9a7ogbSeoROipbMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LoxF5tqqTb9ME1Sa9a7ogbSeoROipbMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LoxF5tqqTb9ME1Sa9a7ogbSeoROipbMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LoxF5tqqTb9ME1Sa9a7ogbSeoROipbMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LoxF5tqqTb9ME1Sa9a7ogbSeoROipbMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LoxF5tqqTb9ME1Sa9a7ogbSeoROipbMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eqKUSYi93OK2tC_L4UfaothUfCBZ8jSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VN7TWLy5QbQ8tEOsHykzlGP0NtAXshzE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VN7TWLy5QbQ8tEOsHykzlGP0NtAXshzE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VN7TWLy5QbQ8tEOsHykzlGP0NtAXshzE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VN7TWLy5QbQ8tEOsHykzlGP0NtAXshzE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lHecJvhdscrR6CS6EIBrpsBKkckjrKly?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lHecJvhdscrR6CS6EIBrpsBKkckjrKly?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lHecJvhdscrR6CS6EIBrpsBKkckjrKly?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lHecJvhdscrR6CS6EIBrpsBKkckjrKly?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18hsOmznhfghblScqtpJvG1zpMN2mr4XP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18hsOmznhfghblScqtpJvG1zpMN2mr4XP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18hsOmznhfghblScqtpJvG1zpMN2mr4XP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18hsOmznhfghblScqtpJvG1zpMN2mr4XP?usp=sharing
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يعة بجامعة   ي المقارنة الداخلية مع برنامج األنظمة، أو المقارنة الخارجية مع برنامج الشر
ويلحظ ف 

نامج من حيث الجنس ترتفع   يعة بجامعة جازان، أن نسبة توزي    ع أعضاء البر اإلمام أو برنامج الشر

ي النسبة، وهذا االرتف 
امج مع اختالف بسيط ف  ي جميع البر

ي جنس الذكور عن اإلناث ف 
اع طبيعي  ف 

ي شطر الطالب أعىل، إضافة لذلك عدد القاعات  
بناء عىل البنية التحتية لكل الشطرين؛ فالقبول ف 

ي شطر الطالب عن شطر الطالبات.     
نامج يرتفع ف  ي البر

ية ف   ومكاتب األعضاء والسكرتبر

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  5-0-3  ي أعضاء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة

مثل: المؤهالت والشهادات والرخص ) يتوفر ف 
طبق آليات مناسبة للتحقق منها. 

 
ة الالزمة(، وفاعلية التدريس، وت  المهنية والخبر

ة   والخبر المهنية  والرخص  التدريس،  هيئة  أعضاء  مؤهالت  من  للتحقق  مناسبة  آليات  تطبيق 
 ليتالءم مع فاعلية التدريس، وذلك من خالل:   ،الالزمة 

 نماذج موثقة من مؤهالت أعضاء هيئة التدريس.  •

•  .  اعتماد الئحة توظيف السعوديير  وغبر السعوديير 

 وضع نماذج من شهادات الدورات التدريبية والمؤتمرات.  •

بحاث تحديث السبر الذاتية باستمرار، ويظهر فيها اهتمام أعضاء هيئة التدريس بإعداد األ  •
ي المؤتمرات. 

 والمشاركة ف 

 
 الجنس 

مستوى 
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف 

المستهدف   المقارنة المرجعية الخارجية  المقارنة المرجعية الداخلية 
 ذاتي  الجديد 

1439-
1440 

 مع برنامج 
 آخر 

برنامج  
 األنظمة

برنامج  
الشريعة  

 بجامعة اإلمام 

برنامج  
الشريعة  
بجامعة  
 جازن 

 %60 %68,47 %54 %67,64  %61,54 %60 %61.66 ذكر
 %40 %31,52 %46 %32,26 %38,46 %40 %38,33 أنثى 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1438-
1437

1438-
1439

1440-
1439

المقارنة 1441
الداخلية

المقارنة 
الخارجية 

(اإلمام)

المقارنة 
الخارجية 

(جازن)

نسبة ذكر 60.94%61.29%61.54%61.66%67.64%54%68%

نسبة أنثى 39.06%38.71%38.46%38.33%32.26%46%31.52%

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
الن

KPI-P-12مؤشر األداء 
النسبة المئوية لتوزيع أعضاء هيئة التدريس من حيث الجنس
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 إعداد عدد من النماذج المتنوعة بما يتناسب مع المقررات الدراسية.  •

نس  بة أعض اء هيئ ة الت  دريس الحاص لير  ع ىل  م  ؤهالت  KPI-P-27م ؤشر أداء كان ت نس بة  •
ي  دكتوراه مصاد  عليها 

مقارنة بالمرجعية الداخلية والخارجية عىل النحو التالي الموضح ف 
 : ي
 الجدول والرسم البيان 

ي عام  
ي لعام    ـه  عن 1441يلحظ انخفاض المؤشر ف 

ـه حيث بل   1440/ 1439المستوى الذانر
بعض األعضاء، وانهاء عقود األعضاء    ؛ ولعل سبب ذلك يرجع إل تقاعد % 76,92المؤشر آنذاش    

ي السابق كان يجدد للمتمبر  منهم 
. الذين بلغوا سن السبعير  أو قاربوا من ذلك، بينما ف   

نامج  يلحظ أن مستوى األداء الفعىلي كما   يعة بجامعة    أعىل من برنامج األنظمة   للبر وبرنامج الشر
 اإلمام وهو برنامج حاصل عىل االعتماد األكاديمي وأعىل كذلك من برنامج جامعة جازان. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن أدلة هذا المحك أيضا: 

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 الدليل بيان 

 
 

نوع  
 الدليل 

لوائح    لوائح  توظيف أعضاء هيئة التدريس 41106ش  1 3 0 5 5031
 ونظم 

نشطة  نماذج من السير الذاتية لألعضاء، ومشاركتهم في األ 41243ش  2 3 0 5 5032
 البحثية، وقبول األبحاث 

 سير ذاتية  

 عينات نماذج من شهادات الدورات التدريبية والمؤتمرات  41330ش  3 3 0 5 5033

استبانات  رراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المق 41062ش  4 3 0 5 5034
 وتحليل 

 

مستوى 
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف

المستهدف  المقارنة المرجعية الخارجية المقارنة المرجعية الداخلية
 ذاتي الجديد 

1439-
1440 

مع برنامج  
 آخر

برنامج 
 األنظمة  

برنامج الشريعة 
 بجامعة اإلمام 

برنامج الشريعة 
 بجامعة جازان 

72,5% 80% 76,92% 42,84% 52% 67,38% 75% 

69.53

79.03

76.92

72.5

30.46

20.96

23.07

27.5

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

1438-1437

1439-1438

1440-1439

1441

KPI-P-27

نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة دكتوراه نسبة أعضاء هيئة التدريس من غير حملة الدكتوراه

https://drive.google.com/drive/folders/10c5k3AYgazUOHpHC1K0FYozAy-DX7fkc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10c5k3AYgazUOHpHC1K0FYozAy-DX7fkc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10c5k3AYgazUOHpHC1K0FYozAy-DX7fkc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10c5k3AYgazUOHpHC1K0FYozAy-DX7fkc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ii0L4MHrGZ7WbDOFobdb2OxNyjHllNzP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ii0L4MHrGZ7WbDOFobdb2OxNyjHllNzP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ii0L4MHrGZ7WbDOFobdb2OxNyjHllNzP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ii0L4MHrGZ7WbDOFobdb2OxNyjHllNzP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
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 5-0-4  ن   امج التهيئ   ة المناس   بة لهيئ   ة الت   دريس الج   دد والمتع   اونير  لض   مان فهمه   م ي   وفر البر

نامج، وحقوقهم ومهامهم ومسؤولياتهم، وحجم العمل.    لطبيعة البر
نامج   البر لطبيعة  فهمهم  لضمان  والمتعاونير   الجدد  التدريس  هيئة  أعضاء  لتهيئة  امج  البر إقامة 

 وحجم العمل: وحقوقهم ومهامهم ومسؤولياتهم،  

 إعداد دليل للدورات من عمادة التطوير والجودة النوعية.  •

ي حكمهمتإنجاز برنامج تهيئة ألعضاء هيئة ال •
ي دليل: دريس الجدد ومن ف 

 41269ش ، كما ف 

 وجود نماذج من شهادات دورات للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجدد.  •

اضية.  • ، وإقامة الفصول االفبر ي
ون  ي التعليم اإللكبر

 إقامة الدورات التدريبية ف 
 
 5-0-5  ة امج المهني ة بع ض  المهني ير  م ن ذوي الخ بر ي ال بر

تض م هيئ ة الت دريس أو المتع اونير  ف 
نامج.  ي مجال البر

 والمهارة العالية ف 
نامج  ي مجال البر

امج المهنية ذو المهارة العالية ف   . ال ينطبق هذا المحك، وهو خاص بالبر

 

5-0-6   ي أنشطة
ق ) أكاديميةتشارش هيئة التدريس بانتظام ف 

َ
ي المؤتمرات وِحل

مثل: المشاركة ف 
وعات البحثية، وتحكيم الرسائل والبحوث( بما يضمن درايتهم بأحدث التطورات  النقاش، والمشر
ي ه  ذه األنش طة وإنت  اجهم العل  مي م  ن محك  ات تقي  يمهم 

ي مج ال تخصص  اتهم. وتع  د مش  اركتهم ف 
ف 

 وترقياتهم. 
ي األنشطة  

التدريس ف  وعات البحثية،  )   األكاديمية مثل: مشاركة أعضاء هيئة  المؤتمرات، وحلق النقاش، والمشر
 وتحكيم الرسائل والبحوث(: 

قيات العلمية  •  من خالل التقديم عىل البر
ً
وط الالزمة للتقديم   ، يظهر ذلك جليا بتحقيق الشر

 عليها. 

 . إنتاج قائمة باألبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس •

وعات البحثية. وجود نماذج من اإلفادات  • ي المؤتمرات والندوات والمشر
 للمشاركة ف 

 إفادات بتحكيم األعضاء للبحوث العلمية.  •

عية للعم  ل  • اكة م  ع مرك  ز اله  دى للدراس  ات الش  ر ي بالش  ر تنظ  يم الكلي  ة لم  ؤتمر العم  ل الخ  بر
ي.   الخبر

ي الكراسي العلمية.  •
 مشاركة األعضاء ف 

اف األعضاء عىل المجالت العلمية •   . إشر

ها ومكافاتها. وجود الئح •  ة منظمة إلنجاز البحوث ونشر
 وأدلة هذا المحك: 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1X5ic2Z2qgbTSdt7GJiAoQhosXkabSaB8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X5ic2Z2qgbTSdt7GJiAoQhosXkabSaB8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X5ic2Z2qgbTSdt7GJiAoQhosXkabSaB8?usp=sharing
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رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 لوائح الالئحة التنفيذية للترقيات بجامعة أم القرى  41094ش  1 6 0 5 5061
 ونظم 

قائمة باإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس العلمي   41127ش  2 6 0 5 5062
 ياألكاديم

 إحصائية 

نماذج من إفادات وشهادات  المشاركة في المؤتمرات   41327ش  3 6 0 5 5063
 الندوات والمشروعات البحثية وورش العمل و

 عينات

 عينات نماذج من مشاركة أعضاء هيئة التدريس في التحكيم  41332ش  4 6 0 5 5064

نماذج لمشاركة أعضاء هيئة التدريس في الكراسي العلمية   41321ش  5 6 0 5 5065
 وإدارة المراكز العلمية والبحثية 

 عينات

نماذج للمجالت العلمية التي يشرف عليها أو يصدرها   41320ش  6 6 0 5 5066
 أعضاء هيئة التدريس 

 عينات

 
5-0-7  وتع     د ، ي أنش     طة البح     ث واإلنت     اج العل     مي

يش     ارش أعض     اء هيئ     ة الت     دريس بكف     اءة ف 
ي هذه األنشطة أحد محكات تقييمهم وترقيتهم. 

 مشاركتهم ف 
ي محك

قية:   ا ورئيس  ا مهم  ا يعتبر النشاط البحب   للتقييم والبر

قيات عىل مستوى  •  المؤسسة. إصدار الئحة منظمة للبر

 إعداد قائمة بالرسائل المناقشة بالقسم.  •

 . تفرغ األعضاء إلعداد األبحاث العلمية •

 . توفر عدد من نماذج تحكيم األبحاث بعد قبولها للنشر  •

ي محركات األبحاث العلمية •
 . إدراج األبحاث العلمية المحكمة ف 

 . وجود الكراسي العلمية •

ونية  •  للمجالت العلمية الفقهية المحكمة. إعداد قائمة بالمواقع اإللكبر

 العلمي ألعضاء هيئة التدريس   للنشر   النسبة المئوية   KPI-P-14وبل  مستوى األداء لمؤشر   •
 : ي الجدول التالي

امج الموضحة ف   مقارنة مرجعية بالبر

ن    امج خ    الل 1441المس    توى الفع    ىلي لع    ام ويلح    ظ أن   األرب      ع ـه ه    و أع    ىل مس    توى حقق    ه البر
ي ع     ام 

، ث    م انخف     ض ع     ام  %42,69نس     بة  1438/ 1437الس    نوات، حي     ث بل       م    ؤشر األداء ف 
، %50ـه حي   ث بل     1440/ 1439، ث   م ع   اد للص   عود ع   ام  %38,77حي   ث بل      1439/ 1438

ي الصعود 
ي عام واستمر ف 

 .  %56,32ـه نسبة 1441فحقق ف 
 برامج المقارنة الداخلية والخارجية عىل السواء. كما يالحظ أن مستوى األداء الفعىلي أعىل من 

 
 

مستوى 
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف 

المستهدف   المرجعية الخارجية المقارنة  المقارنة المرجعية الداخلية 
 ذاتي  الجديد 

1439-
1440 

 مع برنامج آخر
 برنامج األنظمة 

برنامج الشريعة  
 بجامعة اإلمام 

برنامج الشريعة  
 بجامعة جازان 

56,32% 50% 50% 46,15% 53% 22,82% 55% 

https://drive.google.com/drive/folders/1N3BRTc1c4CbmcG_6A6qcnceK4BQ52tWB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3BRTc1c4CbmcG_6A6qcnceK4BQ52tWB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3BRTc1c4CbmcG_6A6qcnceK4BQ52tWB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3BRTc1c4CbmcG_6A6qcnceK4BQ52tWB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_RP4184haPEjs93bRwbjdshNk0ucz5b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_RP4184haPEjs93bRwbjdshNk0ucz5b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_RP4184haPEjs93bRwbjdshNk0ucz5b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_RP4184haPEjs93bRwbjdshNk0ucz5b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_RP4184haPEjs93bRwbjdshNk0ucz5b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_RP4184haPEjs93bRwbjdshNk0ucz5b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_RP4184haPEjs93bRwbjdshNk0ucz5b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hdkZtXAAthk8Ho-lsms3ckcwJ6eA3Il0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hdkZtXAAthk8Ho-lsms3ckcwJ6eA3Il0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hdkZtXAAthk8Ho-lsms3ckcwJ6eA3Il0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hdkZtXAAthk8Ho-lsms3ckcwJ6eA3Il0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hdkZtXAAthk8Ho-lsms3ckcwJ6eA3Il0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hdkZtXAAthk8Ho-lsms3ckcwJ6eA3Il0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hdkZtXAAthk8Ho-lsms3ckcwJ6eA3Il0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k6-o73fllnvc_ieqBBFFdJcbiLd-fyOM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k6-o73fllnvc_ieqBBFFdJcbiLd-fyOM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k6-o73fllnvc_ieqBBFFdJcbiLd-fyOM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k6-o73fllnvc_ieqBBFFdJcbiLd-fyOM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uJIGnExEBNOqeZBX05e7DI-C_s5wuL2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uJIGnExEBNOqeZBX05e7DI-C_s5wuL2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uJIGnExEBNOqeZBX05e7DI-C_s5wuL2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uJIGnExEBNOqeZBX05e7DI-C_s5wuL2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uJIGnExEBNOqeZBX05e7DI-C_s5wuL2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1YkXBHu-BX2k2OE_2adrogANjxtglGA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1YkXBHu-BX2k2OE_2adrogANjxtglGA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1YkXBHu-BX2k2OE_2adrogANjxtglGA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1YkXBHu-BX2k2OE_2adrogANjxtglGA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1YkXBHu-BX2k2OE_2adrogANjxtglGA?usp=sharing
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مع   دل البح   وث المنش   ورة لك   ل عض   و هيئ   ة  KP1-P-15وبل     مس   توى األداء لم   ؤشر  •
امج  تدريس : مقارنة مرجعية بالبر ي

ي الجدول اآلنر
 المدونة ف 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن   امج خ   الل األرب      ع 1441المس   توى الفع   ىلي لع   ام يلح   ظ أن  ـه ه   و أع    ىل مس   توى حقق   ه البر
ي ع      ام 

الس      نوات، حي      ث بل        متوس      ط ع      دد البح      وث المحكم      ة والمنش      ورة لك      ل عض      و ف 
، ث   م ع   اد 0,58حي   ث بل     المتوس   ط  1439/ 1438، ث   م انخف   ض ع   ام  0,67 1438/ 1437

ي الصعود %71ـه حيث بل  1440/ 1439للصعود عام 
ي عام ، واستمر ف 

فحقق المؤشر ف   
   .     0,95  ـه متوسط 1441

.  

