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 متابعة تنفيذ خطة التطوير السابقةأ. 
 تذكر اإلجراءات المخطط لها الواردة في التقرير السنوي السابق للبرنامج ومستوى تنفيذها.

 اإلجراءات المخطط لها
 مسؤولية

 التنفيذ

 اإلنجاز تاريخ

 المخطط له

 في حالة عدم االكتمال اإلنجازمستوى 

 مكتمل
غير 

 اإلجراء المقترح األسباب مكتمل

  تحسين مستوى المدخالت .1

 

رئيييييييييييييييس 

 البرنامج

نهاييية الفصييل 

الدراسيييييييييييييي 

 الثاني
√    

عملييييييات توعييييييئ أع ييييياء هيئييييية  .2

 وطنية. عناصراستقطاب ، بالتدريس

 

 

لجنيييييييييييييييييية 

المقييييييابالت 

ورئييييييييييييس 

 البرنامج

 

 

مسييتمر طييو  

 العام

√ 

   

وحدة  تطوير و تنويع مصادر التعلم .3

 التدريب

وحدة التعليم 

 االلكتروني

 لجنة الجودة

6/1440 √ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

نشر الوعي بأهميية البحيث العلميي و  .4

 .النشر في المجا  األكاديمي

 

وحدة 

البحوث 

 بالقسم

وكاليييييييييييييييية 

الدراسييييييات 

والبحييييييييييث 

 العلمي

 1/1440من 

 7/1440إلى 

√ 

   

كيفية  عناعداد ورشة عمل للطالب 

 ة استبانة تقويم المقرر ئتعب

لجنيييييييييييييية   

الجيييييييييييييودة 

 بالبرنامج

5/14409 √ 

   

حث اع اء القسم النشاء صفحة خاصة 

العلمي ومتابعة االستشهاد  على الباحث

 بها

. 

وحييييييييييييييييدة 

 التدريب

نهاييية الفصييل 

الدراسيييييييييييييي 

 الثاني

√ 

   

 

 البرنامج إحصاءاتب. 
 

 (في سنة التقرير ) الطلبةإحصائيات . 1

 النتائج العنصر م

 93  الذين بدأوا البرنامج الطلبةعدد  1

 58 الذين أتّموا البرنامج  الطلبة إجمالي عدد 2

 ال يوجد اال مسار واحد                                            :()إن وجدت  ضمن البرنامج الرئيسةمسارات الالذين أتّموا  عدد الطلبة 3

 ال يوجد من مدة البرنامج في الحد األدنىالذين أتموا البرنامج  عدد الطلبة 4

 ----- تمام()معد  اإل في الحد األدنى من مدة البرنامجالذين أتموا البرنامج  للطلبةالنسبة المئوية  5
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 ------ وجدت()إن للبرنامج الخروج الذين أتّموا نقاط  عدد الطلبة 6

 -------- )إن وجدت (ج للبرنامج والذين أتموا نقاط الخر للطلبةالنسبة المئوية  7

 :أثَّرت على معّدالت اإلتمام قد تكونعلى أي عوامل خاصة أو غير عادية  التعليق

 

 ال يوجد

 

 

 :(لعام الذي أعد عنه التقريرلخريجي ا) الدفعة الحالية. تحليل 2
 الطالب تصنيف

 

 

 السنوات

العدد الكلي 

 المقيدينلبة طلل

 للدفعة

 الطلبة

 ونالمنسحب

طلبة الذين ال

في استمروا 

حتى الدراسة 

نهاية السنة 

 األكاديمية

 نسبة النجاح الطلبة الناجحون الطلبة الراسبون

قبل ثالثة 

 أعوام

    127 2 129 ذكور

    37 7 44 إناث

    164 9 173 إجمالي

قبل 

 عامين

    130 8 138 ذكور

    43 7 50 إناث

    173 15 188 إجمالي

 قبل عام

       ذكور

    93 18 111 إناث

       إجمالي

العام 

 الحالي

       ذكور

 %93.5 3573 253 76 17 93 إناث

       إجمالي

  النتائج:التعليق على  -

 طالب وطالبة. 173: بلغ عدد المسجلين بالقسم 1437 /36في عام  -

 طالب وطالبة. 188: بلغ عدد المسجلين بالقسم 1438 /37في عام  -

 طالبة 111بلغ عدد المسجلين بالقسم : 38/1439في عام   -

 93عدد المسجلين  40-39عام  -

 مما سبق يتبين اآلتي:

 تناقص  أعداد الطلبة المسجلين في القسم هذا العام عن غيره من األعوام السابقة -

 

 

 

 

 

 

 .البرنامج لمدةبعاً ت المزيد من الصفوف عند الحاجة  إدراج* يتم 

 البرنامج مقارمن  مقر في كلتحليل الدفعات لفصل نيرفق تقرير م** 

 

  تحليل نتائج إحصاءات البرنامج . 3
 لبرنامج(ا إحصاءاتفي ضوء نتائج  وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :القوةجوانب 

 .التسجيل فيهاالمعلومات الخاصة بالجامعة وأقسامها )برامجها( قبل  سهولة إيجاد -1

 تجهيزات الفصو  الدراسية جذابة ومريحة. -2

 مالءمة األوقات التي تفتح فيها المكتبة . -3

 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 عدم توفر تجهيزات مناسبة لألنشطة الالمنهجية الخاصة بالرياضة والترفيه
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 أولويات التحسين:

 تجهيزات لالنشطة الالمنهجية استغال  الساحة الخارجية للكلية النشاء
 

 

 مخرجات التعلم للبرنامج تقويمج. 
 

 ** . نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج1

 مخرجات التعلم #
 ويمالتق طرق
 مباشر(غير  – )مباشر

مستوى األداء 

 المستهدف
 التقييمنتائج 

 المعارف

اكتساب المعلومات والخبرات فيي مجيال  ..ع

بشيكل وييفيي يسياعد  العلوم الشرعية ،

 في إكسابهم ثقافة إسالمية .

االختبيييارات الشيييفوية  -

 التحريرية

  

المعرفييية الشييياملة بالمبيييادد والقواعيييد  ..ع

 األساسية المتعلقة بعلوم الشريعة .

المناقشييييييييات خييييييييالل  -

 المحاضرات

  

الفهيييم لاحكيييام الشيييرعية وفيييق المييينهج  ..ع

 العلمي األصيل .

تقييييييييييويم البحييييييييييو   -

 الجماعية

  

االختبيييارات الشيييفوية  - اإللمام  بالمصطلحات الشرعية . ..ع

 التحريرية

70% 73% 

اإللمام بكتابة التقارير العلمية ميع تنميية  ..ع

القييدرة عليييي القييراءة والتعبيييير الل يييوي 

 واألسلوب العلمي  .

المناقشييييييييات خييييييييالل  -

 المحاضرات

  

اإللمييييييييام بطحييييييييد  التطييييييييورات فييييييييي  

التخصصييات التييي يشييتمل عليهييا مجييال 

دراسيييته بميييا فيييي  ليييل اليييوعى العيييالي 

باألبحا  الحديثة المتعلقة بإيجاد الحلول 

للقضيييايا ، وزييييادة المعرفييية فيييي مجيييال 

 التخصص .

تقييييييييييويم البحييييييييييو   -

 الجماعية

  

اليييوعي باألن مييية والليييوائي التن يميييية  

وبالمتطلبييات الفنييية لهييا ، مييع  للمهنيية ،

كيفية تحسين  لل عبر الزمن ، استجابة 

 للت يرات في ال روف المحيطة .

االختبيييارات الشيييفوية  -

 التحريرية

  

 المهارات

  -اختبارات التحريرية القدرة على تطبيق األحكام الشرعية . ..م

البحييييييييو  التطبيقييييييييية 

 الفردية والجماعية

 الحلقات الدراسية

  -اختبارات التحريرية

  

القيييدرة عليييى تطبييييق  قواعيييد التجوييييد    ..م

 وإجادة التالوة .

  

القدرة عليى تطبييق  قواعيد التخيريج ،    ..م

وكيفييية تخييريج األحادييير بمهييارة فائقيية 

 من خالل طرقه .

  

القدرة على تطبيق  المعايير األخالقيية ،  ..م

 واألكاديمية في التدريس ، والبحر .

  

  القييدرة علييى  فهييم وتقييييم المعلومييات ،  ..م
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والمفييييياهيم ، واألدلييييية مييييين مصيييييادرها 

 الشرعية المتنوعة .

القيييدرة عليييى خليييق بينييية عميييل  منييية ،  

وفعالة في المكتبات العلمية ، والميدانية 

 في األماكن الم لقة .

  

القيييدرة عليييى بحييير المشيييكالت المعقيييدة  

ت القواعييييد األصييييولية  ت مسييييتخدما نسييييبيا

 الشرعية .

  

القييييدرة علييييى اقتييييراح حلييييول  مبتكييييرة  

للمشيييييكالت ، ميييييع مراعييييياة المعيييييارف  

 الن رية ، والخبرات العملية .

70% 80% 

،  القييييييدرة علييييييى تطبيييييييق  المهييييييارات 

والمييييدركات فييييي سييييياقات أكاديمييييية ، 

 ومهنية منبثقة من العلوم الشرعية .

  

القييدرة علييى تقوييية العالقيية بييين العلييوم  

 اإلسالمية والعلوم األخرى.

  

 الكفاءات

يسيييياهم فييييي تسييييهيل الحلييييول البنيييياءة  ..ك

للقضييايا فييي المواقييف الجماعييية سييواء 

أكان في مركز قيادي أم كيان عضيوات فيي 

 جماعة.

المالح ييية المبا يييرة لسيييلوك 

 الطالب

 تقويم األقران

مالح يية سييلوك الطالييب اثنيياء 

 العمل الجماعي

  

يمييييارس قيييييادة الجماعيييية فييييي مواقييييف  ..ك

 متنوعة تتطلب استجابات مبتكرة.

  

يتعامييل مييع القضييايا األخالقييية والمهنييية  ..ك

التيييييي لهيييييا عالقييييية بيييييالقيم و األحكيييييام 

الشييييرعية واألخالقييييية بطييييرق مناسييييبة 

لآلخرين ، ومتوافقة مع القييم األساسيية 

 ، واألخالقيات المهنية المتعارف عليها.

70 86 

 يتحمييييييل مسييييييؤولية تعلمييييييه الييييييذاتي ، ..ك

ويستطيع أن يحيدد ، ويسيتخدم الوسيائل 

 الحديثة إليجاد المعلومات .

   

يقيوم بالمبيادرة فيي تحدييد القضيايا التيي  ..ك

تتطلب عنايية خاصية ، والتصيدي بشيكل 

مناسيييب لهيييا سيييواءت أكيييان  ليييل بشيييكل 

 انفرادي أم من خالل العمل الجماعي.

   

 :تقييم مخرجات التعلم للبرنامجالتعليق على نتائج 

وميدخل اليى  1يتم قياس هذا المخيرج مين خيالل أربيع مقيررات مين مقيررات المسيتوى األول وهيي: مقيرر التجوييد ومقيرر التوحييد -1

 العقيدة ثم مقرر مدخل الى الفقه.

 .%73المصطلحات نسبة مفاهيم والتعريئ بلغت نسبة 

 التعليمي: قويتقدير وصو  المخرج وعليه فإن 

 مقررات من مستويات مختلفة وهي: 7يتم قياس هذا المخرج من خال    -2

 فقه النواز ،فقه األيمان، فقه الجنايات، فقه المناسك، فقه الزكاة، فقه الصالة، فقه األسرة

 :التعليميتقدير وصو  المخرج 

  وهي  76%
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 قويالى الطلبة  التعليميوصو  المخرج  أي

 أخالقيات المهنة. تم قياس هذا المخرج من خالل مقرر -3

 :التعليميتقدير وصو  المخرج 

  %100ا   و %70بين ا  %، وهي 86  

 قوي التعليميوصول المخرج  أي

 

 
 * يتم إدراج نتائج مخرجات التعلم التي تم قياسها خال  العام الذي أعد عنه التقرير وفقاً لخطة البرنامج لقياس مخرجات التعلم

 ) إن وجدت( فرع من فروع البرنامجكذلك لكل من شطري الذكور واإلناث و تقرير منفصل لنتائج قياس مخرجات التعلم للبرنامج لكل يرفق * *

  تحليل نتائج تقييم مخرجات التعلم .2
 التعلم(مخرجات  تقييمفي ضوء نتائج  وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :جوانب القوة

 صياغة مخرجات نواتج التعلم الخاصة بالبرنامج وكذا جميع مقرراته بشكل صحيح. -1

 اتساق نواتج التعلم المستهدفة مع متطلبات المؤهالت الوطنية. -2

 تناسب معظم استراتيجيات التدريس مع نواتج التعلم المستهدفة. -3

فيي تقييم البرنامج والمقررات وتحليلهيا واالسيتفادة منهيا  االستطالعات الدورية آلراء الطلبة وخبرتهم  حو  -4

 تطوير البرنامج بإدراجها في خطط التحسين.

 كل فصل دراسي. يقوم البرنامج باستطالع آراء الطالبات في جميع المقررات -5

 قياس مؤشرات األداء للبرنامج بشكل دوري . -6

 اتخاذ عالمة مرجعي خارجية لمقارنة مؤشرات األداء. -7

 عة الدورية لتوصيئ البرنامج والمقررات، وتقرير البرنامج وتقارير المقررات.المراج -8

 إعداد خطط تنفيذية سنوية وإعداد تقارير متابعة لها. -9

 بشكل جيد لدعم منسوبي القسم من الطالب. نظام اإلرشاد األكاديمي تفعيل  -10

 اًء الجدد أو غيرهم. توفر برامج تدريبية في مهارات التدريس، لجميع أفراد هيئة التدريس سو  -11

 معظم أع اء هيئة التدريس بالبرنامج يعملون بنظام الدوام الكامل. -12

 ج.للبرنام التربوية لتطوير الخطة الدراسيةعلمية تخصصية خطة  العمل على 

 

 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 

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

 

 

 أولويات التحسين:

 

 حو  تقييم البرنامج. استطالع جهات التوعيئ -1

 توفير بيانات عن توعيئ الخريجين -2

 مقارنة بيانات مؤشرات األداء للبرنامج مع أقسام متناعرة -3

 موجز عن تقارير المقررات الدراسيةد. 
 