مستوى 
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف 

المستهدف   المقارنة المرجعية الخارجية  المقارنة المرجعية الداخلية 
 ذاتي  الجديد 

1439-
1440 

 مع برنامج آخر
 برنامج األنظمة 

برنامج الشريعة  
 بجامعة اإلمام 

برنامج الشريعة  
 بجامعة جازان 

0,95 2 0.71 1,31 0,5 0,26 2 
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50.00%
56.32%
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النسبة المئوية 
…للنشر العلمي
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42.69%38.77%50.00%56.32%

المقارنة المرجعية الداخلية  46.15%

المقارنة المرجعية الخارجية 
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بينما  ؛  1,31ويالحظ أن مستوى األداء الفعىلي أقل من برنامج األنظمة والذي سجل متوسط   
. كان أعىل من المستوى الفعىلي للمقارنة الخارجية       

 وأدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
 

رمز 
ي  

الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 ونظم  لوائح الالئحة التنفيذية للترقيات بجامعة أم القرى  41094ش  1 7 0 5 5071

نماذج من السير الذاتية لألعضاء، ومشاركتهم في األنشطة البحثية،   41243ش  2 7 0 5 5072
 وقبول األبحاث 

 سير ذاتية  

 إحصائية  قائمة بالرسائل المناقشة في القسم  41128ش  3 7 0 5 5073

  -تقرير جازة تفرغ علمي إ تقارير التفرغ العلمي، ونموذج طلب  41246ش  4 7 0 5 5074
 نموذج

 نموذج ة نموذج طلب ترقية علمية، ونموذج تحكيم أبحاث الترقي  41251ش  5 7 0 5 5075

قائمة بأعضاء هيئة التدريس المسجلين على محركات البحث العلمي   41131ش  6 7 0 5 5076
 )باسم جامعة أم القرى( 

 إحصائية 

5-0-8   اكة المجتمعية، وتعد ي أنشطة الشر
ي هذه األنشطة تشارش هيئة التدريس ف 

مشاركتهم ف 
 أحد محكات تقييمهم وترقيتهم. 

اكة المجتمعية:  ي الشر
قية مشاركة أعضاء هيئة التدريس ف   من محكات التقييم والبر

قيات عىل مستوى المؤسسة •  . إصدار الئحة منظمة للبر

 . وجود سجل لألنشطة وبرامج لخدمة المجتمع •

 . إعداد تقارير أنشطة وكالة خدمة المجتمع •

ي خدمة الجامعة، والمجتمع •
 . إقامة عدد من الفعاليات ف 

حةبوجود نماذج من مكاتبات خدمة المجتمع   • ات المقبر  . المؤتمرات والندوات والمحاض 

خطاب قرار تشكيل وحدة الخريجير   •
 . عمل تقرير لقاء الخريجات وأرباب العمل، و 

ي   •
ة من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس ف  نامج، وتقديمها للدراسات  تأسيس بيوت خبر البر

ي المجاالت المتنوعة 
 . االستشارية ف 
 وأدلة هذا المحك: 

رمز الدليل 
 

 
ب المعايير 

س
ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

  

 

 بيان الدليل 

 

 

نوع  

 الدليل 

 إحصائية  قائمة بالشراكات المجتمعية بالكلية 41129ش  1 8 0 5 5081

تقارير وفعاليات ونماذج من مشاركة أعضاء هيئة التدريس   41193ش  2 8 0 5 5082

 في خدمة المجتمع

 تقرير

ألنشطة  نماذج من أنشطة الكلية والقسم في خدمة المجتمع / ا 41328ش  3 8 0 5 5083

 التطوعية 

 عينات

 لوائح ونظم  الئحة الترقيات بجامعة أم القرى، ونموذج طلب ترقية  41100ش  4 8 0 5 5084

 تقرير تقارير الترقيات  41186ش  5 8 0 5 5085

https://drive.google.com/drive/folders/1w6hvlisjRxMkva98EXgiiSWxvLuToLQS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w6hvlisjRxMkva98EXgiiSWxvLuToLQS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w6hvlisjRxMkva98EXgiiSWxvLuToLQS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w6hvlisjRxMkva98EXgiiSWxvLuToLQS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LtRtewquQepZJWvSH_-BVgmKZKAbMt4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qc83mVooLcrEf5_4hbOZj5Nws4msl4x1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qc83mVooLcrEf5_4hbOZj5Nws4msl4x1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qc83mVooLcrEf5_4hbOZj5Nws4msl4x1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qc83mVooLcrEf5_4hbOZj5Nws4msl4x1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UziAqiocP3_5nKMWPIlgqsVvhVNjyZ2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zxK_6Yxr1uGlm4H5jwIYDr6ID0JOl_YF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AHkVeO9jI8Y3TqBQdsG0YWaKoFt_o7dT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AHkVeO9jI8Y3TqBQdsG0YWaKoFt_o7dT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AHkVeO9jI8Y3TqBQdsG0YWaKoFt_o7dT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AHkVeO9jI8Y3TqBQdsG0YWaKoFt_o7dT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AHkVeO9jI8Y3TqBQdsG0YWaKoFt_o7dT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AHkVeO9jI8Y3TqBQdsG0YWaKoFt_o7dT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HTPLUWRT4WGodl5TiifREbj4TnHQoLKa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HTPLUWRT4WGodl5TiifREbj4TnHQoLKa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HTPLUWRT4WGodl5TiifREbj4TnHQoLKa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HTPLUWRT4WGodl5TiifREbj4TnHQoLKa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HTPLUWRT4WGodl5TiifREbj4TnHQoLKa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kb4VXG1pB85-ML-ihXdGSeo0FZgDJfSJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kb4VXG1pB85-ML-ihXdGSeo0FZgDJfSJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kb4VXG1pB85-ML-ihXdGSeo0FZgDJfSJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kb4VXG1pB85-ML-ihXdGSeo0FZgDJfSJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nLMAxbSEQHd4TjbuklEy9Y8C1-bIh7oN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nLMAxbSEQHd4TjbuklEy9Y8C1-bIh7oN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nLMAxbSEQHd4TjbuklEy9Y8C1-bIh7oN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nLMAxbSEQHd4TjbuklEy9Y8C1-bIh7oN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nLMAxbSEQHd4TjbuklEy9Y8C1-bIh7oN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QuUplHapYBSLLhr2InKClZSaITBhKk8v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13YorTbIAHG1iw1M3whrh0-Ail7w7uQL4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13YorTbIAHG1iw1M3whrh0-Ail7w7uQL4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13YorTbIAHG1iw1M3whrh0-Ail7w7uQL4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13YorTbIAHG1iw1M3whrh0-Ail7w7uQL4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBMFn6tdU6rg6vQ9-wPn9wjlXnV95bHA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBMFn6tdU6rg6vQ9-wPn9wjlXnV95bHA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBMFn6tdU6rg6vQ9-wPn9wjlXnV95bHA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBMFn6tdU6rg6vQ9-wPn9wjlXnV95bHA?usp=sharing
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5-0-9  ي ، وف   ق خط   ة تل   بر ي واألك   اديمي

ي التط   وير المه   ب 
ي   تلقر أعض   اء هيئ   ة الت   دريس ب   رامج ف 

ي تطوير أدائهم. 
 احتياجاتهم وتسهم ف 

ي تطويرهم: 
ي احتياج أعضاء هيئة التدريس وتسهم ف  امج التطويرية المهنية وفق خطة تلبر  إقامة البر

 . إعداد خطة وكالة الكلية للتطوير والتدريب •

يعةإعداد دليل  •  . للدورات التدريبية لعضوات قسم الشر

ي الدورات بإفادات للدروات التدريبية وورش العمل المتنوعة •
 . تعزيز المشاركة ف 

اتيجيات التعليم • ي والتقنية واسبر
ون   . حضور دورات التعلم اإللكبر

ي قدمتها عمادة البحث العلمي  •
امج التدريبية البر  . االستفادة من البر

ي المعاهد ال •
 . بحثيةالمشاركة ف 

 ومن أدلة هذا المحك: 
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 نوع الدليل 

 
 

بيان  
 الدليل 

 خطط  خطة وكالة الكلية للتطوير والتدريب  41024ش  1 9 0 5 5091

لية، ونماذج من  نماذج للدورات وورش العمل التي أقامتها الك 41319ش  2 9 0 5 5092
   كشوف وشهادات حضور األعضاء 

 عينات

تعليم، والتعليم دورات التعلم اإللكتروني والتقنية واستراتيجيات ال 41278ش  3 9 0 5 5093
 عن بعد واستخدام مصادر المعلومات 

 عينات

 إحصائية  البرامج التدريبية التي قدمتها عمادة البحث العلمي  41110ش  4 9 0 5 5094

 
5-0-10  .نامج والمؤسسة ي أنشطة تقويم وتطوير البر

 تشارش هيئة التدريس ف 
 : ي والمؤسسي امجر ي أنشطة التقويم والتطوير عىل المستوى البر

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس ف 

 . تم تشكيل لجنة للمناهج بالكلية والقسم، وعقدت عدد من االجتماعات •

نامجقرار لتشكيل لجنة  •  . لتطوير البر

 . قرار تشكيل لجان للجودة •

اتيجية والتنفيذية للكلية • ي إعداد الخطة االسبر
 . مشاركة أعضاء هيئة التدريس ف 

 . إعداد تقارير المقررات •

ي لجان الجودة   KPI-P-28وسجل مؤشر   •
نامج المشاركون ف  نسبة أعضاء هيئة التدريس بالبر

ي العام  %52,50نسبة   والفرعيةالرئيسية  
نامج ف  وهي نسبة أعىل من المقارنة الداخلية للبر

 . ي
 الماىص 

 
 
 
 
 
الكلاناثذكورالكلاناثذكور 

14401411-1439عام 

النسبة للعاملين في الجودة  19.44%88.88%46.15%32.43%84.78%52.50%
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KPI-P-28

https://drive.google.com/drive/folders/1iYQPqin_AsAcHd5DkQQh47LxnPvLeOgQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iYQPqin_AsAcHd5DkQQh47LxnPvLeOgQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iYQPqin_AsAcHd5DkQQh47LxnPvLeOgQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iYQPqin_AsAcHd5DkQQh47LxnPvLeOgQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rK6kwJbct4B-N8lDz9XBXl5QcZ5zcNVw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rK6kwJbct4B-N8lDz9XBXl5QcZ5zcNVw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rK6kwJbct4B-N8lDz9XBXl5QcZ5zcNVw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rK6kwJbct4B-N8lDz9XBXl5QcZ5zcNVw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rK6kwJbct4B-N8lDz9XBXl5QcZ5zcNVw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rK6kwJbct4B-N8lDz9XBXl5QcZ5zcNVw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rK6kwJbct4B-N8lDz9XBXl5QcZ5zcNVw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JnEndX-UZS_FotlT78foxDQcB_HHdsYP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JnEndX-UZS_FotlT78foxDQcB_HHdsYP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JnEndX-UZS_FotlT78foxDQcB_HHdsYP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JnEndX-UZS_FotlT78foxDQcB_HHdsYP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JnEndX-UZS_FotlT78foxDQcB_HHdsYP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JnEndX-UZS_FotlT78foxDQcB_HHdsYP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JnEndX-UZS_FotlT78foxDQcB_HHdsYP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15twf72-sl16lV7P2-C1bIeq2rQAIpwlY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15twf72-sl16lV7P2-C1bIeq2rQAIpwlY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15twf72-sl16lV7P2-C1bIeq2rQAIpwlY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15twf72-sl16lV7P2-C1bIeq2rQAIpwlY?usp=sharing
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 نوع الدليل 

 
 

بيان  
 الدليل 

 قرار  دة في القسم قرار تشكيل لجنة المناهج والتطوير البرامجي، والجو 41148ش  1 10 0 5 50101

 محاضر    محاضر لجنة المناهج بالقسم والكلية  41233ش  2 10 0 5 50102

نموذج   تقارير المقررات  41007ش  3 10 0 5 50103
 مركز

استبانات: قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن المرافق   41071ش  4 10 0 5 50104
 والتجهيزات،  

 والخدمات اإللكترونية، وبيئة العمل، والرضا الوظيفي 

استبانات 
 وتحليل 

 تقرير التقرير السنوي لعمادة شؤون المكتبات  41175ش  3 1 0 6 6013

استبانات  استبانة تقييم مصادر التعليم موجهة ألعضاء هيئة التدريس  41076ش  4 1 0 6 6014
 وتحليل 

استبانات  رراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المق 41062ش  5 1 0 6 6015
 وتحليل 

 
5-0-11   الة لتق ويم كفاي ة وج ودة الخ دمات المقدم ة لهيئ ة الت دريس وقي اس ـ  تطبق آليات فع

 مدى رضاهم عنها. 
 الخدمات المقدمة وتوفر االستبانات مثل:  عن آلية قياس مدى رضا أعضاء هيئة التدريس  

نامج  • ي البر
 . األكاديمي تقييم أعضاء هيئة التدريس لبيئة العمل ف 

ات •  . قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن المرافق والتجهبر 

ي تقدمها الجامعةييم عضو هيئة التدريس للخدمات األتق •
ونية البر  . لكبر

 . مخاطبة فضيلة العميد؛ لتجهبر  مكاتب أعضاء هيئة التدريس •
 
األداء   • مؤشر  خالل  نحو    KPI-P-32ومن  يتجه  أنه  يلحظ  ي 

الوظيق  الرضا  مدى  لقياس  المحدد 
  : ي التالي

ي الرسم البيان 
 الصعود كما هو موضح ف 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ومن أدلة هذا المحك: 

1439-14381440-14391441

ذكر 3.454.124.31

أنثى 3.453.944.01

الكل 3.454.034.16
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KPI-P-32

https://drive.google.com/drive/folders/13KOY50ffVLObdBLDkpcLoPEEIqRFeEeM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KOY50ffVLObdBLDkpcLoPEEIqRFeEeM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KOY50ffVLObdBLDkpcLoPEEIqRFeEeM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KOY50ffVLObdBLDkpcLoPEEIqRFeEeM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KOY50ffVLObdBLDkpcLoPEEIqRFeEeM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KOY50ffVLObdBLDkpcLoPEEIqRFeEeM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u6CYpCMXWcNoKyY21kL6hZx4Y5A2cGyc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u6CYpCMXWcNoKyY21kL6hZx4Y5A2cGyc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u6CYpCMXWcNoKyY21kL6hZx4Y5A2cGyc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u6CYpCMXWcNoKyY21kL6hZx4Y5A2cGyc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gQuFI5CGzL-g_N6Z4DJlKHS15tFMYEBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIktbAXSChssgkl7v4bH_R5H_GYe-jd8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIktbAXSChssgkl7v4bH_R5H_GYe-jd8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIktbAXSChssgkl7v4bH_R5H_GYe-jd8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIktbAXSChssgkl7v4bH_R5H_GYe-jd8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIktbAXSChssgkl7v4bH_R5H_GYe-jd8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIktbAXSChssgkl7v4bH_R5H_GYe-jd8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLFjPOpbaVHf1KWtQYUFLC8-shdEbM3Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLFjPOpbaVHf1KWtQYUFLC8-shdEbM3Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLFjPOpbaVHf1KWtQYUFLC8-shdEbM3Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLFjPOpbaVHf1KWtQYUFLC8-shdEbM3Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
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 نوع الدليل 

 
 

بيان  
 الدليل 

  استبانة : قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن المرافق  41072ش  1 11 0 5 50111
   والتجهيزات، والمصادر والخدمات اإللكترونية

استبانات 
 وتحليل 

  خطابات باحتياجات ناتجة عن استبانات األعضاء+ حصار  41088ش  2 11 0 5 50112
 باحتياجات مكاتب األعضاء 

استبانات 
 وتحليل 

 
5-0-12  ،م أداء هيئ   ة الت   دريس بانتظ   ام وف   ق مع   ايبر مح   ددة ومعلن   ة، وتق   دم التغذي   ة الراجع   ة له   م ق   ي 

ي 

ي تحسير  األداء. 
 ويستفاد من النتائج ف 

نامج تغذي  راجعة بانتظام ألعضاء هيئة التدريس وفق معايبر محددة ومعلنة؛ لالستفادة    ة يقدم البر
ي تحسير  األداء 

 وذلك بإعداد عدد من االستبانات مثل:   ، منها ف 

 . استبانة تقويم مقرر دراسي  •

نامج •  . استبانة تقويم البر

ة •  . استبانة تقويم الخبر

 من خالل تقارير  •
ً
، وتقارير االنسحاب اإلرشاد ويظهر أيضا ي  . الطالنر

نامج •  . إعداد تقرير سنوي للبر

 . تفعيل زيارة األقران •
 ومن أدلة هذا المحك: 
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 نوع الدليل 

 
 

بيان  
 الدليل 

 نموذج تثنائية نموذج تقييم عضو هيئة التدريس للحصول على زيادة اس 41250ش  1 12 0 5 50121

 عينات تقييم رئيس القسم للمتقدم للترقية  41274ش  2 12 0 5 50122

استبانات  استبانة تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس  41075ش  3 12 0 5 50123
 وتحليل 

إعالم أعضاء هيئة التدريس بنتائج التقويم ، والقرارات المتخذة بناء   41177ش  4 12 0 5 50124
 على ذلك

 خطاب 

استبانات  رراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المق 41062ش  5 12 0 5 50125
 وتحليل 

نموذج   زيارة األقران  41017ش  6 12 0 5 50126
 مركز

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1pvtwjlGoRpEha-NvgE44rqO4tB_wDRGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pvtwjlGoRpEha-NvgE44rqO4tB_wDRGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pvtwjlGoRpEha-NvgE44rqO4tB_wDRGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pvtwjlGoRpEha-NvgE44rqO4tB_wDRGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pvtwjlGoRpEha-NvgE44rqO4tB_wDRGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pvtwjlGoRpEha-NvgE44rqO4tB_wDRGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pvtwjlGoRpEha-NvgE44rqO4tB_wDRGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVyBMR0Dc5X73IeDr_-djTFY1xWTxmJZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVyBMR0Dc5X73IeDr_-djTFY1xWTxmJZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVyBMR0Dc5X73IeDr_-djTFY1xWTxmJZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVyBMR0Dc5X73IeDr_-djTFY1xWTxmJZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVyBMR0Dc5X73IeDr_-djTFY1xWTxmJZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVyBMR0Dc5X73IeDr_-djTFY1xWTxmJZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVyBMR0Dc5X73IeDr_-djTFY1xWTxmJZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gddwQoL1EiG3EQgYEpREcD8q_fmVDsX-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gddwQoL1EiG3EQgYEpREcD8q_fmVDsX-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gddwQoL1EiG3EQgYEpREcD8q_fmVDsX-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gddwQoL1EiG3EQgYEpREcD8q_fmVDsX-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gddwQoL1EiG3EQgYEpREcD8q_fmVDsX-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gddwQoL1EiG3EQgYEpREcD8q_fmVDsX-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C5h4PYZEFDZ1y3WlYPpGAF3S5mRGeLic?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C5h4PYZEFDZ1y3WlYPpGAF3S5mRGeLic?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C5h4PYZEFDZ1y3WlYPpGAF3S5mRGeLic?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C5h4PYZEFDZ1y3WlYPpGAF3S5mRGeLic?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ic0uNKUrMBj_pJDMvZoKpeBpO42wYDjP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ic0uNKUrMBj_pJDMvZoKpeBpO42wYDjP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ic0uNKUrMBj_pJDMvZoKpeBpO42wYDjP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ic0uNKUrMBj_pJDMvZoKpeBpO42wYDjP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wmo_nlU9gfSLh1J95PVI-yKKCl54gQz9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wmo_nlU9gfSLh1J95PVI-yKKCl54gQz9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wmo_nlU9gfSLh1J95PVI-yKKCl54gQz9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wmo_nlU9gfSLh1J95PVI-yKKCl54gQz9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wmo_nlU9gfSLh1J95PVI-yKKCl54gQz9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W4nn1r-IdG-a_uHyMqHxaF1yo_DpYAhC?usp=sharing
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 التقويم العام لجودة المعيارج.  