 المخطط لها الوحدات  /تدريس المقررات . 1
 وإجراءات التعويض. خال  السنة األكاديمية، مع ذكر األسباب لم يتم تدريسهاوتم التخطيط لها الوحدات التي  /  دراسيةالمقررات ذكر الت  

 التعويضأنشطة /إجراءات أسباب عدم التدريس الموضوعات /الوحدات الدراسي رالمقر

 ---------------------------- --------------------- ----------------------- ال يوجد
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 التباينات ات  . المقررات2
نتيائج  التقيديرات،توزييع  ،اإلتمياممعيد  )ذليك:  بميا فيي، وفقاً لما ورد في تقارير المقيررات، بشكل واضحفي النتائج  تباينالمقررات التي يلحظ فيها  ذكرت  

 .التحسين إجراءاتو، التبايناتأسباب هذه  بيانالطلبة .... الخ( مع 

 التحسينإجراءات  التباينأسباب  التباينات ورمزه راسم المقر

 %31ارتفيياع نسييبة )د(، بنسييبة  أديان وفرق

 من اإلجمالي

 السبب في ارتفاع نسبة د هو : 

 انخفاض مستوى الطالبات ، وصعوبة المقرر

تدوير المقررات على أع ياء هيئية 

 التدريس

 3أحاديث أحكام 

ارتفييياع نسيييبة )أ( ،   

)ب( حيييث بلغييت  نسييبة التميييز 

 %75بالمقرر 

تميييييز الطالبييييات، وقييييدرتهن علييييى  -1

 .االستيعاب 

المقييرر فيييي مسيييتوي متقيييدم حييييث أن الطيييالب 

 .وصلوا الى مرحلة االدراك والتمكن

اقامييية ورشييية عميييل حيييو  النسيييب 

المتباينيية وغييير الطبيعييية فييي نتييائج 

 الطالب

 1القرآن الكريم
ارتفييييياع نسيييييبة التمييييييز  بنسيييييبة 

83% 

، سييييهولة محتييييوى المقييييرر وهييييو جييييزء عييييم

 .للجزءالمراجعة المكثفة 

تدوير المقررات على أع ياء هيئية 

 التدريس

 %35ارتفاع نسبة )د(  بنسبة  المدخل ألى علم العقيدة
السبب في ارتفاع نسبة د هو : صيعوبة المقيرر 

 إلى حد ما .

وضيع خطيية تحسييين لنقيياط ال ييعئ 

 الواردة باالستبانة

اقامييية ورشييية عميييل حيييو  النسيييب 

الطبيعييية فييي نتييائج المتباينيية وغييير 

 الطالب

 

  تحليل نتائج تقارير المقررات .3
 (الدراسية المقرراتقارير ج تفي ضوء نتائ وأولويات التحسين ،تحسين إلىالجوانب التي تحتاج ، والقوةجوانب  إدراج )يتم

 :جوانب القوة

 

قياس مخرجات التعلم لكل مقرر من خال  نموذج اإلكسل الذي يقيس مهارات المعرفة والمعرفية وغيرها، وبناء  -1

عليه يت ح  ميدى تمكين الطاليب مين المخيرج الميراد اكتسيابه أو ال ، األمير اليذي يترتيب علييه إعيادة النظير فيي 

 استراتيجيات التدريس الموضحة بالتوصيئ وتقرير المقرر.

 وبات التي واجهت الع و أثناء تدريسه للمقرر.بيان الصع -2

 الخطط المستقبلية لتحسين نقاط ال عئ -3

 

 

 هـ. أنشطة البرنامج
 

  والدعم الطالبي اإلر اد. 1

 *وصف مختصر للنشاط  األنشطة التي نفذت

اسيييتقبا  الطالبيييات ومسييياعدتهن فيييي عميييل 

 الجدو  الدراسي
 ومتابعة المرشدة األكاديمية لطالباتها  توزيع الطالبات على المرشدات بعدد معين ،

إقامة حفل استقبا  للطالبات المستجدات في 

 األسبوع األو 
 احتفلت الجامعه بالطالبات المستجدات ضمن فعاليات حفل مخصص لهن

 إقامة أسبوع االرشاد األكاديمي

ومما تيم عمليه فيي هيذا  وعمل اجتماع أو  تقيمه كل مرشدة مع طالباتها يتم فيه توجيه الطالبات ونصحهن ،

 األسبوع:

تييذكير أع يياء هيئيية التييدريس وجميييع الطييالب بأهمييية اإلرشيياد األكيياديمي فييي تطييوير العملييية  .1

 التعليمية أثناء المحاضرات الدراسية، أو في لقاءات خاصة ، أو ورش متخصصة.

 أهمية أن يكون اإلرشاد األكاديمي شامالً للنواحي التالية : .2

 مراعاة الطالب المتميزين والتعاون معهم في سبيل تحقيق أعلى درجات التميز. -أ

مراعاة الطيالب المتعثيرين وبيذ  الجهيد لتجياوز تعثيرهم وتمكيينهم مين إنجياز خطيتهم الدراسيية  -ب

 بنجاح.

لطيالب واحتيوامهم فيي أجيواء يشيعرون فيهيا بيأهميتهم االهتمام بالنواحي النفسيية واالجتماعيية ل -ت

ودورهم اإليجابي في العملية التعليمية وتحويل من هم بحاجة إلى مساعدات ورعاية خاصة إلى 

 الجهات المعنية في الجامعة.

 

وإعيداد  التأكيد عليى ضيرورة لقياء جمييع المرشيدين األكياديميين بطالبهيم خيال  هيذا األسيبوع ، .3

نماذج خاصة لتسجيل هذا اللقاء للرجوع إليه حين الزيارات وبناء األدلية والشيواهد فيي عملييات 

 التقييم للكلية )استمارة اجتماع المرشد بطالبه(.

أهمييية أن يكييون المرشييد األكيياديمي علييى تواصييل جيييد مييع طالبييه عبيير االسييتفادة ميين وسييائل  .4

 تس أب".االتصا  الحديثة من "مجموعات بريدية، وا

إعداد نماذج خاصة لإلرشاد األكاديمي عن طرييق منسيق الوحيدة بالكليية وتوزيعهيا عليى جمييع  .5
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المرشدين والحصو  على تقارير دورية بشأن أعمالهم واالحتفاع بها للرجوع إليها عند الحاجية 

 في الزيارات وبناء األدلة والشواهد في عمليات التقييم.

ين الييذين ال يتحييدثون اللغيية العربييية بكافيية الوسييائل والسييبل تسييهيل مهميية المرشييدين األكيياديمي .6

 ليتمكنوا من التواصل مع طالبهم بمهارة واقتدار.

ربط عمليات الحذف واإلضافة بالمرشد األكاديمي وعدم قبولها إالّ بعيد توقييع المرشيد وموافقتيه  .7

 وحفظ النماذج الخاصة بذلك.

الطريقية التيي ت يمن سيهولة التواصيل بيينهم مكانياً توزيع الطالب على مرشديهم آليياً أو ييدوياً ب .8

 وزماناً ولغةً.

عقد ورشة عمل عن أعما  اإلرشاد األكاديمي األع اء هيئة التدريس الذين ليس ليديهم الخبيرة  .9

الكافية وتبصيرهم بأدوارهم وطريقة التعامل مع الخدمات اإللكترونية المتعلقة باإلرشاد وتوثييق 

 هذه ألعما .

المرشدين االكاديميين على خطط الطالب الدراسية عبر بوابة النظام األكاديمي  ضرورة اطالع .10

 واالستفادة من الخدمات اإللكترونية فيها .

 

 :** التعليق على أنشطة اإلر اد و الدعم الطالب بالبرنامج

  

  26  عدد الطالب املتوقع تخرجهن هذا الفصل

 16 متطلبهعدد الطالب التي تم إضافة مقرر لهم مع 

 2 24عدد الطالب التي تم رفع العبء لهم إلى 

 4 22عدد الطالب التي تم رفع العبء لهم إلى 

 3 20عدد الطالب التي تم رفع العبء لهم إلى 

 4 ساعة 12عدد الطالب التي تخرجن على أقل من 

 0 عدد الطالب التي تمت اإلضافة لهم على تعارض اختبار

 2 عدد الطالب الخريجين املفصولين بسبب مض ي املدة ،  وتم إعادة قيدهم

 

 
 

 

 

 * يت من توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج وأي إحصاءات أخرى.

 هذه األنشطة** يت من التقويم العام ألداء البرنامج في 

 

 

 والجهاز المساند التعليميةلهينة ل. أنشطة التطوير 2

 *وصف مختصر للنشاط نفذتاألنشطة التي 

  أساليب التقويم

  فنيات إعداد وتفعيل ملئ المقرر

  تأهيل برامج االعتماد األكاديمي

  اعداد البحوث العلمية وكيفية التغلب عليها

  بناء وقياس مخرجات التعلم

  تطبيق نمط التدريس الحديث

 **التعليق على أنشطة التطوير للهينة التعليمية والجهاز المساند 

تم عمل دورات تدريبية ألع اء هيئة التدريس في الكلية حتى يتم تطبيقها وإتقانها على الوجه األكمل  -1
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 ، ألنها من الوسائل الفعالة لتطوير مهارات أع اء هيئة التدريس. 

 اكتساب مهارات جديدة في طرق التدريس والتقويم االلكتروني . -2

 من خال  البرامج التدريبية المطروحة يتم تباد  الخبرات مع بقية المشاركين فيها.

 

 

 وأي إحصاءات أخرى. * يت من توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج

 ** يت من التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 

  واالبتكارالبحر العلمي . 3

 *وصف مختصر للنشاط األنشطة التي نفذت

إقاميية يييوم خيياث للبحييث العلمييي ، تييم فيييه 

است افة مجموعة من األع اء من داخيل 

الجامعييه وميين الجامعييات األخييرى وقامييت 

 كل ع وة بإعطاء مستخلص عن بحثها

 استعراض أبحاث للطالباتثم 

 

  .بالقسم وحدة البحث العلمي تفعيل  -

إعيييداد عيييدة نيييدوات ومحاضيييرات   -2

 حو :

الحوافز المقدمة من الجامعية ألنشيطة  -

، والتعرييييييئ بنظيييييام البحيييييث العلميييييي

 أبحاث.

 

أهمية البحث العلمي في ترقية ع و   -

 .هيئة التدريس 
 

نيييدوة علميييية حيييو  إعيييداد البحيييوث  -

 .العلمية بهدف النشر 
 

ورشييية عميييل حيييو  كيفيييية اسيييتخدام  -

التطبيقييييات و البرمجيييييات ال ييييرورية 

 .للبحث العلمي

 

  دورة حو  مبادئ البحث العلمي -

عيييييداد قيييييوائم بأسيييييماء وعنييييياوين  -3 

  .المجالت العلمية المحكمة للنشر
 

 ** البحر العلمي واالبتكارالتعليق على أنشطة 
 

 

 

 وأي إحصاءات أخرى. والنتائج* يت من توقيت التنفيذ وعدد المشاركين 

 ** يت من التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 

  الشراكة المجتمعية. 4

 للنشاط وصف مختصر األنشطة التي تم تنفيذها

  

  

  

  

  

  

 ** الشراكة المجتمعيةالتعليق على أنشطة 
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 وأي إحصاءات أخرى. * يت من توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج

 ** يت من التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 

  أنشطة البرنامج تحليل نتائج تقويم .5
 ألنشطة البرنامج( وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :جوانب القوة

  تفعيل دور االرشاد بشكل كامل 

  بالشراكة المجتمعيةاالهتمام الواضح 

 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 االهتمام بالبحث العلمي وحث األع اء على اإلقبا  على الكتابة

 

 

 أولويات التحسين:

 

 إعطاء الع و فرصة لكتابةا األبحاث واالرتقاء بمستواه العلمي وذلك من خال  تفريغه من األعما  االدارية.
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 و. تقويم البرنامج
 

 . تقويم المقررات1

رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

   نعم QRS  232  2تفسير تحليلي 

 

 الحوووووودا اداالفاال وووووو  

ISP226 

 نعم

  

 

الحكماالش عياداصدلااالحكاما

ISP224 

 نعم

  

   نعم 3QRS225التفسي االتحليلي 

 

 فقوووووعاالت وووووات  اتاليووووو 

ISJ228 

 نعم

  

   نعم ISF223 (1اصدلاايتانا) 

   نعم ISJ227 فقعاالتناسك 

   نعم SUN222 تا يخاالسن  

   نعم SUN311ا1أحااليثاأحكام 

   نعم ISP317الالال ااأللفاظا 

   نعم ISJ321فقعاالتدا يثا 

   نعم 361ت  يجااألحااليثاسن ا 

   نعم ISF 325األاليانادالف قا 

   نعم ISJ413فقعااأليتانادالنذد  

 

ا1التفسوووووووووووي االتد ووووووووووودعي

Qrs326 

 نعم

  

   نعم SUN414ال اس ااألسانيال 

   نعم sun411ا2أحااليثاأحكام 

 

ا2التفسوووووووووووي االتد ووووووووووودعي

Qrs412 

 نعم

  



 

 13 

رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

 

أصووووووودلاالوووووووالعد ادالحسووووووو  ا

Daw415ا

 نعم

  

   نعماQrs416 4ق آناك يما 

   نعماArab2 419ا2النحد 

   نعماisj424فقعاالندازل 

 

 املذذها و الاجتها ذذاع املةا ذذ  

isf426ا

 نعم

  