جوانب  القوة :  

ي  -1
ن  امج سياس  ات وإج  راءات مناس  بة الختي  ار أعض  اء هيئ  ة الت  دريس ف  ن  امج يطب  ق البر البر

ين منهم  . واستبقاء المتمبر 
ي أعضاء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة -2

مثل: الم ؤهالت والش هادات وال رخص ) يتوفر ف 
طبق آليات مناسبة للتحقق من

 
ة الالزمة(، وفاعلية التدريس، وت  ها. المهنية والخبر

ن    امج التهيئ    ة المناس    بة لهيئ    ة الت   دريس الج    دد والمتع    اونير  لض    مان ف -3 همه    م ي   وفر البر
نامج، وحقوقهم ومهامهم ومسؤولياتهم، وحجم العمل.    لطبيعة البر

ي أنشطة أكاديمية -4
ي المؤتمرات وح مثل: ) تشارش هيئة التدريس بانتظام ف 

ق المشاركة ف 
َ
ل

وعات البحثية، وتحكيم الرسائل والبحوث( بما يضمن درايتهم بأحدث  النقاش، والمشر
ي مجال تخصصاتهم. وتعد مشارك 

ي هذه األنشطة وإنتاجهم العلمي من  التطورات ف 
تهم ف 

 محكات تقييمهم وترقياتهم. 
، وتع     د  -5 ي أنش     طة البح     ث واإلنت     اج العل     مي

يش     ارش أعض     اء هيئ     ة الت     دريس بكف     اءة ف 
ي هذه األنشطة أحد محكات تقييمهم وترقيتهم. 

 مشاركتهم ف 
ي هذه األن -6

اكة المجتمعية، وتعد مشاركتهم ف  ي أنشطة الشر
شطة تشارش هيئة التدريس ف 

 أحد محكات تقييمهم وترقيتهم. 
نامج والمؤسسة.  -7 ي أنشطة تقويم وتطوير البر

 تشارش هيئة التدريس ف 
اف أعضاء هيئة التدريس عىل المشاري    ع البحثية لطلبة الدراسات العليا.  -8  إشر

 

 : ي تحتاج للتحسير 
 الجوانب البر

ي  .1
نامج. زيادة أعداد هيئة تدريس بما يتناسب مع أعداد الطلبة ف   البر

ي  .2
ي احتياج  اتهم وتس  هم ف  ، وف  ق خط  ة تل  بر ي واألك  اديمي

ي التط  وير المه  ب 
إع  داد خط  ة تس  هم ف 

 تطوير أدائهم. 
الة لتقويم كفاية وجودة الخدمات المقدمة لهيئة التدريس وقياس مدى  .3 ـ  تطبيق آليات فع

 رضاهم عنها. 
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 :  أولويات التحسير 
بانتظام وفق معايبر محددة ومعلنة، وتقدم التغذية وضع آليات لتقييم أداء هيئة التدريس   .1

ي تحسير  األداء
 . الراجعة لهم، ويستفاد من النتائج ف 

نامج بما يتوافق مع معايبر الجودة .2  الرفع بتعيير  أعضاء هيئة تدريس حسب حاجة البر
ي المحركات البحثية، وعمل إحصائيات بنسب محددة   .3

الحاجة إل المزيد من المشاركات ف 
، م   ع ح   ث األعض   اء ع   ىل  للنت   اج العل   مي يح   دد المس   توى المس   تهدف والمس   توى الفع   ىلي

ة الذاتية عىل موقع الجامعة.  ورة التحديث الدوري للسبر  ض 
ي   .4

ي ف 
الح   رص ع   ىل زي   ادة الفعالي   ات واألنش   طة، والتع   اون م   ع مؤسس   ات المجتم   ع الم   دن 

ي هذه الفعاليات
 المشاركة ف 

رات التدريبي ة وف ق احتياج ات أعض اء هيئ ة الت دريس، إعداد خطة فص لية أو س نوية بال دو   .5
 .  وحث األعضاء عىل المشاركة، وتعزيز المشاركير 

نامج والمؤسسة  .6 ي عملية التقويم والتطوير للبر
 العمل عىل رفع نسبة المشاركة ف 

المراجع  ة الدوري  ة آللي  ات التق  ويم والعم  ل ع  ىل رف  ع نس  بة المش  اركة والتح  ديث المس  تمر   .7
 لآلليات

ي التق  ويم، يعل  ن للعض  و، وف  ق مع  ايبر مح  ددة ي  را  فيه  ا اعتم     .8
اد نم  وذج واض  ح وش  امل ف 
 الدقة والحيادية والموضوعية
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ات  المعيار السادس: مصادر التعلم والمرافق والتجهبر 
 يحوي أرتباط بسحابة المعيار( )

 ( 3.77  : درجة التقويم اإلجمالية)  

                                                                                                                                                                                         

 أ. 
ً
 موجزا

ً
  قدم وصفا

ً
ي مجال مصادر وموضوعيا

نامج ف  ات. عن واقع البر  التعلم والمرافق والتجهبر 

الممارسات   من  كونها  واسعة؛  عناية  ات  والتجهبر  والمرافق  التعلم  بمصادر  نامج  البر ي 
يعتب 

ات   نامج عىل أن تكون هذه المصادر والمرافق والتجهبر  الالزمة لدعم عمليات التعليم، ويحرص البر
نامج  البر احتياجات  لتلبية  الدراسية   ، كافية  الو   ، ومقرراته  إلي يسهل  لجميع  صول  متاحة  وتكون  ها، 

 . المستفيدين 
ي  يوجد للشطرين   للتعلم الطالنر ي الكلية تقدم دعما 

)قائمة المصادر والمراجع بمكتبة  مكتبة ف 
تقدمه  ،  ( 41125الكلية، ش:   ما  الجامعية مع  عبد هللا  الملك  والمراجع  )قائمة    مكتبة  المصادر 
الجامعية بمكتبة   المركزية، وصور  ) ،  ( 41126، ش:  الملك عبد هللا  الملك عبد هللا  مكتبة  صور 

يعة: ش    . ( 41286مكتبة كلية الشر
نامج سياسات وإجراءات واضحة تضمن كفاية ومناسبة  تو  البر فة عىل  المشر الكلية  إدارة  طبق 

 : ، ومن ذلك  التعلم والخدمات المقدمة لدعم تعلم الطالب مصادر  
تزوي              د الكلي              ة عب              د هللا بالتع              اون م              ع مكتب              ة المل              ك ي              تم فص              ليا / 1

 . (41211من خالل المخاطبات )ش:  بالمصادر الالزمة والحديثة
ي           تم تحلي           ل االس           تبانات الخاص           ة بمص           ادر ال           تعلم الموجه           ة لألعض           اء  / 2
 . ؛ لمعرفة االحتياجات الدورية(41076)ش: : والطلبة
ي القس              م/ ي              تم دوري              ا تح              ديث 3

، (41234)ش:  : لجن              ة دع              م الطلب              ة ف 
)ش:  : ة ومص                 ادر ال                 تعلم ع                 ىل مس                 توى الكلي                 ةلجن                 ة تط                 وير المكتب                  و 

41224) . 
لمكتب           ة المل           ك ، و (41176): تق           ارير س           نوية لمكتب           ة الكلي           ة/ ي           تم عم           ل 4
 . (41175)ش:  : عبدهللا
/ ي           تم متابع           ة قواع           د البيان           ات وم           دى االس           تفادة منه           ا للرف           ع بتجدي           د 5

والمكتب                ة الرقمي                ة  التعاق                د معه                ا م                ن خ                الل مكتب                ة المل                ك عب                دهللا
ي 
الس             عودية، وي             تم عم             ل اس             تبانات به             ا وبكاف             ة مص             ادر المعلوم             ات ال             بر
ي ت           م اختياره           ا م           ن واق           ع الخط           اب 

تحتاجه           ا المكتب           ة وقائم           ة بالكت           ب ال           بر
 . (41074ش استبانة ): للكلية والقسم عمادة شؤون المكتباتالوارد من 
ي ال          ذي 6

ون  ا اإللك          بر / ي          تم اس          تالم وتس          ليم الكت          ب م          ن خ          الل نظ          ام س          بر

)دلي           ل الفهرس           ة لنظ           ام المراج           ع، المص           ادر و يض           من ج           ودة فهرس           ة وإح           الل 
ا(، ش:  ، (41040)س              بر )ال              دليل . ويت              وفر أدل              ة مناس              بة ج              دا للمس              تخدمير 

ال                         دليل المخترص                          إلج                         راءات (، )41030ش : الش                         ي    ع للمس                         تخدمير  
: ش ي لمكتب                 ة المل                 ك عب                 د هللااإلرش                 ادال                 دليل (، )03141: ش الفهرس                 ة

94102 .) 
 . (41313نماذج إتاحة مادة علمية عند الحاجة لذلك )ش: / يتوفر 7

https://drive.google.com/drive/folders/1qR1WZNrZxdEIDWg18lp5l7jEjGArhHo5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hW5pe7jFcnV3c9N0xghsJ-a6SUevVmDR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13MTXR6oKRKqUUZzBPDCM2RV--Fosh9IY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13MTXR6oKRKqUUZzBPDCM2RV--Fosh9IY?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/lib
https://drive.google.com/drive/folders/1pnbvGYKoGRLGVC0xswx_iRcAm81sMhi4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pnbvGYKoGRLGVC0xswx_iRcAm81sMhi4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ozBF3hLngf6PGCe_I2klOr3lCWMKNSv5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ozBF3hLngf6PGCe_I2klOr3lCWMKNSv5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ea5PcT1GaC2oLTWRBkcPkrWfjDa_KhQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLFjPOpbaVHf1KWtQYUFLC8-shdEbM3Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z4v49lY1RU5v7qcARDfbxQri-oJSzmYk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE7-I-oSQBdtBeC8FJa1maLqlBCIdeKm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE7-I-oSQBdtBeC8FJa1maLqlBCIdeKm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE7-I-oSQBdtBeC8FJa1maLqlBCIdeKm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE7-I-oSQBdtBeC8FJa1maLqlBCIdeKm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GRJRTZxpurAIGN9odWRnvMLn5Xpl86Rq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://uqu.edu.sa/lib
https://drive.google.com/drive/folders/1aNMbuQFXxrBMyj0tR9HnqmZhfHf-7h5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-I4-sTjxQ6QfQ1XAksh1LMClhuOpTqi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-I4-sTjxQ6QfQ1XAksh1LMClhuOpTqi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoA61jJdC0E3zBXdW8MYAtROpVe3TGAr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoA61jJdC0E3zBXdW8MYAtROpVe3TGAr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoA61jJdC0E3zBXdW8MYAtROpVe3TGAr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoermSAxcnTpJUJcvCv_1K8J0qYHxlzh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoermSAxcnTpJUJcvCv_1K8J0qYHxlzh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoermSAxcnTpJUJcvCv_1K8J0qYHxlzh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoermSAxcnTpJUJcvCv_1K8J0qYHxlzh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoermSAxcnTpJUJcvCv_1K8J0qYHxlzh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TaiR3Qbtw_f4ihZxKDsPmCvJUhrZPTFD?usp=sharing
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ي ال عدد  ال يتوفر  كما  
ي مكتبة الكلية    كاف 

ي  من كتب التخصص سواء ف 
)قائمة بكتب التخصص ف 

الكلية ش:   أ ( 41133مكتبة  الملك   م ،  مكتبة  ي 
ي    عبد هللا   ف 

ف  التخصص  ومصادر  بكتب  قائمة   (
ش:   الجامعية:  عبد هللا  الملك  مناسبة    ( 41134مكتبة  مواعيد  المكتبات  شؤون  عمادة  وتوفر 

)تقرير عن  (، وخدمات مناسبة للمستفيدين 41290صورة لمواعيد العمل بالمكتبات ش لزيارتها )
ي تقدمها المكتبة: ش    الخدمات والدورات 

نامج    . ( 41198البر ي وخصص البر
شطر الطالبات ركنا    ف 

وو  يعة،  الشر بقسم  المنهجية  والمراجع  المصادر  تشتمل عىل  الكلية  بمكتبة  المحجوزة  فر  للكتب 
نامج.   أيضا بالمكتبة آلة تصوير وطابعة لخدمة طالبات البر

)المنهل(،   معلومات  قاعدة  المعلومات)  لقواعد  تدريبية  دورات  عمل  (،  دار  ويتم  المنظومة 
 . )41208خطاب متعلق بمنظومة قواعد المعلومات ش  )

نامج معمل  و  ي شطر الطالب  يتوفر للبر
)صورة لمعمل الحاسب اآللي بالكلية: ش  حاسب آلي ف 

نامج معمال للحاسب اآللي بمكتبة الكلية يحوي العديد من   ،  )41289 ي شطر الطالبات وفر البر
وف 
ا  واالطالع،  المصادر  البحث  لتسهيل  الجامع(،  الشاملة،  المكتبة  )مثل:  المتخصصة  ونية  إللكبر

ي شطر الطالبات معمل مستقل  جرى مخاطبات لتجهبر   و 
 . ف 

ومواد  ويوجد   وتقنية  ات حاسوبية  والدراسات  تجهبر  البحوث  للتخصص كافية إلجراء  مالئمة 
ألهداف   

ً
وفقا الكلي   العلمية  إدارة  لدى  ويتوفر   ، نامج  مناسبة  البر قوائم  نامج  البر عىل  فة  المشر ة 

التدريس ش    بذلك:  هيئة  أعضاء  عهدة  ي 
ف  اآللي  الحاسب  بأجهزة  ) ( 41130)قائمة  بعدد  ،  بيان 

ي مكتبة الكلية: ش  
)إحصائيات بعدد  ،  ( 41119األجهزة الحاسوبية والقاعات الفردية والجماعية ف 

الفردية   والمقاعد  الحاسوب،  وأجهزة  البحثية،  والقاعات  والكراسي  والمدرجات  القاعات 
يعة  ي الملك عبد هللا ومكتبة كلية الشر

 . )41114ش    .والجماعية وأجهزة التدريب بمكتببر
نامج   تطبق  و  البر فة عىل  المشر الكلية  وتحديثها إدارة  لصيانتها  مناسبة  وفق  آليات  )محاض   ، 

ات   والتجهبر  المرافق  ومصادر  و   ، ( 41232  : ش ) لجنة  المكتبة  تطوير  لجنة  اجتماع  )محاض  
باالحتياجات  )41224  : ش ) التعليم  دورية  قائمة  توفر  ي 

البر الكلية:  ،  باحتياجات  وقوائم  )خطابات 
خالل:    ، )41221ش   من  الرضا  مدى  دوريا  نامج  البر هيئة  ويقيس  أعضاء  رىص   قياس  )استبانة 
ات: ش  التدري   . ( 41080س عن المرافق والتجهبر 

ويجرى حاليا ترميم فصول ودورات مياه الكلية وقد انتهت مرحلتان، وجاري العمل عىل الثالثة  
 حير  إعداد هذا التقرير . 

مؤسسي  تتوفر  و  المرافق  بشكل  ي 
ف  والمهنية  العامة  والسالمة  الصحة  متطلبات  جميع 

التعليمية   واألنشطة  ات  والقسم    والبحثية. والتجهبر  الكلية  ي 
ف  إ فتتوفر  ولية  أ سعافات  صناديق 

مع كل دورة صيانة، وما  ، ويتم استبدال طفايات الحريق  ( 41283)صناديق إسعافات أولية: ش  
بها:   و ( 41259)ش  يتعلق  وضع  ي ،  باأل أتم  طة الصقة  الفتات  شر ووضع  المخارج  لتحديد  رضية 

وفق نموذجها المعد وعمل  خطة اإلخالء  تم تنفيذ  و   جد مخارج متعددة للطواريء، يو و   ،  رشادية إ
الشطرين  ي 

ف  بذلك  إعداد  و .  ( 41020)ش     :تقارير  اإلخالء   ات لوح تم  خطة  وإعداد    ، بتعليمات 
ي لها.  