   نعم 3Sun422أحاديث أحكام  

   نعم Eth421أخالقياع املهنة 

   نعم isf425السياسة الش عية  

 الخطة العلميةمقررات  

   نعم Bis218 البحث الةملي 

   نعم soci101 قضايا مهتمةية 

   نعم     Bis115ل 1فقه عباداع  

 BIS111  نعم التهويد الآداب التالال   

   نعم BIS114املدخل الى الةقيد  

   نعم 1BIS112الق آن الك يم  

   نعم BIS113أحاديث اآلداب 

   نعم 1BIS124التوحيد 

   نعم  BIS227أدلة األحكام الش عية  

 
   نعم 226   4فقه الةباداع

   نعم BIS224  3توحيد 
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رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

   نعم BIS221   4الق آن الك يم 

 Isj141نعم املدخل الى الفقه   

   نعم ISP126الحكم الش عي 

   نعم 1BIS212التفسير التحليلي 

   نعم 2BIS223علوم حديث 

 

+++

+++-

------

------

--- 

 نعم 2BIS214التوحيد

  

   نعم 3BIS225فقه عباداع  

   نعم 2BIS121الق آن الك يم 

   نعم BIS118النبوية السير  

   نعم 1BIS123علوم حديث 

   نعم BIS222     2تفسير تحليلي 

 استطالعات الرأير * ترفق تقاري

 

 لجودة البرنامج الطلبة. تقويم 2

 100المشاركين:عدد  هـ 20/6/1439التقويم:تاريخ 

 البرنامج تعليق الطلبةمالح ات 

 جوانب القوة:

 المعلومات الخاصة بالجامعة وأقسامها  سهولة إيجاد

 .التسجيل فيها)برامجها( قبل 

 .تجهيزات الفصو  الدراسية جذابة ومريحة 

 مالءمة األوقات التي تفتح فيها المكتبة 

 

  

 الجوانب التي تحتاج الى تحسين:

    عييدم تييوفر تجهيييزات مناسييبة لانشييطة الالمنهجييية الخاصيية بالرياضيية

 .والترفيه

   

  

 :مقترحات التطوير

   .است الل الساحة الخارجية للكلية النشاء تجهيزات لالنشطة الالمنهجية 
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 جودة البرنامج ل  الطلبة تقويمر * ترفق تقاري

  ) إن وجدت(تقويمات أخرى . 3
 (جهات التوعيئ الخريجين ،مثل هيئة التدريس، ) المستفيدينوواللجنة االستشارية للبرنامج  المراجعين المستقلين ل:مث

    

  

 المشاركين:عدد  التاريخ: التقويم:أسلوب 

 البرنامج تعليق المقيمين مالح ات 

 جوانب القوة:

       يوجد   ييددع يفييلددر يمجي ددليل  و ييددع يمددو

 وييثلق أخالقر.

   يوجددد   يدددووف ياددديور   يف ل دددي ييو دددي

  1438 يجي دددددليل وردددددض   ددددد  ي يي دددددل  

و ي ليجددددلم يجييدددد  ويحميددددع ي يددددل ل  ي ددددال  

 ييقدديي م ويحميددع يميقدديي م  ييددر ي ددل  يددل ل 

 يغيي. %25 قع  و  عمر ي  

  يوجدد  قيددلخ ييخيجددلم  يدديفمت ويددوي  يحميددع

 يم يل ل وه ل  ياي    ييع يخيف يفميير.

  يوجدددد   اددددي الل الي ع  ي ددددال  عدددد   يفددددلت

ويوجددد   يددل ل قيدددلخ حدددوع  39-38 يجددليفر 

يقددويت خجددي  يقيدديت  يجي ددليل ويقددويت  ييقدديي و

  ي لي   و اي الل  ي ع  يخييجي .

   يوجدد  يحميددع يددوجن يجيل ددلم  يخددييجي  عدد

  ي رفلم  يالجقة ويحميع يم يل ل.

   يوجدد  قيددلخ ييت ددي م  ل  ع يمفددلت  يجددليفر

 هـ  38-1439

  ييلددلل  اددجة  ع ددلع هي ددة  ييدد ييخ حددليمر 

  ي ييوي ه.

   يوجدد  جيددل   ح ددل ر جددليخييجي  ويييدد  عدد

 . يخل ة جليخييجي  يجيل لم 

  مقييياييس التقيييييم مكتملييية ومجمعييية فيييي نسيييخة

واحيييدة وفيييق النميييوذج غيييير المطيييور للمركيييز 

 الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

   ييلددلل  اددجة  ييقدديي م  ييددر يدديت يقييي ددل يدد 

  ي ال  ا ة جف  أخيى.
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 الجوانب التي تحتاج الى تحسين:

    حلجة  ييع  ييجيفثي  يميح يث حيث أ د  يوجد

 هـ1434ج  أايلع ييجيفثي  ي  

   عدددد ت ج ي ف  يخ ددددة  يج يدددد    يددددي ييجددددو

 جلي ييع.  

  يحدد يث  يددووف  ييو ددي  ورقددل ئ دد  ي هي ددة

 .2018يقويت  ييفميت     ي  يايجي 

  يي جفددددة  ييقدددديي م  ي ي اددددية رددددر  يخ ددددة

  ي ي اية.

 يل وجفدد  نيددل   عدد   يخيجددلم يفمددت  يجي ددل

 ييخيجلم ل ي ييدر يميجدلع وي لق د ل أحيل دل 

 ييل يايمنت جعل    يل ي ل.

  يي جفدددددة  ليادددددلق جدددددي  يخيجدددددلم  يددددديفمت

 و ايي ييجيلم  يي ييخ. 

  قيددلخ يت ددي م     ع خل ددة جليجليفددة  ويددت

 ييت قيلخ يت ي  ييوظي  ج ييقة  حيحة.

   خلددددل   ادددد   ييوظيدددد   و ييلددددلل  ادددد  

 يحميع  ييحيويي  يحيلف  ير

  ددددف  ي ددددليية  ع ددددلع هي ددددة  ييدددد ييخ 

وخل ددددة  ي اددددلع رددددر  ل  دددد ة  ليل يييددددة 

وأ   ة  يجحث  يفميدر  و دف   ادجة  ي  دي 

  يفمير.

   ل يوج  ي  عم  جفد  ج دو   يديأ   يياديقع

ويقيديت  يييليادلم ع د   ييقيديت  ي جيدر يحيددلف 

 يميي جفة.

  يجيل ددلم  ئح ددل ية ويت ددي م     ع يحيددلف 

يددددر يياددددض يدددد   ييقييددددي  يادددد و  ييي جفدددة 

 .1438يمجي ليل يفلت 

  ل يفيخ  ييقييدي  يقادت  ي ادو  يمجي دليل ردر

يحميددددع ويلادددديي  ييفددددلييي ويت ددددي م     ع 

 و ييهل.

  جف  يت دي م قيدلخ     ع جلي ي ادة  يو ييدة
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 (تن وجدإ)  وتقارير استطالعات الرأي ع المستقلالمراج* يرفق تقرير 

 

 

 للبرنامج الرئيسة . مؤ رات األداء4
 للبرنامج )مت منة مؤشرات األداء الرئيسة المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي(مؤشرات األداء الرئيسة  نتائجضع 

 مؤ ر األداء م
مستوى األداء 

 المستهدف

مستوى 

 األداء الفعلي

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي
 التحليل

مستوى األداء 

المستهدف 

 الجديد

يقيدددددديت يفيرددددددة   ددددددحل   1
     يي محة )هي دة يد ييخ

 ال    خدييجي    ج دلم 

4.5 

4.45 

4.02 

المؤشييييييير ممتييييييياز  

بسييبب زيييادة الييوعي 

 لدى أصحاب العمل

5 

 جلعم رلي ة.

  ييجليغدددة ردددر  ييقيددديت  يدددو ير يمجي دددليل ييفظدددت 

يددي ج ددل )أو  يج ددو  اددييل يدد   ييفددلييي  ييددر و

 يي م ( يثيي ً ي  أويويلم يحاي .

 
 

 :مقترحات التطوير

  حاجيية دليييل المبتعثييين للتحييديث حيييث أنييه توجييد بييه أسييماء

 هـ1434لمبتعثين من 

   .عدم إدراج الخطة الجديدة غير تربوي بالدليل 

  تحييديث نمييوذج التوصيييئ وفقييا إلصييدار هيئيية تقييويم التعليييم

 .2018اصدار ديسمبر 

  المقررات الدراسية في الخطة الدراسية.مراجعة 

  زيييادة عييدد مخرجييات تعلييم البرنييامج وبعييض المخرجييات ال

 تنتمي للمجا  وتناق ها أحيانا مما يستلزم إعادة صياغتها.

  مراجعيييية االتسيييياق بييييين مخرجييييات الييييتعلم واسييييتراتيجيات

 التدريس. 

  قياس مؤشرات األداء خاصة بالجامعة، ولم ييتم قيياس مؤشير

 بطريقة صحيحة.التوعيئ 

  انخفياض نسييب التوعيييئ، وارتفياع نسييب المحييرومين تحتيياج

 الي تحليل

  ضييعئ مشيياركة اع يياء هيئيية التييدريس وخاصيية النسيياء فييي

االنشييطة االكاديمييية وأنشييطة البحييث العلمييي، وضييعئ نسييبة 

 النشر العلمي.

  ال يوجييييد رد علييييى بعييييض بنييييود الييييرأي المسييييتقل، وتقييييييم

 يحتاج للمراجعة. الممارسات عند التقييم النجمي

  البيانييات اإلحصييائية ومؤشييرات األداء تحتيياج لمراجعيية كييي

 .1438تتسق مع التقرير السنوي للبرنامج لعام 

  ال يعكس التقريير القسيم النسيوي للبرنيامج فيي تحلييل وتفسيير

 المعايير ومؤشرات األداء وغيرها.

 .بعض مؤشرات قياس األداء بالدراسة الذاتية جاءت فارغة 

  المبالغيية فييي التقييييم الييذاتي للبرنييامج لمعظييم البنييود سيييما مييع

 المعايير التي ذكر بها )أو تتطلب( كثيراً من أولويات تحسين.
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يوظيدد ( يياددلية و هدد    
 وخ ة  يجي ليل

يقييت   ل  ييي  و  ع دلع   2
هي دددددة  ييددددد ييخ  يددددد ييع 
 يايلادددددددددلم و  ي ييدددددددددع 
 يي ظييدددددددر و ييو دددددددي  

  يوظيلر جليجي ليل.

4.5 

4.6 

4.7 

ممتياز تقييم المؤشر 

بسييبب تييوفر ميثيياق 

 أخالقي
5 

 ييقييت  ييمر يم مجدة يجدو    3
خجي م  ييفمت رر  يجي دليل  
)ييوا  يقد يي م  ي دال  
عمددددددد  يقيدددددددلخ اددددددد و  
يقددد يي  يددد  خيدددخ  قدددل  

 ي مجة  يا ة  ي  ل ية(

4.5 

3.7 

3,8 

التقييييم جيييد إلييى حييد 

 ما ويحتاج لتحسين

4 

 اددددددجة  ييقدددددديي م  ييددددددر  4
 ي ظدي ع يجيى ري دل يقدويت 

 يميقيي م

يت ييت و   ح  
 ياي    ي ل

 

 

 ال يوجد   
 ال يوجد

نسييييييييييييبة              

 التقييم ممتازة .

 

 يي د يض  يياديقع ييفدلييي  5
 يح يع  ي مجة يمجي ليل

يت ييت و   ح  
 ياي    ي ل

 

 يوجد ال

يوجد ال  
 

 يوجد ال
--- 

6 
 اددجة  ييقدديي م  ييددر يقدديت 

  ي ال  جو ي ل
100% 100% 68% 

يوجد ال  
 

 ال يوجد

70% 

 اددددجة يحقيددددض يخيجددددلم  7
 يددددددديفمت يمجي دددددددليل ردددددددر 
 لخيجدددددددلي م  ييفيلييدددددددة 
 يياددديقمة يثدددع  خيجدددلي م 
هي ددة  ييخ  ددلم  ي جيددة 
 و  يييين  يدو  ر يمقيدلخ 

 و ييقويت.

يت ييت و   ح  
 ياي    ي ل

4.45 

 ل يي جض

 ال ينطبق

--- 

 يق يي  ي ال   يفلت  يجو   8
 ييقدددددددددديي م )ييوادددددددددد  
يقدددد يي م  ي ددددال  عمدددد  
يقيلخ يقد يي  يد  خيدخ 
 قددددددددل  يميقيدددددددديت  ييمددددددددر 

 يميقيي م(

4.5 

4.6 

4.43 

ارتفييييييياع النسيييييييبة  

بسييبب ارتفيياع عييدد 

 5 الطالب المسجلين 

 ادددددددجة  ي دددددددال  ي ي دددددددة  9
 ييدد ييخ )جدد و ت يليددع أو 

 يل يفل ي (

1:10 

3.7 

1:24 

التقييييم ممتازبسييبب  

التركيز عليى جمييع  

 المستويات .

4 

10 

 ادددددددجة أع دددددددلع هي دددددددة 
 ييددد ييخ  يددددوي  يحيمددددو  
يتهالم  ييوي ه ي دل ق 

 عمي ل

80% 

 

 

 ال يوجد   
69% 

ارتفعييييييت النسييييييبة  

بسييييييييييبب زيييييييييييادة 

اسييتقطاب العناصيير 

الوطنييييية فييييي قسييييم 

 الطالب

- 

11 

 اددددجة  ي ددددال   يدددد  خمي  
جدددددليجي يل  يدددددوي  أييمدددددو  

 ج جلح  يا ة   وي 

60% 

 

 يوجد ال
62% 

النسييييييبة تجيييييياوزت 

الحد المستهدف لهذا 

العييام.لتميز طالبييات 

 هذا المستوى

- 

 -انخفييييياض النسيييييبة   %45 %100 %50 اجة  ي ال   يد  خمي  ردر  
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جي يل   يجيليوييوخ  يوي  
أييمدددو   ردددر  يحددد      ددد  