 محرص  بتنفيذ الخطة وتقرير مبدن 
النظام والسالمة.   )تقارير األمن والسالمة  كما تم إعداد تقرير عن الصحة والسالمة من لجنة 

 . (  11854ش  .ولجنة النظام والسالمة 

https://drive.google.com/drive/folders/1ggnKsh5h5fwb4vMkR-NPrhgKDDT85IH2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ggnKsh5h5fwb4vMkR-NPrhgKDDT85IH2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TLIQUZgjMc9yMQHPr9dC4St2H0SUUSpD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TLIQUZgjMc9yMQHPr9dC4St2H0SUUSpD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LR0NoHGIYdHwhcTyUSlNMA38a3LpxpGz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LR0NoHGIYdHwhcTyUSlNMA38a3LpxpGz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LR0NoHGIYdHwhcTyUSlNMA38a3LpxpGz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xOTjd64nEEJ6qCTEg5amT5-UIrDuspid?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xOTjd64nEEJ6qCTEg5amT5-UIrDuspid?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14eDGOartd49BA56ICLssnxRTtsdZsJKV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14eDGOartd49BA56ICLssnxRTtsdZsJKV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14eDGOartd49BA56ICLssnxRTtsdZsJKV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n5rKbNIowVF0nLBdYWW4aplebxNDFnrz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n5rKbNIowVF0nLBdYWW4aplebxNDFnrz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n5rKbNIowVF0nLBdYWW4aplebxNDFnrz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n5rKbNIowVF0nLBdYWW4aplebxNDFnrz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wKGcJ51ekNhXID3cwXZ-552XMUyddtpc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YsOx6ibOVGBDc6-0Cavw2L_NHm-ML3BT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YsOx6ibOVGBDc6-0Cavw2L_NHm-ML3BT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PDdgzHAlAG_8y_NUfQK1WzOmGputvU4f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PDdgzHAlAG_8y_NUfQK1WzOmGputvU4f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PDdgzHAlAG_8y_NUfQK1WzOmGputvU4f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PDdgzHAlAG_8y_NUfQK1WzOmGputvU4f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A5Q3z_Rby7uPXcLUE2Rhl9sXrKcdIFhH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A5Q3z_Rby7uPXcLUE2Rhl9sXrKcdIFhH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pDLMC8rQP5-Vd7QF5BzJ5ZwIBcJJpus3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pDLMC8rQP5-Vd7QF5BzJ5ZwIBcJJpus3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pDLMC8rQP5-Vd7QF5BzJ5ZwIBcJJpus3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15Zqhvw2Mg1cSpELs7E3eJLxtBI_MbDlG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15Zqhvw2Mg1cSpELs7E3eJLxtBI_MbDlG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15Zqhvw2Mg1cSpELs7E3eJLxtBI_MbDlG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fT2DpNL4s6VKLnGNZx_uyuph2vSYkN6h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fT2DpNL4s6VKLnGNZx_uyuph2vSYkN6h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IIKsDXfUYPMvYbDEWQTUxzrI8wyaC8fo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KlLYUJZzF-Cuqz6F5WacaWXz9dmMEBpI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6doEd8nVrQaijDjYL04jtx6wdNLYesP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6doEd8nVrQaijDjYL04jtx6wdNLYesP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6doEd8nVrQaijDjYL04jtx6wdNLYesP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6doEd8nVrQaijDjYL04jtx6wdNLYesP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yDLMMSH4LjRtTo3B1Zkw-bHbizxlmYfr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yDLMMSH4LjRtTo3B1Zkw-bHbizxlmYfr?usp=sharing
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عىل موقع الجامعة يحتوي عىل متطلبات    رابط إلدارة األمن والسالمةوتقوم المؤسسة بنشر  
  عداد خطابات وتقارير ومحاض  وصور بمتطلبات الصحة والسالمة، إ الصحة والسالمة. كما  تم  

  . )41216ش  .)خطابات بمتطلبات السالمة والحفاظ عىل البيئة موجهة إل الجهات المسؤولة 
الالفتات   نامج كفاية  البر إدارة  ب اإلرشاد وتتابع  )ية   : االفتات  الكلية  بالكلية  اإلرشاد تقرير عن  ية 

) 41196ش   والقاعات  قرير  ت (،  المبب   خريطة  الكلية،  بمبب   الدراسية  القاعات  حرص  لجنة 
نامج أيضا مالءمة دورات المياه: 04119ش  .الدراسية  تقرير عن مالءمة دورات  )   (، وتتابع إدارة البر

  . ( 41203ش  .ياه الم 
من  كما   الخاصة  االحتياجات  لذوي  المناسبة  والخدمات  ات  والتجهبر  المرافق  نامج  للبر تتوفر 

والموظفير   التدريس  وهيئة  االحتياجات  ،  الطالب  لذوي  مالئمة  مياه  دورات  وجود  عن  )تقارير 
توجد مداخل مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة ومصاعد ودورات مياه  ، ف ( 41191الخاصة ش  

ات ذوي االحتياجات  )  ،  ية الدالة عىل هذه المرافق رشاد اإل ومواىص   ومصىل  مع  الالفتات   تجهبر 
ومصاعد  مداخل  من  ) الخاصة  :  )  )41255ش    :  قري تقرير  ء  ومواىص  مصىل  ش  بة: وجود 

41341( . 
ي المقدم من إدارة التشغيل  كما   

ونية للدعم الفب  نامج من تفعيل التذاكر اإللكبر يستفيد البر
   والصيانة بالمؤسسة. 

 أو عن بعد  و 
ً
ونيا ي تقدم إلكبر

نامج التقنيات والخدمات والبيئة المناسبة للمقررات البر يتوفر للبر
بها.  الخاصة  المعايبر  ذلك  وفق  ذكي   :  ومن  قاعات  ) تجهبر   الكلية    ، ( 41256  : ش ة:  مبب   وتغذية 

ونية   اإللكبر الخدمات  وتهيئة  نت  االنبر معلومات  )بشبكة  تقنية  وحدة  تأسيس  طلب  خطاب 
للتقنية   خببر  مع  لس  )   ( 41207ش  0والتعاقد  وير  وكروت  وحاسبات  نت  انبر توفبر  خطاب 

 . ( 41172وشاشات وكابالت ش  
ي  ويوجد دليل إل 

ون  يد اإللكبر ي :  عداد البر
ون  يد اإللكبر    . )41044ش  .)دليل إنشاء البر

نامج من  يتم أيضا  و  خطابات وقوائم  ) جهزة التقنية ورفع خطابات بطلبها  أحرص احتياجات البر
  . )41221ش  .باحتياجات الكلية 

ي تقدم  و 
نامج التقنيات والخدمات والبيئة المناسبة للمقررات البر ونيا أو عن بعد  إ يتوفر للبر لكبر

  وفق المعايبر الخاصة بها . 
ي   

ات وبيئة العمل ف  نامج رىص  المستفيدين عن مصادر التعلم والمرافق والتجهبر  يقيس البر
ي التحسير  المستمر. 

نامج األكاديمي واالستفادة منها ف  استبانة قياس رضا الطلبة عن المرافق  )   البر
امج ش   ات وتقويم البر )استبانة قياس رىص  أعضاء هيئة التدريس عن المرافق  ،  ( 41078والتجهبر 

ات وتحليلها ش     . ( 41079والتجهبر 
  

https://uqu.edu.sa/safety/App/Contact
https://drive.google.com/drive/folders/1s3yYaTvDdcBSwpXqvRJ5b9rpayY_fENH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3yYaTvDdcBSwpXqvRJ5b9rpayY_fENH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PukaMlLectOlA1mE-ClguF39XKwPissM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PukaMlLectOlA1mE-ClguF39XKwPissM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PukaMlLectOlA1mE-ClguF39XKwPissM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PukaMlLectOlA1mE-ClguF39XKwPissM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s1wokUD6L0AHvNZfwMNbqdikQjb8XVrv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s1wokUD6L0AHvNZfwMNbqdikQjb8XVrv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s1wokUD6L0AHvNZfwMNbqdikQjb8XVrv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s1wokUD6L0AHvNZfwMNbqdikQjb8XVrv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hgK8a-WjPTPGSTs4mDs2fVs4fZpYhrn6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hgK8a-WjPTPGSTs4mDs2fVs4fZpYhrn6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ptC9u8iqzrH3oPgSWHP02uPWx7BpKNNY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAsYtNj5e3G-tsy_5bcu89g-eRuPMnlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAsYtNj5e3G-tsy_5bcu89g-eRuPMnlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d1caKOt8AHEhFYRyfiNqH7s3C8aO2UeW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d1caKOt8AHEhFYRyfiNqH7s3C8aO2UeW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15UOxUGA4toXLwiLUGi65lzOygDmOSZeQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15UOxUGA4toXLwiLUGi65lzOygDmOSZeQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ylubXzZXdYzzAyI4DYsmtMHQyid3BWYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ylubXzZXdYzzAyI4DYsmtMHQyid3BWYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ylubXzZXdYzzAyI4DYsmtMHQyid3BWYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ylubXzZXdYzzAyI4DYsmtMHQyid3BWYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ylubXzZXdYzzAyI4DYsmtMHQyid3BWYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ07Y_2-D0jwGnAsMEeNt5NqLfdSXLs8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ07Y_2-D0jwGnAsMEeNt5NqLfdSXLs8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ07Y_2-D0jwGnAsMEeNt5NqLfdSXLs8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ07Y_2-D0jwGnAsMEeNt5NqLfdSXLs8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaNtSU1Ah3myUri0nWmZOdQ-TM6XuTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaNtSU1Ah3myUri0nWmZOdQ-TM6XuTS?usp=sharing
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 عن المعيار   . ب
ً
 : اكتب تقريرا

ات( )    لنتائج التقويم ومناقشتها واربط ذلك بالبيانات الالزمة واألدلة والمؤشر
ً
 ناقدا

ا
 تفصيال

ا
 قدم تحليال

ي هذا المعيار يوجد  
: ثالثة عشر محكا،  ف   كما يىلي

  غبر مستوف   ال ينطبق  المحك 
ً
 بتمبر   مستوف  بإتقان  مستوف   مستوف  جزئيا

 مستوف 

6 0 0 0 0 5 8 

احتياجاته       لتلبية  كافية  ات  والتجهبر  والمرافق  التعلم،  مصادر  تكون  أن  عىل  نامج  البر حرص 
   . المستفيدين بفعالية ومقرراته الدراسية، وأن تتاح لجميع 

االحتياجات،  ما  ك  هذه  تحديد  ي 
ف  والطالب  التدريس  هيئة  جميع  مشاركة  عىل  نامج  البر حرص 

 . وتقييم فعاليتها 
: كان  و   أبرز معالم الممارسات لمحكات هذا المعيار ما يىلي

6-0-1    نامج سياسات وإجراءات واضحة تضمن كفاية ومناسبة مصادر التعلم والخدمات  يطبق البر
 المقدمة لدعم تعلم الطالب. 

يعة ووكيلته بتسهيل اإل تم مخاطبة رئي  • جراءات اإلدارية للحصول عىل األدلة،  س قسم الشر
 .   وتم التواصل مع اإلدارات المعنية 

واإل  • السياسات  إرفا   التعلم  تم  مصادر  ومناسبة  لضمان كفاية  الدوريات  لقسم  جراءات 
   الطالب. والخدمات المقدمة لدعم 

واإل  • السياسات  إرفا   ومناسبة  ل جراءات  تم  كفاية  لضمان  المعلومات  بقواعد  اش  الشبر
   مصادر التعلم والخدمات المقدمة لدعم الطالب. 

إرفا  • واإل تم  السياسات  كفاية     لضمان  السعودية  الرقمية  المكتبة  الستخدام  جراءات 
   الطالب. ومناسبة مصادر التعلم والخدمات المقدمة لدعم 

 . تم االستفادة من التقرير السنوي لعمادة شؤون المكتبات   •

نامج استبانة تقييم مصادر التعلم ألعضاء هيئة التدريس  •  .   يتوفر لدى البر

  أظهرت استبانة مصادر التعلم ارتفاع نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن مصادر التعلم  •
ات األداء )  (   –مرفق مؤشر  . المؤشر السابع عشر

ي طياته  ا م  ا يتعل ق بمص  ادر ال  تعلم  •
وني ا، وف  فعل ت عم  ادة الج ودة  التقويم  ات الثالث  ة إلكبر

ات.   والخدمات المساندة والمرافق والتجهبر 

 .  المقرر  استبانة تقويم •

ةاستبانة تقويم  •  .  الخبر

نامج استبانة تقويم   •  .   البر

نامج قائمة بالمصادر والمراجع بمكتبة الكلية.  •  يتوفر لدى البر

متخصصة  • ونية  إلكبر مصادر  نامج  للبر المكتبات  شؤون  عمادة  المراجع  )   وفرت  مثل: 
المعلومات   إل  الوصول  للمستفيدين  تتيح  مجيات(  البر المتعددة،  الوسائط  الرقمية، 

   والمواد البحثية والمجالت العلمية من داخل المؤسسة أو خارجها. 

يعة مع عمادة شؤون ال  • نامج منسقة لكلية الشر مكتبات للتواصل معها فيما يخص  عير  البر
 .   وحدة التعلم 
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بمكتبة   • المتخصصة  والمراجع  بالمصادر  بقائمة  نامج  البر المكتبات  شؤون  عمادة  زودت 
 الملك عبد هللا الجامعية. 

شطري   • بير   المتخصصة  والمراجع  للمصادر  التبادلية  اإلعارة  خدمة  نامج  بالبر يتوفر 
 الطالب والطالبات. 

األداء   • مؤشر  التعلم   KPI-P-17سجل  مصادر  عن  المستفيدين  مرجعية    رضا  مقارنة 
ي الجدول:  

امج الموضحة ف   بالبر

. يلحظ أن المستوى الفعىلي للمؤشر يتجه نحو الصعود   
ي المقارنة المرجعية، وأعىل كذلك من االمستوى المستهدف. 

امج ف  أن    كذلك   ويلحظ  جميع البر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن أدلة المحك:  

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 نوع الدليل 

 
 

بيان  
 الدليل 

عمادة  خطاب موجه لعميد شؤون المكتبات لطلب التقرير السنوي ل 41211ش  1 1 0 6 6011
 شؤون المكتبات 

 ـ ه1439/1440لعامي  

 خطاب 

 تقرير التقرير السنوي لمكتبة كلية الشريعة  41176ش  2 1 0 6 6012

 تقرير التقرير السنوي لعمادة شؤون المكتبات  41175ش  3 1 0 6 6013

استبانات  استبانة تقييم مصادر التعليم موجهة ألعضاء هيئة التدريس  41076ش  4 1 0 6 6014
 وتحليل 

مستوى 
األداء  
 الفعلي 

مستوى 
األداء  

 المستهدف 

المستهدف   المقارنة المرجعية الخارجية  المقارنة المرجعية الداخلية 
 ذاتي  الجديد 

1439-
1440 

 مع برنامج آخر
 برنامج األنظمة  

برنامج الشريعة  
 بجامعة اإلمام 

برنامج الشريعة  
 بجامعة جازان 

4,03 4 3,89 3,77 3,9 2,141 4,50 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

المقارنة 1439/14381440/14391441
المرجعية 
الداخلية

المقارنة 
المرجعية 
الخارجية 

( اإلمام)

المقارنة 
المرجعية 
الخارجية 

( جازان)

ذكر 3.274.023.91

أنثى 3.123.814.27

الكل 3.193.894.033.773.92.141

ي
س
ما

خ
س 

قيا
م

KPI-P-17مؤشر األداء 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ea5PcT1GaC2oLTWRBkcPkrWfjDa_KhQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ea5PcT1GaC2oLTWRBkcPkrWfjDa_KhQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ea5PcT1GaC2oLTWRBkcPkrWfjDa_KhQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ea5PcT1GaC2oLTWRBkcPkrWfjDa_KhQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ea5PcT1GaC2oLTWRBkcPkrWfjDa_KhQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ea5PcT1GaC2oLTWRBkcPkrWfjDa_KhQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ea5PcT1GaC2oLTWRBkcPkrWfjDa_KhQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ea5PcT1GaC2oLTWRBkcPkrWfjDa_KhQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GRJRTZxpurAIGN9odWRnvMLn5Xpl86Rq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GRJRTZxpurAIGN9odWRnvMLn5Xpl86Rq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GRJRTZxpurAIGN9odWRnvMLn5Xpl86Rq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GRJRTZxpurAIGN9odWRnvMLn5Xpl86Rq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MbNH6TDu4m8YV5LriiTNLCJyktSRphD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLFjPOpbaVHf1KWtQYUFLC8-shdEbM3Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLFjPOpbaVHf1KWtQYUFLC8-shdEbM3Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLFjPOpbaVHf1KWtQYUFLC8-shdEbM3Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dLFjPOpbaVHf1KWtQYUFLC8-shdEbM3Q?usp=sharing
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استبانات  رراتاستبانات التقويمات الثالثة الخبرة والبرنامج المق 41062ش  5 1 0 6 6015
 وتحليل 

 محاضر  محضر اجتماع لجنة دعم تعلم الطلبة  41234ش  6 1 0 6 6016

 اضر مح محضر اجتماع لجنة تطوير المكتبة ومصادر التعليم 41224ش  7 1 0 6 6017

 خطاب  خطابات بطرود موجهة للمكتبة  41215ش  8 1 0 6 6018

 إحصائية  قائمة المصادر والمراجع بمكتبة الكلية 41125ش  9 1 0 6 6019

 إحصائية  لملك عبد هللا الجامعية قائمة المصادر والمراجع بمكتبة ا 41126ش  10 1 0 6 60110

 دلة أ دليل الرسائل العلمية  41038ش  11 1 0 6 60111

 
6-0-2    الة إلدارة المصادر والمواد المرجعية الالزمة لدعم عمليات التعليم نامج إجراءات فع  يطبق البر
 والتعلم. 

 . رئيس القسم لتوفبر مصادر معينة تتوفر خطابات من   •

 تتوفر خطابات من عميد الكلية لتوفبر مصادر معينة.  •

 تتوفر خطابات من أعضاء هيئة التدريس لتوفبر مصادر معينة.  •

ي تم اختيارها من واقع الخطاب الوارد من عمادة شؤون المكتبات   •
تتوفر قائمة بالكتب البر

 للكلية والقسم. 