 ي   يي  

بسيييبب عيييدم تفعييييل 

االرشييياد االكييياديمي 

بقسيييييييييم الطيييييييييالب 

 لكونهم أو  دفعة 

 اجة  يخييجي  ي  جي يل  
 يجيليوييوخ  يوي  رر ي   

 ي   ييخيف:ا ة 

اجمو  ردر  -يوظلو     -أ
يددت يجحثددو  عدد   - ي اددة ف

 يوظي  أو  ي اة

50% 

4.45 

 ل يوج 

قلييييييييييييية فيييييييييييييرث 

التوعيييييييييييييييييييييييييئ، 

والتسيييييييييييييييييييييييييجيل 

 بالدراسات العليا

- 

 ادددجة  ييقددديي م  ييدددر يدددت  
 D2Lيلفيم ل رر  ظلت 

100% 
100% 

100% 
تيييييم تفعييييييل جمييييييع 

 المقررات 
----- 

 ادددجة  ييقددديي م  ييدددر يدددت  
ج ددلع  ييحيددوى  يفميددر ي ددل 
ورددددددددض يفددددددددلييي جددددددددو   

 Quality ييقددددددددددديي م )

Matters) 

100% ----- ---- 

 

------ 

يقددددويت  ي ددددال  ي ي ددددل   
 يي  ددددددددددر و  يددددددددددل يير 
)ييواددد   ييقددد يي م عددد  
يددددد ى ي لادددددجة  ئي دددددل  
 ي لادددددر و يي  دددددر عمددددد  
يقيلخ يقد يي  اد و  يد  
خيدددخ  قدددل  ي مجدددة  ياددد ة 

  ي  ل ية (

يت ييت و   ح  
 ياي    ي ل 

4 

4.02 

النسييبة قاربييت الحييد 

 المستهدف

5 

 ادددجة  ي دددال   يحل دددمي   
 عم    و ي رأيثي

ييت و   ح  يت 
 ياي    ي ل

1.5 4.7 
 

- 

 
  اجة  ي ال   ييحيويي 

يت ييت و   ح  
 ياي    ي ل

5.7 3,8  
- 

 اددجة ي ددل  ي ددال  عدد   
 يخ يلم  ي الجية )   د ة 
 خدد يلم  ييغويددة  خدد يلم 
وو   لحييلجددددددددددددددددددددددددلم 

  يخل ة...(

يت ييت و   ح  
 ياي    ي ل

 ال يوجد 4.3

 

- 

 

 اددجة  ي ددال   يي ددلييي  
      ة  يال ليةرر 

 
90% 

 

يوجد ال  
 

ميييين واقييييع تعيييياون 

الطالبييات مييع لجنيية 

األنشيييييييطة فهنييييييياك 

80% 

- 

يقيديت  يياديلي ي   يخدد يلم  
  ييييجة و ييين  يوال  .

 - ------------- يت ييت مل يتم 4.5

 
يقيديت  يياديلي ي   يخدد يلم 

  ييييجة   ييقيية.
4.5 3.09 2.95 

انخفيييييياض النسييييييبة 

بسييييييبب االحتييييييياج 

 لدورات تدريبية

4 

يقيدديت  ييادديلي ي  يخدد يلم  
يق يدددة  ييفمويدددلم ) يدددوري 

 ي ديل ة - ليد   – يخ ية 
 يجددددي يل  – يدددد عت  يل ددددر 

 يت ييت        يت ييت 4.5

 ال ينطبق

- 
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  لج ن (،

يقيدددددديت  ييادددددديلي ي  يدددددد   
خ يلم  ييفميت  لييييو در 

. 

  يت ييت 4.5
------------- 

 

 يددوي   ادجة هي ددة  ييد ييخ  
 ل يو   يجليفة ردر  ياد ة 
 ياددددددلجقة  اددددددجل  عدددددد   

  ييقلع   و جاج   يا 

--- 

النسييييييبة تجيييييياوزت  --- 7.4

الحد المستهدف لهذا 

 العام.

- 

 اددددددجة هي ددددددة  ييددددددد ييخ  
 يي دددديييي  رددددر أ  ددددد ة 
 يي دددددويي  يي  دددددر  ياددددد ة 

  ييل ية

100% 

100% 100%  
 

 

- 

عدد   يددل   ددي رددر يجددالم  
عمييددة يحييدددة رددر  ياددد ة 
 ياددلجقة ييددع ع ددو هي ددة 
يدد ييخ جدد و ت يليددع أو يددل 

 يفل ي 

----- 

حيييييييييرث جمييييييييييع  3 9

االع ييييييياء عليييييييى 

تطيييييوير مهييييياراتهم 

 المهنية

- 

 

  لاي دددددددددد ل  م عدددددددددد   

 يييجفيدددددددة ردددددددر يفدددددددلت 
 ييل دددر  ادددجة ل جيدددلير 

  ع لع هي ة ي ييخ.

25% 

 انخفييييييياض العيييييييدد --- ---

بسبب كثرة االعما  

االداريييييييية وعيييييييدم 

التفيييييييير  للبحييييييييث 

 العلمي

- 

 ادددددددجة أع دددددددلع هي دددددددة  
 ييدددد ييخ )جدددد و ت يليددددع( 
 يدددوي  يددد ي ت عمددد    قدددع 
جحددددث و حدددد  يحيددددت رددددر 

  يا ة  يالجقة

50% 

9 --- ------------- 

- 

عدددددددد   أوي ق  يفيددددددددع أو  
 ييقدددددددددددددلييي  ييق يدددددددددددددة 
يميدددتييي م خدددالع  ياددد ة 
 ييل دددية ي ي دددة  ييددد ييخ 
 ج و ت يليع أو يل يفل ي 

25% 

انخفاض النسبة عن  3 4

 - الحد المستهدف

 

 %25 ع     جحلث  ي الجية 

العيام  العددانخفاض  --- ---

بسبب كثرة االعما  

االداريييييييية وعيييييييدم 

 التفر  للبحث

- 

 خددع  يجحددث يدد  ي ددل ي  
خليجية ردر  ياد ة  يادلجقة 
 اددجة يفدد    أع ددلع هي ددة 

  يي ييخ ج و ت يليع

----- 

2 --- 

 - 

 ادددددددجة أع دددددددلع هي دددددددة  
 ييددددد ييخ و يددددديهت يددددد  
 ييددددوظلي   يدددددوي  قددددد يو  

 أ   ة يخ ية  ييجيي 

100% 

42 

100%  
 

 - 

عدددددد   جددددددي يل  ييثقيدددددد   
 ييجييفددددر  ييق يددددة يدددد  

  يجي ليل

  

جي يل 4  
  

15 
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 مالحظة هامة بالنسبة للعالمة المرجعية الخارجية: -

علما بأن القسم حرث خال  ثالث سنوات على  39-38عدم اتخاذ عالمة مرجعية خارجية لهذا العام  -

ي:اتخاذ عالمة مرجعية خارجية له وكانت هذه العالمة ه : 

 جامعة األمير سطام بسليل،   -1

 جامعة القصيم. -2

  

 المذكورة بأعلى الجدو   : األداء اتمؤشرنقاط ال عئ في تحليل  -

قلة فرث التوعيئ، أشهر من التخرج:  6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة  -1

 والتسجيل بالدراسات العليا.

: بسبب عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل ع و هيئة تدريس انخفاض  -2

 كثرة االعما  االدارية وعدم التفر  للبحث العلمي.

ء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة نسبة أع اانخفاض  -3

 : لنفس السبب.السابقة

 ، لنفس السبب السابق.عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمراتقلة  -4

 قلة االستشهادات المرجعية او عدمها. -5

عن  دموا أنشطة لخدمة المجتمعسبة أع اء هيئة التدريس وغيرهم من الموعفين الذين قانخفاض ن -6

 العام الماضي  وذلك النشغا  االع اء .

 

 اكتب قائمة نقاط القوة و التوصيات من خال  نتائج تحليل جميع مؤشرات األداء و المقارنة المرجعية -

    هـ   1439- 1438تحليل لنتائج المؤشرات للعام الجامعي 

الرسالة واالهداف للبرنامج قد وصل الحد  يلحظ ان تقييم معرفة اصحاب المصلحة  لمنطوق -

 المستهدف.

وقد وصلت الحد  %100كانت نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خال  السنة  -

 المستهدف

 وصلت للحد المستهدف وذلك لزيادة اع اء هيئة التدريسنسبة الطالب لهيئة التدريس  -

تجاوزت الحد المستهدف وذلك جاح السنة األولى نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بن -

 لتميز طالبات هذا المستوى 

 وصل للحد المستهدف .تقييم المستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني  -
 

  توصيات  مناقشة المؤشرات بالمجالس الرسمية 

أو داخلية ( وذلك في جلسته االشرة  ناقش مجلس القسم اختيار عالمة مرجعية جديدة سواء) خارجية

هـ ونظرا ألهمية اتخاذ عالمة مرجعية للقسم وكونها أحد متطلبات الجودة 1439-6-10المؤرخة في 

فقد فّوض القسم الدكتور سعد بن محمد العثيمين بصفته وكيل الكلية للجودة والتطوير وع و القسم 

 سلة الجهات المعنية.باختيار عالمتين مرجعيتين )داخلية وخارجية( ومرا

 تم مراسلة الجهات واستقر القسم على اتخاذ

 قسم الدراسات االسالمية بتربية المجمعة عالمة مرجعية داخلية -

 قسم الدراسات االسالمية بجامعة الملك سعود عالمة خارجية -
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 بالكلية بالبرامج التحسين بخطط وعالقتها المؤشرات

 .تامه وموضوعية بمصداقية المقرر تقويم استبانة تعبة كيفية على لتدريبهم للطالب عمل ورشة اعداد -

 الطالب رغبة من للتأكد العامة، الثانوية لخريجي اإلسالمية الدراسات بقسم القبو  معايير في النظر إعادة -

 .بالقسم االلتحاق في

 المستحقين الطالب تصفية الفصل هذا في ويتم بعدها، لما متطلبات األو  المستوى مواد جميع تكون أن -

 من القسم في لإلكما 

 . غيرهم

 للتعاون القسم يحتاج التي التخصصات في وخاصة تعينهم، اجراءات وتسهيل سعوديون، أع اء استقطاب -

 . فيها

 لمهام منهم كثير بتولي الحاصل النقص تعويض وضرورة القيادة، مجا  في القسم اع اء تميز على التنبيه -

 الكلية، في قيادية

 .أسبوعي ساعة 40 من ألكثر عجز يشكل بما

 صفحة النشاء القسم اع اء وحث له، والتفر  العلمي باإلنتاج االهتمام على األع اء تحفيز ضرورة -

 الباحث على خاصة

 . بها االستشهاد ومتابعة العلمي

 .خارجية شراكات بعقد أبحاثهم الستثمار وتوجيههم األع اء تشجيع -

 
 

  تقويم البرنامجتحليل نتائج  .5
 (لنتائج تقويم البرنامج وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج )يتم

 :جوانب القوة

 ارتفاع عدد المقررات التي تم تقييمها من قبل الطالبات

 عمل توصيفات كاملة للمقررات الدراسية

 عمل مؤشرات األداء 

 

 لجودة البرنامجتقويم الطلبة 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 

 يم.لطالبات المشاركات في عملية التقوارتفاع عدد ا

 

 

 أولويات التحسين:

 

 يملبات على المشاركة في عملية التقوحث الطا
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 البرنامج إدارة التي واجهت التحدياتوالصعوبات ز. 

 المتخذةجراءات اإل على البرنامج تطثيرها والتحديات الصعوبات

التييييأثير علييييى جييييودة مييييدخالت  القبو  للطالب والطالبات سياسات

 البرنامج 

رفييع معيييد  القبيييو  بالقسيييم مييين 

 العام القادم.

استكما  بعض الطالبات المدة النظاميية 

  للدراسة مما أدى إلى فصلهن

زيييييييادة تفعيييييييل دور االرشيييييياد  انخفاض معد  االكما  

 االكاديمي

التييييي  ةالعلمييييي يييييةالبحث األنشييييطة قليييية

يجريهييا أع يياء هيئيية التييدريس بسييبب 

 اإلداريةكثرة األعباء واألعما  

ضييعئ الكفيياءة العلمييية فييي أداء 

العملييية التعليمييية ممييا يييؤثر سييلبا 

 .على كفاءة المخرجات

و تخفيييييئ األعمييييا  االدارييييية 

، عليييى أع ييياء هيئييية التيييدريس

بتفرييييض ع يييو هيئييية التيييدريس 

ائييه فرصيية يوًمييا أسييبوعيًا إلعط

 للتفر  البحثي.

صعوبة استقطاب أع اء هيئة تدريس 

 وطنيين أكفاء بالنسبة لقسم الطالبات

انخفاض نسبة استقطاب عناصر 

 وطنية نسائية

تكثيييييييئ الجهييييييود السييييييتقطاب 

 عناصر وطنية نسائية.

 )التربوية والعلمية( تزامن تدريس الخطتين 

وميين ثييم  زيييادة عييدد سيياعات التييدريس ،

زيادة العبء التدريسي علي أع اء هيئية 

 التدريس.

تخفيئ العب عن الع يو خصوصيا فيي 

 األعما  االدارية

 .* تذكر الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية

 

 

 لبرنامجاح. خطة تطوير 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
 نجازمؤ رات اإل

المستوى 

 النهاية البداية المستهدف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

 

 اعتماد التقرير بيانات ط. 

  :االعتمادجهة 
  الجلسة:رقم 

  الجلسة:تاريخ 
 

 
 

 مرفقات التقريرك. 
  البرنامج مقارمقر من لكل لشطري الطالب والطالبات وتقرير تحليل الدفعات  

  همقارلكل مقر من و لكل من  طري الذكور واإلنا  تائج قياس مخرجات التعلم للبرنامج نتقرير. 

 جودة البرنامج ويم الطلبة لتق تقارير 

 )تقرير المراجع المستقل وتقارير استطالعات الرأي ) إن وجدت 
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