موجهة   • المكتبة  تحتاجها  ي 
البر الكتب  عن  نامج  البر ي  منسونر رأي  المعيار  مسؤولو  استطلع 

   .   ألعضاء هيئة التدريس 
 ومن أدلة المحك: 

رمز الدليل  
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 بيان الدليل 

 
 

 نوع الديل 

خطابات من )أعضاء هيئة التدريس ورئيس القسم وعميد   41218ش  1 2 0 6 6021
 الكلية( لتوفير مصادر معينة 

 خطاب 

استبانة بالكتب التي تحتاجها المكتبة وقائمة بالكتب التي تم   41074ش  2 2 0 6 6022
 اختيارها

من واقع الخطاب الوارد من عمادة شؤون المكتبات للكلية   
 والقسم 

 استبانات وتحليل 

 تقرير التقرير السنوي لعمادة شؤون المكتبات  41175ش  3 2 0 6 6023

دورات التعلم اإللكتروني والتقنية واستراتيجيات التعليم،  41278ش  4 2 0 6 6024
 والتعليم عن بعد واستخدام مصادر المعلومات 

 عينات

 
    6-0-3    ي من

ي يسهل الوصول إليها، بما يتناسب مع  يتوفر بالمكتبة العدد الكاف 
المصادر المتنوعة البر

ي أوقات كافية ومناسبة، ويتم  
نامج وأعداد الطالب، وتتاح لشطري الطالب والطالبات ف  احتياجات البر

 تحديثها بصورة دورية. 
يعة   • ي مكتبة كلية الشر

 . قائمة بكتب التخصص ف 

 . عبد هللا الجامعية  قائمة بالمصادر والمراجع المتخصصة بمكتبة الملك    •

مواعيدها  • ي 
ف  الكلية  مكتبة  مواعيد  )   تنتظم  وتنتظم  ظهرا(  الثانية  إل  صباحا  الثامنة  من 

 من الثامنة صباحا إل الخامسة مساء(. ) عمل مكتبة الملك عبد هللا الجامعية  

 صورة لموقع مكتبة الملك عبد هللا الجامعية المعلنة عىل موقع عمادة شؤون المكتبات.  •

https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h270mYlLfRMoEU_GJ3caqoffpUG8BaIT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z4v49lY1RU5v7qcARDfbxQri-oJSzmYk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z4v49lY1RU5v7qcARDfbxQri-oJSzmYk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z4v49lY1RU5v7qcARDfbxQri-oJSzmYk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z4v49lY1RU5v7qcARDfbxQri-oJSzmYk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE7-I-oSQBdtBeC8FJa1maLqlBCIdeKm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE7-I-oSQBdtBeC8FJa1maLqlBCIdeKm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE7-I-oSQBdtBeC8FJa1maLqlBCIdeKm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE7-I-oSQBdtBeC8FJa1maLqlBCIdeKm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lWcZio9wE_wDr5x61l8h0IYzOoHp6KRR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lWcZio9wE_wDr5x61l8h0IYzOoHp6KRR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lWcZio9wE_wDr5x61l8h0IYzOoHp6KRR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lWcZio9wE_wDr5x61l8h0IYzOoHp6KRR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_BvOsXjm6u9Y9ILJAkjFQEWIhIkj84_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_BvOsXjm6u9Y9ILJAkjFQEWIhIkj84_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_BvOsXjm6u9Y9ILJAkjFQEWIhIkj84_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_BvOsXjm6u9Y9ILJAkjFQEWIhIkj84_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pnbvGYKoGRLGVC0xswx_iRcAm81sMhi4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pnbvGYKoGRLGVC0xswx_iRcAm81sMhi4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pnbvGYKoGRLGVC0xswx_iRcAm81sMhi4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pnbvGYKoGRLGVC0xswx_iRcAm81sMhi4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pnbvGYKoGRLGVC0xswx_iRcAm81sMhi4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pnbvGYKoGRLGVC0xswx_iRcAm81sMhi4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h2T5PeJ4w-gHVkyGmFdokEOd1cjr2tEi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h2T5PeJ4w-gHVkyGmFdokEOd1cjr2tEi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h2T5PeJ4w-gHVkyGmFdokEOd1cjr2tEi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h2T5PeJ4w-gHVkyGmFdokEOd1cjr2tEi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uNsmo2Ekho6CU_3owejY5QY37y-q-3w8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uNsmo2Ekho6CU_3owejY5QY37y-q-3w8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uNsmo2Ekho6CU_3owejY5QY37y-q-3w8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uNsmo2Ekho6CU_3owejY5QY37y-q-3w8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uNsmo2Ekho6CU_3owejY5QY37y-q-3w8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNMbuQFXxrBMyj0tR9HnqmZhfHf-7h5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNMbuQFXxrBMyj0tR9HnqmZhfHf-7h5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNMbuQFXxrBMyj0tR9HnqmZhfHf-7h5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNMbuQFXxrBMyj0tR9HnqmZhfHf-7h5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNMbuQFXxrBMyj0tR9HnqmZhfHf-7h5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNMbuQFXxrBMyj0tR9HnqmZhfHf-7h5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNMbuQFXxrBMyj0tR9HnqmZhfHf-7h5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15qkvZO0tkgbicEzcNeYsULdpGDNpeHEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15qkvZO0tkgbicEzcNeYsULdpGDNpeHEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15qkvZO0tkgbicEzcNeYsULdpGDNpeHEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15qkvZO0tkgbicEzcNeYsULdpGDNpeHEW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNZvDFggI2KCReOXEeQnifUUtpbqbevA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNZvDFggI2KCReOXEeQnifUUtpbqbevA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNZvDFggI2KCReOXEeQnifUUtpbqbevA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNZvDFggI2KCReOXEeQnifUUtpbqbevA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNZvDFggI2KCReOXEeQnifUUtpbqbevA?usp=sharing
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عىل    يرا ي  • للوقوف  المكتبة  تقدمها  ي 
البر والدورات  الخدمات  عن  تقرير  نامج كتابة  البر

 مرفق صورة من التقرير(.  )   جوانب القوة وأولويات التحسير  
 ومن أدلة هذا المحك:  
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 بيان الدليل 

 
 
 الديل نوع 

 إحصائية  قائمة بكتب التخصص في مكتبة الكلية 41133ش  1 3 0 6 6031

  قائمة بكتب ومصادر التخصص في مكتبة الملك عبد هللا  41134ش  2 3 0 6 6032
 الجامعية

 إحصائية 

 عينات صورة لمواعيد العمل بالمكتبات 41290ش  3 3 0 6 6033

 ريرتق تقرير عن الخدمات والدورات التي تقدمها المكتبة 41198ش  4 3 0 6 6034

 
6-0-  4   متخصصة ونية  إلكبر مصادر  نامج  للبر المتعددة،  )   يتوفر  الوسائط  الرقمية،  المراجع  مثل: 

والمواد   المعلومات  إل  الوصول  للمستفيدين  تتيح  مناسبة  ونية  إلكبر وأنظمة  معلومات  وقواعد  مجيات(،  البر
 البحثية والمجالت العلمية من داخل المؤسسة أو خارجها. 

 . لنظام قواعد المعلومات   الجامعة  موقع صورة من   •

 . صورة من موقع عمادة شئون المكتبات لفهرس المكتبة  •

المثال:   • ذلك عىل سبيل  التدريبية، ومن  الدورات  المكتبات عددا من  تتيح عمادة شئون 
لقواعد المعلومات  لقواعد المعلومات(، ودورة استخدام المكتبة  )   دورة تدريبية  الدخول 

 . الشاملة 

المكتبات  يرا ي   • شئون  بعمادة  المركزية  بالفهرسة  الكلية  مكتبة  محتوى  ربط  نامج  البر
 . باستخدام دليل الفهرسة 

 ومن أدلة هذا المحك:  
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 نوع الديل 

 عينات صورة من موقع الجامعة لنظام قواعد المعلومات  41293ش  1 4 0 6 6041

 عينات   صورة من موقع عمادة شؤون المكتبات لفهرس المكتبة 41294ش  2 4 0 6 6042

 إحصائية    دورات تدريبية + إحصائيات 41123ش  3 4 0 6 6043

 ريرتق التقرير اإلحصائي للمكتبة الرقمية السعودية   41171ش  4 4 0 6 6044

 استبانات وتحليل  مقارنة استخدام الجامعات للمكتبة الرقمية السعودية  41089ش  5 4 0 6 6045

 أدلة   الدليل السريع للمستخدمين 41030ش  6 4 0 6 6046

 عينات نماذج إتاحة مادة علمية  41313ش  7 4 0 6 6047

 أدلة   الدليل المختصر إلجراءات الفهرسة  41031ش  8 4 0 6 6048

 
6-0-5    للتخصص المالئمة  والمواد  والتقنية  الحاسوبية  ات  والتجهبر  ات  والمختبر المعامل  نامج  للبر يتوفر 

 ألهدافه، وتطبق آليات مناسبة لصيانتها وتحديثها. 
ً
 والكافية إلجراء البحوث والدراسات العلمية وفقا

 .   يتوفر بمكتبة الكلية ركن الكتب المحجوزة ومعمل الحاسوب لسهولة البحث واالطالع  •

https://drive.google.com/drive/folders/1ggnKsh5h5fwb4vMkR-NPrhgKDDT85IH2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ggnKsh5h5fwb4vMkR-NPrhgKDDT85IH2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ggnKsh5h5fwb4vMkR-NPrhgKDDT85IH2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ggnKsh5h5fwb4vMkR-NPrhgKDDT85IH2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TLIQUZgjMc9yMQHPr9dC4St2H0SUUSpD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TLIQUZgjMc9yMQHPr9dC4St2H0SUUSpD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TLIQUZgjMc9yMQHPr9dC4St2H0SUUSpD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TLIQUZgjMc9yMQHPr9dC4St2H0SUUSpD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TLIQUZgjMc9yMQHPr9dC4St2H0SUUSpD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TLIQUZgjMc9yMQHPr9dC4St2H0SUUSpD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TLIQUZgjMc9yMQHPr9dC4St2H0SUUSpD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LR0NoHGIYdHwhcTyUSlNMA38a3LpxpGz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LR0NoHGIYdHwhcTyUSlNMA38a3LpxpGz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LR0NoHGIYdHwhcTyUSlNMA38a3LpxpGz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LR0NoHGIYdHwhcTyUSlNMA38a3LpxpGz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xOTjd64nEEJ6qCTEg5amT5-UIrDuspid?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xOTjd64nEEJ6qCTEg5amT5-UIrDuspid?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xOTjd64nEEJ6qCTEg5amT5-UIrDuspid?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xOTjd64nEEJ6qCTEg5amT5-UIrDuspid?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13VBfMGLDnfbxr41PPpGSQrfjkMx-avye?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13VBfMGLDnfbxr41PPpGSQrfjkMx-avye?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13VBfMGLDnfbxr41PPpGSQrfjkMx-avye?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13VBfMGLDnfbxr41PPpGSQrfjkMx-avye?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M-zgb7h4Dg1Za6GWTUfitO7lSG_F80Hv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M-zgb7h4Dg1Za6GWTUfitO7lSG_F80Hv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M-zgb7h4Dg1Za6GWTUfitO7lSG_F80Hv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M-zgb7h4Dg1Za6GWTUfitO7lSG_F80Hv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Uv5z6GpM4neN7eNU-yoWkJYpfGtcn9V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Uv5z6GpM4neN7eNU-yoWkJYpfGtcn9V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Uv5z6GpM4neN7eNU-yoWkJYpfGtcn9V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Uv5z6GpM4neN7eNU-yoWkJYpfGtcn9V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tstDeG1SqEQNX-xLatrTcHeo_BESZSX8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tstDeG1SqEQNX-xLatrTcHeo_BESZSX8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tstDeG1SqEQNX-xLatrTcHeo_BESZSX8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tstDeG1SqEQNX-xLatrTcHeo_BESZSX8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yh7_wlfuFwbrXJFcLY2Ab7dBActM2-Iv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yh7_wlfuFwbrXJFcLY2Ab7dBActM2-Iv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yh7_wlfuFwbrXJFcLY2Ab7dBActM2-Iv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yh7_wlfuFwbrXJFcLY2Ab7dBActM2-Iv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwBg5o9AO8hy4nWSE6sAiJFdTXIr--hI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwBg5o9AO8hy4nWSE6sAiJFdTXIr--hI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwBg5o9AO8hy4nWSE6sAiJFdTXIr--hI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwBg5o9AO8hy4nWSE6sAiJFdTXIr--hI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TaiR3Qbtw_f4ihZxKDsPmCvJUhrZPTFD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TaiR3Qbtw_f4ihZxKDsPmCvJUhrZPTFD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TaiR3Qbtw_f4ihZxKDsPmCvJUhrZPTFD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TaiR3Qbtw_f4ihZxKDsPmCvJUhrZPTFD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoA61jJdC0E3zBXdW8MYAtROpVe3TGAr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoA61jJdC0E3zBXdW8MYAtROpVe3TGAr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoA61jJdC0E3zBXdW8MYAtROpVe3TGAr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JoA61jJdC0E3zBXdW8MYAtROpVe3TGAr?usp=sharing
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نامج   لدى  • ها.   البر ات، وتتوفر جميع محاض   لجنة للمرافق والتجهبر 

ي عهدة أعضاء هيئة التدريس  •
ي ف 
نامج قائمة بأجهزة الحاسب اآللي البر  . لدى البر

نامج بيان بعدد األجهزة   • ي مكتبة الكلية. الحاسوبية والقاعات ال لدى البر
 فردية والجامعية ف 

نامج إحصائيات بعدد القاعات والمدرجات والكراسي والقاعات البحثية وأجهزة   • لدى البر
ي الملك عبد 

هللا ومكتبة    الحاسوب والمقاعد الفردية والجماعية وأجهزة التدريب بمكتببر
يعة    . كلية الشر

نامج عىل إجراء استبان • مصادر التعلم،  قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن    : ة حرص البر
ي محك  

ي لها ف 
ي سبق اإلشارة إل نتيجتها ومقارنتها والرسم البيان 

 1-0-6والبر

ات   • ي ارتفاع  KPI-P-30لقياس مؤشر األداء  أظهرت استبانة المرافق والتجهبر 
نسبة رضا    ا ف 

ات  :    أعضاء هيئة التدريس عن المرافق والتجهبر   عىل النحو التالي

أن مستوى األداء الفعىلي لنسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن المرافق    يظهر من  الجدول 
ات أعىل من المستوى المستهدف  . والتجهبر   

ي التالي أن ويلحظ  
. المؤشر يتجه نحو الصعود   من الرسم البيان   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ومن أدلة هذا لمحك:  

 

مستوى 

األداء  

 الفعلي 

مستوى 

األداء  

 المستهدف 

المستهدف   المقارنة المرجعية الخارجية  المقارنة المرجعية الداخلية 

 الجديد 
 ذاتي 
1439-
1440 

 مع برنامج آخر
 برنامج األنظمة  

برنامج الشريعة  

 بجامعة اإلمام 

برنامج الشريعة  

 بجامعة جازان 

3,61 3,5 3,32 - - - 3,7 
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رمز الدليل  
ب المعايير 

س
ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
 

رمز 
ي  

الدليل ف
تقرير  

ع( 
سة)

الدرا
  

 
 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 عينات صورة لمعمل الحاسب اآللي بالكلية  41289ش  1 5 0 6 6051

 محاضر  محاضر لجنة المرافق والتجهيزات  41232ش  2 5 0 6 6052

 إحصائية  دريس قائمة بأجهزة الحاسب اآللي في عهدة أعضاء هيئة الت  41130ش  3 5 0 6 6053

بيان بعدد األجهزة الحاسوبية والقاعات الفردية والجماعية في مكتبة   41119ش  4 5 0 6 6054
 الكلية

 إحصائية 

 خطاب  خطاب متعلق بمنظومة قواعد المعلومات  41208ش  5 5 0 6 6055

 محاضر  لتعليممحضر اجتماع لجنة تطوير المكتبة ومصادر ا 41224ش  6 5 0 6 6056

 خطاب  خطابات وقوائم باحتياجات الكلية  41221ش  7 5 0 6 6057

لبحثية،  إحصائيات بعدد القاعات والمدرجات والكراسي والقاعات ا 41114ش  8 5 0 6 6058
 وأجهزة الحاسوب،  

والمقاعد الفردية والجماعية وأجهزة التدريب بمكتبتي الملك عبد هللا  
 ومكتبة كلية الشريعة 

 إحصائية 

 عينات مكتبة كلية الشريعة صور مكتبة الملك عبد هللا المركزية، وصور  41286ش  9 5 0 6 6059

استبانات    مصادر التعلماستبانة قياس رضى أعضاء هيئة التدريس عن  41080ش  10 5 0 6 60510
 وتحليل 

 
6-0-6    ي

نامج التهيئة والدعم الفب  ي البر
المناسبير  لالستخدام  يتوفر لهيئة التدريس والطالب والموظفير  ف 

ال لمصادر ووسائل التعلم.   الفع 
ي المكتبة. العديد  عقد   •

ي تقدم ف 
 من الدورات التدريبية لتعريف المستفيدين بالخدمات البر

ية   • التحضبر السنة  لطالب  وأنشطتها  بالمكتبة  ي 
التعريق  اليوم  فعاليات  جدول  يتوفر 

 والمستجدين. 

نامج دورة تدريبية عن كيفية استخدام المكتبة الرقمية بمكتبة الكلية  •  .   أقام البر

ي الوثائق   •
ات ومساعدين فنيير  متخصصير  ف  خطابات باحتياجات مكتبة الكلية من تجهبر 

ها.   والمكتبات وغبر
 

رمز الدليل  

ب المعايير 
س

ح
ب
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ي   
رمز الدليل ف

تقرير  
ع( 

سة)
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

جدول فعاليات اليوم التعريفي بالمكتبة وأنشطتها لطالب السنة   41249ش  1 6 0 6 6061
 التحضيرية والمستجدين

 جداول 

 أدلة   ية دليل التسجيل في الدورات التدريبية بالمكتبة الرقم 41036ش  2 6 0 6 6062

 عينات دورات طالبية في مصادر المعلومات  41279ش  3 6 0 6 6063

 عينات دورات طالبية في مصادر المعلومات  41279ش  4 6 0 6 6064

 محاضر  عليممحضر اجتماع لجنة تطوير المكتبة ومصادر الت  41224ش  5 6 0 6 6065

 خطابات باحتياجات مكتبة الكلية من تجهيزات  41214ش  6 6 0 6 6066
 ومساعدين فنيين متخصصين في الوثائق والمكتبات وغيرها 

 خطاب 

 عينات صورة من موقع الجامعة لنظام قواعد المعلومات  41293ش  7 6 0 6 6067

 
6-0-7   .نامج القاعات الدراسية والمرافق المناسبة الحتياجاته  تتوفر للبر
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 تقرير لجنة حرص القاعات الدراسية بمبب  الكلية.   •

 خريطة المبب  والقاعات الدراسية.  •

الالفتات   • عن  لحرص  اإلرشادتقرير  وجدول  والمكاتب  القاعات  توضح  خريطة  مع  ية 
 القاعات. 

ي    الدراسية   القاعاتالجدول الدراسي موضحا به  •
 الشطرين. ف 
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سة)
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 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

يطة  تقرير لجنة حصر القاعات الدراسية بمبنى الكلية، خر 41190ش  1 7 0 6 6071
 المبنى والقاعات الدراسية 

 تقرير

 عينات نماذج وقوائم باحتياجات الكلية  41336ش  2 7 0 6 6072

 محاضر  ات استمارات وبيان نقل عهد إدارية ومحضر استالم تجهيز 41174ش  3 7 0 6 6073

 جداول  الجدول الدراسي محدد به القاعات الدراسية  41242ش  4 7 0 6 6074

 عينات تجهيز القاعات الذكية والمقرأة االلكترونية 41271ش  5 7 0 6 6075

 تقرير ية تقرير عن االفتات اإلرشادية بالكل 41196ش  6 7 0 6 6076

 خطاب  خطابات وقوائم باحتياجات الكلية  41221ش  7 7 0 6 6077

ت  محاضر اجتماع لجنة المرافق واستالم ومعاينة القاعا 41226ش  8 7 0 6 6078
 والمداخل بالكلية 

 محاضر 

    
6-0-8    ات واألنشطة ي المرافق والتجهبر 

تتوفر جميع متطلبات الصحة والسالمة العامة والمهنية ف 
 التعليمية والبحثية. 

ي لخطة  )   توفر بالمؤسسة تعليمات اإلخالء ت •
مرفق محرص  تنفيذ خطة اإلخالء  تقرير مبدن 

ي ملف أدلة المعيار(. اإل 
 خالء ف 

ذلك تحرص   • ولتحقيق  والسالمة  األمن  عىل  النظام    : المؤسسة  لجنة  المؤسسة  شكلت 
من  )   والسالمة وتوجيهات  تعليمات  والسالمة،  النظام  لجنة  تقرير  األ إ مرفق  من  دارة 

 . ( صناديق اإلسعافات األولية   ، والسالمة، رابط إدارة األمن والسالمة 

ونيا  • إلكبر والصيانة  الخدمات  المؤسسة  احتياجات مرفق  )   تفعل  تأمير   ونماذج    ، نموذج 
ي ملف أدلة المعيار(. 

 طلب صيانة وخدمات ف 

نامج كتابة تقرير عن مالءمة دورات المياه مع التوثيق للنظافة بالصور.  •  يرا ي البر

ء مع التوثيق بالصور  • ي
نامج  مصىل ومواىص  ي ملف أدلة المعيار(. )   يتوفر بالبر

 مرفق ف 
 

رمز الدليل  
ب المعايير 

س
ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر
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ح
م

رقم الديل  
 

ي  
رمز الدليل ف

تقرير  
ع( 

سة)
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

إلى   خطابات بمتطلبات السالمة والحفاظ على البيئة موجهة  41216ش  1 8 0 6 6081
 الجهات المسؤولة 

 خطاب 

 تقرير تقارير األمن والسالمة ولجنة النظام والسالمة  41185ش  2 8 0 6 6082

https://drive.google.com/drive/folders/1pHHS4xkSXuMtkrrOTTod-mlmpGpGMJ5y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pHHS4xkSXuMtkrrOTTod-mlmpGpGMJ5y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pHHS4xkSXuMtkrrOTTod-mlmpGpGMJ5y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pHHS4xkSXuMtkrrOTTod-mlmpGpGMJ5y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pHHS4xkSXuMtkrrOTTod-mlmpGpGMJ5y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pHHS4xkSXuMtkrrOTTod-mlmpGpGMJ5y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pHHS4xkSXuMtkrrOTTod-mlmpGpGMJ5y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rEpbGFk2WAYtmkji3ww7ediaZ7BzcJBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rEpbGFk2WAYtmkji3ww7ediaZ7BzcJBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rEpbGFk2WAYtmkji3ww7ediaZ7BzcJBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rEpbGFk2WAYtmkji3ww7ediaZ7BzcJBb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xhZ7l12N-mybsrnfUkBrY4_jBQJu0lBO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xhZ7l12N-mybsrnfUkBrY4_jBQJu0lBO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xhZ7l12N-mybsrnfUkBrY4_jBQJu0lBO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xhZ7l12N-mybsrnfUkBrY4_jBQJu0lBO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xhZ7l12N-mybsrnfUkBrY4_jBQJu0lBO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xhZ7l12N-mybsrnfUkBrY4_jBQJu0lBO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CWmtELCbd_oPECDju8iCqv4xAauEqMMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CWmtELCbd_oPECDju8iCqv4xAauEqMMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CWmtELCbd_oPECDju8iCqv4xAauEqMMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CWmtELCbd_oPECDju8iCqv4xAauEqMMi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16oTYQP6hRGuGMySwRQxwhJPuTMRfb4HO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16oTYQP6hRGuGMySwRQxwhJPuTMRfb4HO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16oTYQP6hRGuGMySwRQxwhJPuTMRfb4HO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16oTYQP6hRGuGMySwRQxwhJPuTMRfb4HO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aF_djKl1t7CCTmjD--jvVog09i21EXhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aF_djKl1t7CCTmjD--jvVog09i21EXhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aF_djKl1t7CCTmjD--jvVog09i21EXhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aF_djKl1t7CCTmjD--jvVog09i21EXhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aF_djKl1t7CCTmjD--jvVog09i21EXhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aF_djKl1t7CCTmjD--jvVog09i21EXhY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sEjrjvI2hb4SVWPym7NOM8VUYhnLhwfF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sEjrjvI2hb4SVWPym7NOM8VUYhnLhwfF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sEjrjvI2hb4SVWPym7NOM8VUYhnLhwfF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sEjrjvI2hb4SVWPym7NOM8VUYhnLhwfF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S8gVXLe9YM0L2N2L_eGG2in_k1TKxPqV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S8gVXLe9YM0L2N2L_eGG2in_k1TKxPqV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S8gVXLe9YM0L2N2L_eGG2in_k1TKxPqV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S8gVXLe9YM0L2N2L_eGG2in_k1TKxPqV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S8gVXLe9YM0L2N2L_eGG2in_k1TKxPqV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S8gVXLe9YM0L2N2L_eGG2in_k1TKxPqV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S8gVXLe9YM0L2N2L_eGG2in_k1TKxPqV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3yYaTvDdcBSwpXqvRJ5b9rpayY_fENH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3yYaTvDdcBSwpXqvRJ5b9rpayY_fENH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3yYaTvDdcBSwpXqvRJ5b9rpayY_fENH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3yYaTvDdcBSwpXqvRJ5b9rpayY_fENH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3yYaTvDdcBSwpXqvRJ5b9rpayY_fENH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yDLMMSH4LjRtTo3B1Zkw-bHbizxlmYfr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yDLMMSH4LjRtTo3B1Zkw-bHbizxlmYfr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yDLMMSH4LjRtTo3B1Zkw-bHbizxlmYfr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yDLMMSH4LjRtTo3B1Zkw-bHbizxlmYfr?usp=sharing


125 

 

 

 تقرير تقرير عن االفتات اإلرشادية بالكلية  41196ش  3 8 0 6 6083

يطة  تقرير لجنة حصر القاعات الدراسية بمبنى الكلية، خر 41190ش  4 8 0 6 6084
 المبنى والقاعات الدراسية 

 تقرير

 تقرير تقرير عن مالءمة دورات المياه  41203ش  5 8 0 6 6085

 خطط  خطة اإلخالء وما يتعلق بها 41020ش  6 8 0 6 6086

 عينات صندوق إسعافات أولية  41283ش  7 8 0 6 6087

 عينات الصيانة، وما يتعلق بها 41259ش  8 8 0 6 6088

 
6-0-9    طبق

 
 معايبر السالمة والحفاظ عىل البيئة والتخلص من النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية. ت

 للتحقق من ذلك تتوفر: 

 تقارير األمن والسالمة ولجنة النظام والسالمة.  •

 رير عن مالءمة دورات المياه. ا تق  •

 ية. اإلرشادتقارير عن الالفتات  •

رمز الدليل  
ب المعايير 
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ح
ب

 

معيار 
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رقم 
الديل 
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رمز الدليل ف

تقرير  
ع( 

سة)
الدرا

  
 

 بيان الدليل 

 
 

 نوع الدليل 

إلى   خطابات بمتطلبات السالمة والحفاظ على البيئة موجهة  41216ش  1 9 0 6 6091
 الجهات المسؤولة 

 خطاب 

 تقرير تقارير األمن والسالمة ولجنة النظام والسالمة  41185ش  2 9 0 6 6092

 عينات صور وجود دورات مياه مالئمة   41337ش  3 9 0 6 6093

 عينات   وجود الفتات إرشادية 41339ش  4 9 0 6 6094

 عينات   وجود مستودع بالكلية 41340ش  5 9 0 6 6095

 عينات ة صور وجود صناديق اسعافات أولي  41338ش  6 9 0 6 6096

 عينات عمل  صيانة دورية وتشغيل  41295ش  7 9 0 6 6097

 
6-0-10    ي تشغيل وتهيئة المعامل

ي والمؤهل من الفنيير  والمختصير  ف 
نامج العدد الكاف  يتوفر للبر

ات.   والمختبر
والصيانة  • للخدمات  االستجابة  شعة  عىل  المؤسسة  التذاكر  )   تحرص  من  نماذج  مرفق 

ي ملف أدلة المعيار(. 
ي ف 
ونية للدعم الفب   اإللكبر

ي عن بعد   •
مرفق نموذج  )   للحاسب اآللي وملحقاته توفر المؤسسة طلب خدمة الدعم الفب 
ي ملف أدلة المعيار(. 

ي ف 
 للدعم الفب 

 ومن أدلة هذا المحك: 

رمز الدليل  
ب المعايير 

س
ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
ي   
رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

خطابات موجهة إلى مدير الجامعة وعميد تقنية  41220ش  1 10 0 6 60101

مات ووكيل الجامعة للفروع وعميد الكلية وعميد  المعلو

عمادة التعليم اإللكتروني ووكيل الكلية ومدير  

 االتصاالت اإلدارية 

 
 

 خطاب 

https://drive.google.com/drive/folders/1PukaMlLectOlA1mE-ClguF39XKwPissM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PukaMlLectOlA1mE-ClguF39XKwPissM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PukaMlLectOlA1mE-ClguF39XKwPissM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PukaMlLectOlA1mE-ClguF39XKwPissM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IerVO4JdZMt55gE3jc9N_djCzZwEulV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s1wokUD6L0AHvNZfwMNbqdikQjb8XVrv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s1wokUD6L0AHvNZfwMNbqdikQjb8XVrv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s1wokUD6L0AHvNZfwMNbqdikQjb8XVrv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s1wokUD6L0AHvNZfwMNbqdikQjb8XVrv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6doEd8nVrQaijDjYL04jtx6wdNLYesP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6doEd8nVrQaijDjYL04jtx6wdNLYesP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6doEd8nVrQaijDjYL04jtx6wdNLYesP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6doEd8nVrQaijDjYL04jtx6wdNLYesP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IIKsDXfUYPMvYbDEWQTUxzrI8wyaC8fo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IIKsDXfUYPMvYbDEWQTUxzrI8wyaC8fo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IIKsDXfUYPMvYbDEWQTUxzrI8wyaC8fo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IIKsDXfUYPMvYbDEWQTUxzrI8wyaC8fo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KlLYUJZzF-Cuqz6F5WacaWXz9dmMEBpI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KlLYUJZzF-Cuqz6F5WacaWXz9dmMEBpI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KlLYUJZzF-Cuqz6F5WacaWXz9dmMEBpI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KlLYUJZzF-Cuqz6F5WacaWXz9dmMEBpI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uKDlDV4iL_Eq7KpCMvhjhWsNm-qvdGoY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uKDlDV4iL_Eq7KpCMvhjhWsNm-qvdGoY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uKDlDV4iL_Eq7KpCMvhjhWsNm-qvdGoY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uKDlDV4iL_Eq7KpCMvhjhWsNm-qvdGoY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uKDlDV4iL_Eq7KpCMvhjhWsNm-qvdGoY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V_3hdbLzBPbY1t7GY9wexCnre70oscZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V_3hdbLzBPbY1t7GY9wexCnre70oscZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V_3hdbLzBPbY1t7GY9wexCnre70oscZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V_3hdbLzBPbY1t7GY9wexCnre70oscZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1APtNG244SV-xh236JkNIjhGFFWUhjfFH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1APtNG244SV-xh236JkNIjhGFFWUhjfFH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1APtNG244SV-xh236JkNIjhGFFWUhjfFH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1APtNG244SV-xh236JkNIjhGFFWUhjfFH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTNQubcADkzxo_NVZVqn39x6Klrko1RP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTNQubcADkzxo_NVZVqn39x6Klrko1RP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTNQubcADkzxo_NVZVqn39x6Klrko1RP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTNQubcADkzxo_NVZVqn39x6Klrko1RP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kX3IZwLw4advo3a3UruRj59B4aznO5C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kX3IZwLw4advo3a3UruRj59B4aznO5C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kX3IZwLw4advo3a3UruRj59B4aznO5C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kX3IZwLw4advo3a3UruRj59B4aznO5C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqGRy4g9a7A84_uM8zXnio4P9RuU_dvc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqGRy4g9a7A84_uM8zXnio4P9RuU_dvc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqGRy4g9a7A84_uM8zXnio4P9RuU_dvc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqGRy4g9a7A84_uM8zXnio4P9RuU_dvc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqGRy4g9a7A84_uM8zXnio4P9RuU_dvc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HqGRy4g9a7A84_uM8zXnio4P9RuU_dvc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zoE1u2Ky1u_sT2gAb7c2OK3Jtl-KnlPK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zoE1u2Ky1u_sT2gAb7c2OK3Jtl-KnlPK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zoE1u2Ky1u_sT2gAb7c2OK3Jtl-KnlPK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zoE1u2Ky1u_sT2gAb7c2OK3Jtl-KnlPK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkABVVOgSN1G8IMbXxiAqgjRsWOweXEj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkABVVOgSN1G8IMbXxiAqgjRsWOweXEj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkABVVOgSN1G8IMbXxiAqgjRsWOweXEj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkABVVOgSN1G8IMbXxiAqgjRsWOweXEj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkABVVOgSN1G8IMbXxiAqgjRsWOweXEj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkABVVOgSN1G8IMbXxiAqgjRsWOweXEj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkABVVOgSN1G8IMbXxiAqgjRsWOweXEj?usp=sharing
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 خطاب  طلب التعاقد مع موظف فني  41222ش  2 10 0 6 60102

خطاب طلب تأسيس وحدة تقنية معلومات والتعاقد مع   41207ش  3 10 0 6 60103
  ير للتقنيةخب 

 خطاب 

 محاضر  محضر اجتماع لحصر االحتياجات  41235ش  4 10 0 6 60104

 
6-0-  11    ات والخدمات المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة من الطالب نامج المرافق والتجهبر  تتوفر للبر

. وهيئة التدريس    والموظفير 
ات ذوي االحتياجات الخاصة من الطالب وهيئة   • نامج بمرافق وتجهبر  تهتم المؤسسة والبر

والموظفير   لذوي  )   التدريس  الالزمة  ات  التجهبر  عن  تقرير  المعيار:  أدلة  ملف  ي 
ف  مرفق 
 . مع التوثيق بالصور(   لصور، تقرير عن وجود مصىل ومواىص   االحتياجات مع التوثيق با 

 المحك: ومن أدلة هذا 

رمز الدليل  
ب المعايير 

س
ح
ب

 

معيار 
ي  

ع
م فر

 

ك
ح
م

رقم الدليل  
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رمز الدليل ف

سة 
تقرير الدرا

 

 
 

 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

تقارير عن وجود دورات مياه مالئمة لذوي   41191ش  1 11 0 6 60111
 الخاصة  االحتياجات

 تقرير

 تقرير تقرير عن االفتات اإلرشادية بالكلية  41196ش  2 11 0 6 60112

تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة من مداخل     41255ش  3 11 0 6 60113
 ومصاعد 

 عينات 

 عينات وجود مصلى ومواضىء قريبة من مبنى الكلية 41341ش  4 11 0 6 60114

 
6-0-12    أو عن بعد وفق 

ً
ونيا ي تقدم إلكبر

نامج التقنيات والخدمات والبيئة المناسبة للمقررات البر يتوفر للبر
 المعايبر الخاصة بها  ولتحقيق ذلك مرفق: 

ي عهد أعضاء هيئة التدريس  •
 . بيان بأجهزة الحاسب اآللي ف 

ي القاعات الدراسية.  •
 كتابة إحصاء بأجهزة العرض ف 

مقدم   • الكلية  ي 
ف  ونية  الكبر اختبارات  معمل  بالمؤسسة   للتطوير  إ يتوفر  الجامعة  وكيل  ل 

 األكاديمي وخدمة المجتمع. 

ونية وفتح الحساب البنكي  تتيح   •
ي وتقديم الخدمات اإللكبر

ون  يد اإللكبر المؤسسة إنشاء البر
 بالجامعة من دليل القبول. 

 م القرى لألجهزة الذكية من عىل موقع الجامعة ومن دليل القبول. أتحميل تطبيق جامعة   •

ونية.  •  نظام إدارة المقررات اإللكبر

ي دورات تدريبي  •
ون   ة بصورة دورية مرفق:  تنظم عمادة التعلم اإللكبر

ي ألعضاء هيئة التدريس.  •
ون   دورة التعلم اإللكبر

ي لطلبة الدراسات العليا.  •
ون   دورة التعلم اإللكبر

 ومن أدلة هذا المحك:  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1XSJQW8bPrgFXtHb3U6onyLdzlTvfDBMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XSJQW8bPrgFXtHb3U6onyLdzlTvfDBMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XSJQW8bPrgFXtHb3U6onyLdzlTvfDBMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XSJQW8bPrgFXtHb3U6onyLdzlTvfDBMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAsYtNj5e3G-tsy_5bcu89g-eRuPMnlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAsYtNj5e3G-tsy_5bcu89g-eRuPMnlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAsYtNj5e3G-tsy_5bcu89g-eRuPMnlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAsYtNj5e3G-tsy_5bcu89g-eRuPMnlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAsYtNj5e3G-tsy_5bcu89g-eRuPMnlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAsYtNj5e3G-tsy_5bcu89g-eRuPMnlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tAsYtNj5e3G-tsy_5bcu89g-eRuPMnlr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gFgOR8AjsC-0x8OmE-ii2iqb9j2a1TXe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gFgOR8AjsC-0x8OmE-ii2iqb9j2a1TXe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gFgOR8AjsC-0x8OmE-ii2iqb9j2a1TXe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gFgOR8AjsC-0x8OmE-ii2iqb9j2a1TXe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JPLp_LoL96QgLju1fKJMsZWht0KpOFXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U9g1ulENZkWy9SFvJtV0MV6EvDtJ1Wgh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U9g1ulENZkWy9SFvJtV0MV6EvDtJ1Wgh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U9g1ulENZkWy9SFvJtV0MV6EvDtJ1Wgh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U9g1ulENZkWy9SFvJtV0MV6EvDtJ1Wgh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ32XPw4tMY0z7QwvzG59swAyaLOm3aQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hgK8a-WjPTPGSTs4mDs2fVs4fZpYhrn6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hgK8a-WjPTPGSTs4mDs2fVs4fZpYhrn6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hgK8a-WjPTPGSTs4mDs2fVs4fZpYhrn6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hgK8a-WjPTPGSTs4mDs2fVs4fZpYhrn6?usp=sharing
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 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

 خطاب  خطابات وقوائم باحتياجات الكلية  41221ش  1 12 0 6 60121

 عينات  تجهيز القاعات الذكية   41256ش  2 12 0 6 60122

دليل وكشوف حضور الدورات التدريبية ألعضاء هيئة   41048ش  3 12 0 6 60123
 دريس والطالب الت 

 أدلة  

 أدلة   دليل إنشاء البريد اإللكتروني 41044ش  4 12 0 6 60124

 ر محاض   محاضر اجتماع لحصر االحتياجات ولجنة المرافق  41227ش  5 12 0 6 60125

خطاب توفير انترنت وحاسبات وكروت وير لس    41172ش  6 12 0 6 60126
 وشاشات وكابالت 

 خطاب 

 إحصائية  حصر احتياجات الكلية مع مذكرة إحالة بذلك 41120ش  7 12 0 6 60127

 
6-0-13    ات بأنواعها، ويستفاد نامج عىل تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهبر  يعمل البر

 . ي التحسير 
 من ذلك ف 

ات   والتجهبر  والمرافق  التعلم  مصادر  وكفاءة  فاعلية  عن  الرضا  استطالع  نامج  البر يتابع 
 االستطالعات التالية: بأنواعها، ولذا قدمت عمادة الجودة بالمؤسسة 

ي محك  استبانة تقييم عضو هيئة التدريس   •
ات، وسبق اإلشارة إليها ف  عن المرافق والتجهبر 

6-0-5 

ات   • والتجهبر  المرافق  عن  الطلبة  رضا  قياس  األداء  استبانة  مؤشر  لقياس    KPI-P-31؛ 
ي الرسم  

ي العام المنرصم كما هو موضح ف 
والذي سجل صعودا مستمرا وحقق أعىل أداء ف 

 : ي التالي
 البيان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن أدلة هذا المحك: 
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 بيان الدليل 

 
 

نوع  
 الدليل 

استبانة قياس رضا الطلبة عن المرافق والتجهيزات   41078ش  1 13 0 6 60131
 قويم البرامجوت 

استبانات 
 وتحليل 

استبانة قياس رضى أعضاء هيئة التدريس عن   41079ش  2 13 0 6 60132
   المرافق والتجهيزات وتحليلها

استبانات 
 وتحليل 

 

1439|14381440|14391441

ذكر 2.193.283.59

انثى 2.223.283.74

الكل 2.23.283.66
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2.5
3
3.5
4

ي
س
ما

خ
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KPI-P-31

https://drive.google.com/drive/folders/1ylubXzZXdYzzAyI4DYsmtMHQyid3BWYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ylubXzZXdYzzAyI4DYsmtMHQyid3BWYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ylubXzZXdYzzAyI4DYsmtMHQyid3BWYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ylubXzZXdYzzAyI4DYsmtMHQyid3BWYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ptC9u8iqzrH3oPgSWHP02uPWx7BpKNNY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ptC9u8iqzrH3oPgSWHP02uPWx7BpKNNY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ptC9u8iqzrH3oPgSWHP02uPWx7BpKNNY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ptC9u8iqzrH3oPgSWHP02uPWx7BpKNNY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HcueKUZh6f0ia3VoccasM4Zi4vOpy_Q5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HcueKUZh6f0ia3VoccasM4Zi4vOpy_Q5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HcueKUZh6f0ia3VoccasM4Zi4vOpy_Q5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HcueKUZh6f0ia3VoccasM4Zi4vOpy_Q5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HcueKUZh6f0ia3VoccasM4Zi4vOpy_Q5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HcueKUZh6f0ia3VoccasM4Zi4vOpy_Q5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HcueKUZh6f0ia3VoccasM4Zi4vOpy_Q5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15UOxUGA4toXLwiLUGi65lzOygDmOSZeQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15UOxUGA4toXLwiLUGi65lzOygDmOSZeQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15UOxUGA4toXLwiLUGi65lzOygDmOSZeQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15UOxUGA4toXLwiLUGi65lzOygDmOSZeQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MqJ_P3d0eAeykmgxRxL0faUUqv3RaxWX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MqJ_P3d0eAeykmgxRxL0faUUqv3RaxWX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MqJ_P3d0eAeykmgxRxL0faUUqv3RaxWX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MqJ_P3d0eAeykmgxRxL0faUUqv3RaxWX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d1caKOt8AHEhFYRyfiNqH7s3C8aO2UeW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d1caKOt8AHEhFYRyfiNqH7s3C8aO2UeW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d1caKOt8AHEhFYRyfiNqH7s3C8aO2UeW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d1caKOt8AHEhFYRyfiNqH7s3C8aO2UeW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d1caKOt8AHEhFYRyfiNqH7s3C8aO2UeW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SaXUjv3B0GgRcoNHNSb5myBn075RFfv4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SaXUjv3B0GgRcoNHNSb5myBn075RFfv4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SaXUjv3B0GgRcoNHNSb5myBn075RFfv4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SaXUjv3B0GgRcoNHNSb5myBn075RFfv4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaNtSU1Ah3myUri0nWmZOdQ-TM6XuTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaNtSU1Ah3myUri0nWmZOdQ-TM6XuTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaNtSU1Ah3myUri0nWmZOdQ-TM6XuTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaNtSU1Ah3myUri0nWmZOdQ-TM6XuTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaNtSU1Ah3myUri0nWmZOdQ-TM6XuTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaNtSU1Ah3myUri0nWmZOdQ-TM6XuTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaNtSU1Ah3myUri0nWmZOdQ-TM6XuTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ImFjIl0_QXB8rs98yoQNCB7y_v_IDyk8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ImFjIl0_QXB8rs98yoQNCB7y_v_IDyk8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ImFjIl0_QXB8rs98yoQNCB7y_v_IDyk8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ImFjIl0_QXB8rs98yoQNCB7y_v_IDyk8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ImFjIl0_QXB8rs98yoQNCB7y_v_IDyk8?usp=sharing
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 التقويم العام لجودة المعيار  ج. 

 جوانب  القوة : 
نامج   -1 البر التعلم  يطبق  مصادر  ومناسبة  كفاية  تضمن  واضحة  وإجراءات  سياسات 

نامج   البر تعيير  عضو هيئة تدريس من  الطالب، وتم  تعلم  لدعم  المقدمة  والخدمات 

 منسقة لمكتبة الملك عبد هللا الجامعية. 

بما   -2 إليها،  الوصول  يسهل  ي 
البر المتنوعة  المصادر  من  ي 

الكاف  العدد  بالمكتبة  يتوفر 

ي  يتناسب مع  
نامج وأعداد الطالب، وتتاح لشطري الطالب والطالبات ف  احتياجات البر

 أوقات كافية ومناسبة، ويتم تحديثها بصورة دورية. 

ات   -3 والتجهبر  المرافق  ي 
ف  والمهنية  العامة  والسالمة  الصحة  متطلبات  جميع  تتوفر 

ات و  واألنشطة التعليمية والبحثية  عمل  وذلك من خالل تفعيل لجنة المرافق والتجهبر 

 جوالت ميدانية لإلحصاء والمتابعة. 

 أو  ت -4
ً
ونيا ي تقدم إلكبر

المناسبة للمقررات البر نامج التقنيات والخدمات والبيئة  توفر للبر

 عن بعد وفق المعايبر الخاصة بها. 

ات بأنواعها،   -5 نامج عىل تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهبر  يعمل البر

ي  
. ويستفاد من ذلك ف   التحسير 

 

   ي   الجوانب
 : تحسير    إل   تحتاج   البر

ورة  -1  . ـه  1436منذ عام    تحدث خطة إخالء حيث لم   تحديث ض 

ي القاعات الدراسية والمرافق المناسبة الحتياجاته.   -2
 توفبر النواقص ف 

نامج الستمرار استخدام وتفعيل التقنيات والخدمات والبيئة المناسبة     -3 ي البر تشجيع منسونر

 أو عن بعد وفق المعايبر الخاصة بها. 
ً
ونيا ي تقدم إلكبر

 للمقررات البر

ورة العناية بالفيديوهات  -4  . التعليمية وتزويد المكتبات بها،   ض 

ي  إعداد خطة تدريبية مستمرة لتدريب الطالب وأعضاء  -5
هيئة التدريس؛ لتحديث مهاراتهم ف 

ونية.  ونية ومصادر التعلم اإللكبر  التعامل مع المقررات اإللكبر

وتوفبر  ت -6 والتهيئة.  التشغيل  أعمال  إنجاز  ي 
ف  للتأخبر  تفادًيا  بالكلية؛  ومختصير   فنيير   عيير  

 عدد كاف من عمال النظافة. 

ي مواقف السيارات لذوي   -7
 االحتياجات الخاصة. تخصيص أماكن ف 

 توفبر أجهزة وبرمجيات مساعدة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.  -8

   التحسير    أولويات : 

ورة تنفيذ خطة إخالء حيث لم تنفذ منذ عام   .1 ـه علما بأنه قد تم رفع العديد من  1436ض 

 الخطابات للمطالبة بتنفيذها. 
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لكيفية   .2 نامج  البر ي  منسونر لجميع  تدريبية  دورة  واعمال  عمل  الحريق  طفايات  استعمال 

 . ي
 اإلنقاذ والدفاع المدن 

الدراسية   .3 للمقررات  العلمي  المحتوى  يضم  )والقسم(  الكلية  مكتبة  ي 
ف  جزء  تخصيص 

نامج.   بالبر

 توفبر أجهزة وبرمجيات مساعدة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.  .4

ي  إعداد خطة تدريبية مستمرة لتدريب الطالب وأعضاء هيئة التدريس؛ لت  .5
حديث مهاراتهم ف 

ونية.  ونية ومصادر التعلم اإللكبر  التعامل مع المقررات اإللكبر

وتوفبر   .6 والتهيئة.  التشغيل  أعمال  إنجاز  ي 
ف  للتأخبر  تفادًيا  بالكلية؛  ومختصير   فنيير   تعيير  

 عدد كاف من عمال النظافة. 
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 .  التقويمات المستقلة  4
نامج صف اإلجراءات المتبعة للحصول عىل    1.4 ي للبر

 الرأي المستقل للتقويم الذانر

ي وفرتها عمادة الجودة النوعية. 1
نامج بمجموعة وافرة من االستبانات البر  / يقوم البر

شيح عددا م ن المقيم ير  وم ن ث م اختي ار ال دكتور عب دالعزيز ب ن س عود ع رب 2
نامج ببر / قام البر

  من جامعة الطائف. 
م المستقل أو المقومون المستقلون اذكر قائمة بالتوصيات،    2.4 ي أثارها المقو 

 والمسائل البر

 :جوانب  القوة 
  : االستبانات والتقويمات

 . سهولة الحصول عىل المعلومات عن الجامعة وبرامجها قبل التسجيل  •
( )   برامج التهيئة ساعدت الطالب المستجدين  •  . متمبر 
ي المكتبة  •  . توافر المساعدة من منسونر
ي   •

شعور الطالب بالرضا عن جودة ومقدار المواد التعليمية المتاحة بالمكتبة وف 
 .أوقات مالئمة 

 . توافر المرافق المناسبة ألداء الشعائر الدينية  •
 . اهتمام أعضاء هيئة التدريس بمدى تقدم الطالب  •
 . زيادة قدرة الطالب عىل حل المشكالت الجديدة وغبر العادية  •
 . ب بشكل فعال عىل التعببر عن نتائج أبحاثهم تحسن قدرات الطال  •
نامج للطالب عىل زيادة تعلمهم  •  . تحفبر  البر
ي  •

 . المعارف والمهارات ذات أهمية بالنسبة لمستقبل الطالب الوظيق 
 .شعور الطالب بالرضا عن حياته الجامعية  •

 :الرأي المسقل 
راجع رسالة   •

 
نامج وأهدافه بصورة  وجود رسالة مناسبة ومعتمدة ومعلنة، وت البر

دورية وبمشاركة المستفيدين، ويتم تطويرها بناء عىل ذلك، وهي متسقة مع رسالة  
 .المؤسسة والكلية/ القسم، وتتوافق مع احتياجات المجتمع والتوجهات الوطنية 

نامج   • ة للبر ات األداء الممبر  ي اإلشادة به مؤشر
 .مما ينبع 

ة  يالحظ بوضوح ظهور المناخ  • اكات متمبر  نامج، ولدى القسم شر ي البر
ي ف  اإليجانر

 .جدا 
نامج حيث يظهر    • ي البر

نامج من أمبر  تطبيقات الجودة ف  ات أداء البر تعتبر مؤشر
نامج بذل جهد كببر بها   .بذل إدارة البر

ة ومناسبة جدا  • نامج بخطة قياس ممبر   .يتمبر  البر
نامج واضحة ومعلنة، وم  • ي البر

وط قبول الطالب ف  طبقة بشكل عادل فيما  شر
ي الجداول واإلحصائيات وجود المعلومات الخاصة  

يظهر، ويظهر من خالل النظر ف 
نامج ومتطلبات إكمال الدراسة بشكل مناسب، وتعريف الطالب بحقوقهم   بالبر

ومن خالل تطبيق الئحة الحقو  مناسب، كما أن    اإلرشاد وواجباتهم من خالل دليل 
نامج يقوم بتقديم خدما  الفاعلة واألنشطة غبر الصفية واإلثرائية    اإلرشاد ت التوجيه و البر

 .لطالبه بممارسات يظهر مناسبتها 
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ين    • يظهر وجود سياسات وإجراءات مناسبة الختيار األعضاء واستبقاء المتمبر 
  .منهم مؤسسيا وبرامجيا 

اكات   • ي أنشطة أكاديمية وبحثية وشر
يظهر مشاركة هيئة التدريس بانتظام ف 

ي مجال تخصصاتهم،  مجتمع 
ة تضمن درايتهم بأحدث التطورات ف  ية بمشاركات ممبر 

 .واستفادة المجتمع منهم 
نامج   • ات كافية لتلبية احتياجات البر يتضح أن مصادر التعلم والمرافق والتجهبر 

 . ومقرراته الدراسية، ويظهر أنها تتاح لجميع المستفيدين 
 

  : ي تحتاج إل تحسير 
 الجوانب البر

 : االستبانات والتقويمات 
ات والمعامل   • ي ذلك قاعات المحاض 

 .  الفصول الدراسية بما ف 
  .إجراءات تسجيل المقررات  •

 :الرأي المستقل 

نامج إل محاولة الربط المناسب مع األهداف داخل المؤسسة  •  .يجب أن يسع البر

نامج وأهدافه  يظهر احتياج القسم إل مزيد من  • ي تبير  توجيه رسالة البر
الممارسات البر

مثل: التخطيط، واتخاذ القرارات، وتخصيص الموارد،  )   جميع عملياته وأنشطته 
وتطوير الخطة الدراسية(. وكذلك المزيد من الخطط التشغيلية المناسبة المتسقة  

نامج والمؤسسة    .مع خطط البر

نامج ال  • مستمرة لتدعيمه بعدد كاف من الكوادر  يظهر من الوثائق حاجة إدارة البر
 .المؤهلة 

ي قرارات مجالس   •
ات أطول وظهور تأثبر التوصيات االستشارية ف 

تثبيت اللجان لفبر
  .القسم 

ي موقع الكلية   •
ي ف 
ون  هم الذاتية عىل الموقع اإللكبر إكمال وتحديث عددا منهم لسبر

 .والقسم 
 

    حات التطوير  :مقبر
  : والتقويماتاالستبانات 
 تزويد القاعات بما يحقق راحة الطالب ويساعد عىل سهولة تحصيلهم   •
ي عىل تذليل عقبات التسجيل لدى الطالب   اإلرشاد عمل القائمير  عىل    • الطالنر

 .ا ال يمكن من إجراءاتت التسجيل م وتعريفهم بما يمكن و 
 : الرأي المستقل 

، ومراقبة   • ي تطبيق هذه الخطط  وضع مزيد من خطط التحسير 
التقدم ف 

  . باستمرار 
ي كافة اإلجراءات، ومراقبة تطبيق هذه األدلة   •

وضع مزيد من أدلة ضمان الجودة ف 
 .باستمرار، وعمل تقارير المتابعة عليها 

استيفاء كل وثائق قياس المخرجات وزيادة نسبة استيفائها من كافة المقررات   •
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وشعبها الدراسية، ويوىصي التقرير كذلك ببناء نقاط خروج مناسبة؛ نظرا لوجود نسبة  
 .من الخريجير  والخريجات بنسب متدنية 

ة، وكذلك زيادة التفاعل   • امج النظبر ي البر
وط القبول ف  عمل مقارنة مناسبة لشر

  .ما يتعلق بمتابعة الخريجير  والخريجات في
امج التطوير؛ إعدادا ومشاركة  • ي أعضاء هيئة التدريس لبر

 .زيادة نسبة تلقر
ي تحديد وتقييم االحتياجات ومصادر التعلم  • 

 . زيادة حجم مشاركة الطالب ف 
ي    3.4

ت ف  ي أثبر
نامج فيما يتعلق بالتوصيات أو المسائل البر ( )   تقرير المقوم المستقل بير   استجابة البر  أو المقومير  المستقلير 

 : االستبانات والتقويمات 
يتعلق   وما  القاعات  من  تحسير   إل  يحتاج  ما  إل حرص  ات  والتجهبر  المرافق  لجنة  توجيه  تم 
ي تحقق رضا الطالب عن قاعات الدرس، علما بأن تقييم قياس  

بذلك من األجهزة والوسائل البر
عن   الطالب  ي  رضا 

ف  المتوسط  من  أعىل  لذلك كان  المعدة  االستبانة  ي 
ف  ات  والتجهبر  المرافق 

العام   من  ي 
والثان  األول  الدراسيير   بلغت  )  ـه 1441الفصلير   األول،    3.65بنسبة  الفصل  ي 

ف 
ي استبانة استطالع    3.64و 

(. وف  ي
ي الفصل الثان 

ي التسجيل و   آراء ف 
  اإلرشاد الطالب حول خدمبر

ي الفصل األول بنسبة بلغت  )   م الطالباألكاديمي كانت نتيجة تقيي 
،  3.58أعىل من المتوسط( ف 

بلغت   بنسبة  ي 
الثان  الفصل  ي 

االستبانة 3.42وف  ي 
ف  الممارسات  بنود  بعض  تقييم  وكان   ،  

متوسط( وسيتم العمل عىل رفع نسبة رضا الطالب عن هذه الممارسات بتحسينها من قبل  ) 
، وم   اإلرشاد القائمير  عىل التسجيل و   رفق االستبانة. األكاديمي

 : الرأي المستقل 
وتوصياته  المستقل  المقيم  حات  مقبر لدراسة  لجنة  تشكيل  منها    ، جرى  المناسب  وتحويل 

القسم   ي 
ف  القادمة  التشغيلية  حات  ـه 1442للخطة  المقبر ي 

ف  أيضا  منها   جملة  إدراج  وتم   ،
  . التنفيذية 

 نسخة من تقرير الرأي المستقل  يرفق
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 . النتائج 5
ي حققت  ا   1.5

نامج  البر  أو مستوى عالًيا ذكر أهم جوانب البر
ً
ا  ممبر 

ً
 من الجودة:   نجاحا

ي كثبر من الجوانب؛ ودل عىل  
ي مجال الجودة ف 

ة، ومستويات متقدمة ف  نامج وهلل الحمد نجاحات متمبر  حقق البر
ات األداء الفعىلي  

، فكان  ذلك مؤشر ي
ي زادت عن نسبة األداء المستهدف، بل وعن نسبة العام الماىص 

نامج والبر للبر
ات يتجه نحو الصعود، ومن هذه الجوانب ما يىلي 

ي أكب  المؤشر
 : المنج ف 
نامج عام   .1 ـه أعىل من النسبة المستهدفة، وهذا   1441نسبة المتحقق من أهداف الخطة التشغيلية للبر

ي ت 
 . حقيق ممارسات الجودة يشبر بدوره إل التقدم ف 

للعام   .2 نامج  البر ي 
التعلم ف  ات  الطالب لجودة خبر تقويم  بل  1441معدل  المستهدف،  ـه أعىل من نسبة 

 وأعىل نسبة خالل ثالث سنوات. 
المقررات للعام   .3 أعىل من نسبة المستهدف؛ وحقق العام المشار    ـه 1441معدل تقييم الطالب لجودة 

المقرر  جودة  لتقييم  نسبة  أعىل  الخطة  إليه  مقررات  جودة  عىل  يدل  وهذا  سنوات؛  أرب  ع  خالل  ات 
 الجديدة. 

ي  حقق صعودا مذهال،    ـه 1441معدل استبقاء طالب السنة األول للعام   .4
وهذا يدل عىل رغبة الطلبة ف 

   . القسم وجودة مقررات الخطة 
يعة عن  .5 ي برنامج الشر ي ال   العام   ارتفاع تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجر

 . ماىص 
ي العام   .6

 عن المستهدف، وعن الثالث  ـه 1441ارتفاع معدل رضا الطالب عن الخدمات المقدمة لهم ف 
 سنوات السابقة. 

نسبة   .7 القبول  الطال انخفاض  تقنير   نتيجة  وهذا  ملحوظا،  تدريجا  انخفاضا  التدريس  هيئة  إل عضو  ب 
يعة واستحداث المقابلة الشخصية     . بقسم الشر

نامج من حيث الجنس تناسب فئات أعضاء   .8  ة لكل شطر.  مع البنية التحتي   ، الذكور واإلناث( )   البر
جامعات   .9 من  نامج  البر ي 

ف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  وأعىل  دكتوراه  درجة  عىل  الحاصلير   نسبة  ارتفاع 
 مرموقة.  

نامج عىل جميع  .10 ي البر
  ارتفاع نسبة الحاصلير  عىل درجة أستاذ وأستاذ مشارش من أعضاء هيئة التدريس ف 

ي المقارنة المرجعية سواء الداخلية أو الخارجية . 
امج ف   البر

االلتحا    .11 عىل  الجامعة  خارج  من  األعضاء  وحرص  نامج،  البر من  التدريس  هيئة  أعضاء  تشب  انعدام 
ف المكان وقدم الزمان  نامج لشر  . بالبر

ي عام  .12
 العلمي ألعضاء هيئة التدريس ف 

ي المقارنة   ـه 1441ارتفاع النسبة المئوية للنشر
امج ف  عىل جميع البر

 . أعىل نسبة خالل أربعة سنوات   العام   ، وحقق المرجعية سواء الداخلية أو الخارجية 
ي عام   .13

 عن السابق.   . ـه 1441ارتفاع معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس ف 
ي عام   .14

المستهدف، وعن ثالث  مستوى  ـه عن ال 1441ارتفاع معدل رضا المستفيدين عن مصادر التعلم ف 
 . سنوات سابقة 

ات  ي مؤشر
نامج ح   إضافة لتحقيق نسبة أعىل من المستوى المستهدف ف  نامج؛ فإن البر قق جوانب  األداء للبر

ي الجودة؛ ومن ذلك:  
ة أخرى ف   ممبر 

ي زيارتها األول  .1
 . تنفيذ توصيات الهيئة ف 

يعة   .2 تتالءم مع طبيعة قسم الشر نامج بما  البر ي مكة  تحديث رسالة 
القرى ف  أم  وخصوصية موقع جامعة 

 المكرمة. 
ي جامعات المملكة العربية السعودية.  .3

يعة ف  نامج عىل معايبر وثيقة برامج الشر  تحديث خطة البر
 ثم )نقف( .   ( سقف )   تحديث مخرجات التعلم بما يتوافق مع اإلطار السعودي  .4
 وضع خطة قياس مخرجات التعلم، وتطبيقها.   .5
األسئلة،   .6 تقييم  ولجنة  المادة،  ملف  لجنة  مثل  الجودة،  جانب  من  تعزز  نامج  البر ي 

ف  لجان  استحداث 
، ولجنة   ها من اللجان.   اإلرشاد ولجنة تقييم التصحيح، ولجنة الموهوبير   االجتما ي وغبر

ك تشكيل لجان لتقرير المقررات عىل مستوى الشطرين، وكت  .7  ضم الشطرين. ة ت ابة تقاير مشبر
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ي حساب القسم وتعريف الطلبة بها.  .8
ي بتوصيف المقررات ف  نامج مرفقة بإسناد تشعبر  خطة البر

 نشر
الكتيبات   .9 نامج،  اإلرشاد وضع  بالبر التعريف  كتيب  مثل:  السياسة    اإلرشاد دليل  ية،  كتيب   ، األكاديمي

 واإلجراءات. 
قيات األعضاء،   .10  بحوثهم وأعمالهم الصفية مع الطلبة. ونشر  اإلشادة ببر
، مثل برنامج تأهيل بشطر الطالبات.  .11  تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والمتعاونير 
ي المستوى األول بعمل لقاء   .12

 .؛ لتحقيق قدر كببر من نتائج التعلم المستهدفة اإلرشاد تهيئة الطلبة ف 
. األكاديمي ومتابعة الطلبة لتحسير  مستو   اإلرشاد تفعيل دور   .13  اهم العلمي
يعة، وأستاذة الغد، وتوضيح،   .14 امج واألنشطة لتحسير  مستوى الطلبة، مثل مقرأة الشر إقامة عدد من البر

ي  
ي كانت بشطر الطالبات، وبرنامج صناعة الفقيه ف 

يعة البر والطريق الصحيحة للتعامل مع مقررات الشر
 . ها كثبر ي الشطرين، وغبر

 الشطرين، وندوة تكوين الفقيه ف 
ين من الطلبة اإلشادة   .15  . بالمتمبر 
ي خدمة المجتمع داخل الجامعة وخارجها.  .16

يعة ف   مشاركة أعضاء قسم الشر
ي مسابقات الجامعة وتحقيق مراكز متقدمة.   .17

 مشاركة طلبة القسم ف 
ي إقامة الندوات  .18

نامج مع الجمعيات العلمية ف  امج   تعاون البر  مثل جمعية أصول، الجمعية الفقهية.   والبر
ي الصف ما أمكن ذلك؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من العملية التعليمية  .19

 . تقليل عدد الطالب ف 

: ا   2.5 ي التحسير 
نامج ذات األولوية ف   ذكر أهم جوانب البر

 . أرب  ع سنوات عليها   لمرور     ـه 1442نهاية العام    جديدة الخطة ال   وتحديث   مراجعة  .1
ي تعمل عىل رفع مستوى رضا  .2

نامج. الطلبة    أعضاء هيئة التدريس و   تطوير اآلليات البر ي البر
 ف 

نامج.  .3  وضع خطة للتنمية المهنية ومعايبر قابلة للقياس لتحفبر  األداء المتمبر  من أعضاء البر
أولويات   .4 فيها  تضمن  نامج،  للبر العلمي  للبحث  اتيجية 

اسبر خطة  األداء  وضع  ات  ومؤشر العلمي  البحث 
 والمستويات المستهدفة. 

اتيجيات التدريسية المتنوعة،   .5 وضع خطة تستهدف تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس عىل استخدام االسبر
 وطر  القياس والتقويم. 

ي تقارير المقررات.  .6
حات التطويرية ف   تفعيل آلية تكفل االستفادة من المقبر

ي   .7
 . أباب العمل   تعمل عىل رفع مستوى رضا تطوير اآلليات البر

العمل عىل انخفاض معدل نسبة الطلبة إل أعضاء هيئة التدريس تدريجيا بما يضمن تحقيق جودة العملية   .8
 . التعليمية 

ي توثيق جوانب الجودة وعمل المقارنات المرجعية  .9
 . لمعرفة الفجوات وطر  معالجتها   استمرار العمل ف 

ونية   .10  . العمل عىل وضع خطة لتحويل المقررات إل مقررات اإللكبر
ي االختبارات المهنية  .11

 . قياس مستوى أداء الطالب ف 
. وضع خطة لرعاية الطلبة الم  .12  وهوبير 
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حات  تنفيذية   . مقبر
ي هذا التقرير يجب أن تستند التوصيات التنفيذية إل أولويات التحسير  

ي تم تحديدها ف 
 والمسائل األخرى البر

 توقيت التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  التوصية التنفيذية  م 
الموارد  
 المطلوبة 

1 

نامج وتوصيف المقررات   مراجعة توصيف البر

 لجنة تطوير المناهج 
 العام الدراسي 
 ه  1442

 

ي المستوى الثامن والعمل  
ة الميدانية ف  عىل إعداد  إضافة مقرر الخبر

 . والتنسيق مع جهات العمل   له،   توصيف 
 

2 
اإلستفادة من نتائج وتحليل االستبيانات الخاصة برضا المستفيدين  

نامج  من مصادر التعلم و كتابة توصيات تساهم   ي تطوير البر
ووضع    ، ف 

 . خطة ألولويات التحسير  بناء عىل التغذية الراجعة آلرائهم 

 وحدة الجودة 
نامج منسق    البر

 رؤساء المعايبر 

 العام الدراسي 
 ـه 1442

 

3 
ي  اعتماد  معايبر لجائزة األداء المتمبر  ألعضاء هيئة التدريس  
ف 

 . خدمة المجتمع ،  البحث العلمي   ، التدريس   المجاالت التالية: 
 عميد الكلية 

 العام الدراسي 
 ـه 1442

 

4 

ي مجال الجودة لوضع 
اء ف   التعاقد مع خبر

نامج ومع رسالته  خطة   اتيجية للبحث العلمي تتفق مع طبيعة البر
اسبر

ات األداء   نامج وتتضمن مؤشر وأولويات البحث العلمي للبر
 . والمستويات المستهدفة 

 وكيل التطوير 
 العام الدراسي 
 ـه 1442

 

عقد ورشة عمل ألعضاء وعضوات القسم يناقش فيها خطة البحث  
نامج   . العلمي  وأولويات البحث العلمي للبر

 رئيس القسم 
 الفصل األول 
من العام  
 ـه 1442

 

5 
جدولة خطة لدورات تدريبية وورش عمل لتطوير وتنمية المهارات  
بوية ألعضاء هيئة التدريس  بحسب عدد المتدربير  والمواعيد  

البر
 . ة بحوافز معنوي   وربط الحضور   المالئم والرفع للجهات المختصة 

 رئيس ورئيسة 
 المعيار الخامس 

 العام الدراسي 
 ـه 1442

 

6 
حات التطويرية ل  ي للمقررات عىل مستوى  ل عرض المقبر

تقرير النهان 
الشطرين عىل مجلس القسم لالستفادة من نتائجها واتخاذ التوصيات  

 . والقرارات المناسبة 

 رئيس ورئيسة 
 لجنة ملف المادة 

 العام الدراسي 
 ـه 1442

 

7 
من نتائج وتحليل االستبيانات الخاصة بتقييم أرباب العمل    اإلستفادة 

نامج  ي تطوير البر
ي كتابة توصيات تساهم ف 

ووضع خطة ألولويات    .ف 
 . التحسير  بناء عىل التغذية الراجعة آلرائهم 

 وحدة الجودة 
نامج   منسق البر

 العام الدراسي 
 ـه 1442

 

 

ي  
اكة مع الجهات المعنية بالتأهيل الوظيق  مثل:   للخريجير  عقد شر

بية بالجامعة    ، مكاتب المحاماة ،  كلية البر
قسم الدورات التدريبية التابع للمعهد العالي    ، الرئاسة العامة للحرمير  

 . لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 عميد الكلية 
 رئيس القسم 

 العام الدراسي 
 ـه 1442

 

8 
تكون  الرفع إلدارة الجامعة بتوظيف أعضاء هيئة تدريس جدد حبر  
 . نسبة عدد األعضاء بالنسبة لعدد الطالب نسبة مقبولة 

 عميد الكلية 
 الفصل األول 
 من العام 
 ـه 1442

 

9 

ي بناء عىل الدراسة الذاتية  
ي مقاييس التقويم الذانر

تحديد الفجوات ف 
 .  ووضع خطة تحسير 

رؤساء ورئيسات  
 المعايبر 

 الفصل األول 
 من العام 
 ـه 1442

 

ي  
ي عمل المقارنة السنوية معهم مخاطبة الجهات البر

 عميد الكلية  . يرغب ف 
 الفصل األول 
 من العام 
 ـه 1442

 

 ، عقد دورات تدريبية 
ات األداء   وورش تطبيقية للجان المعايبر عن مؤشر

 . وطريقة حسابها 
 عمادة التطوير 

 الفصل األول 
 من العام 
 ـه 1442

 

10 
 ترشيح محور من محاور الخطة لتحويل مقرراته  

ونية   . إل مقررات إلكبر

 عمادة التقنية 
امج   لجنة البر

وكيل التطوير وريادة  
 األعمال 

تشكيل لجنة من  
 عضاء المتخصصير  األ 

 

 الفصل األول 
من العام  
 ـه 1442

 








