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 هقدهت 

يعرف نظام الجودة عمى أنو الييكل التنظيمي والمسؤوليات واجراءات من متطمبات االعتماد البرامجي اعداد دليل لضمان الجودة بالبرنامج و 
المؤسسة  العمل وعمميات التشغيل والموارد االزمة إلدارة الجودة بالمؤسسات التعميمية لمتحقق من أن المعايير األكاديمية متوافقة مع رسالة

ج التعميمية وذلك بغرض الدعم والتحسين المستمر واالعتراف العمني بالبرنامج الذي يستوفي معايير الجودة المطموبة , لذلك يعتبر البرنام
شرات التعميمي مسئوال عن مراقبة أدائو وتخطيط عمميات تحسين أدائو قياسا برسالتو وأىدافو. وعميو يقوم البرنامج بتحديد مجموعة من مؤ 

االداء الرئيسية التي يجب عمى البرنامج توفير المعمومات الخاصة بيا وليذا المتطمب مجموعة مشتركة من البيانات االحصائية التي 
 يستخدميا البرنامج إلجراء مقارنات لألداء داخمية وأخرى خارجية مناظرة. 

المدخالت في الموارد المتاحة لمبرنامج من موارد مالية ومرافق  عناصر ىذا النظام تتكون من المدخالت والعمميات والمخرجات . تتمثل
, و وتجييزات وأعضاء ىيئة التدريس وطالب. والعمميات تتضمن الترتيبات االدارية والسياسات واالجراءات التنظيمية التي يقوم بيا البرنامج 

ت والنتائج الخاصة بو. ويشمل ىذا التعبير عمميات التدريس ما يحدث في البرنامج من استخدام لممدخالت المتاحة اليو إلنتاج المخرجا
 واجراءات التقويم 
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وعمميات ادارة البحوث واالنشطة االجتماعية , فضال عن مجموعة واسعة من االنشطة االخرى التي ليا تأثير مباشر أو غير مباشر عمى 
 . تعمم والبحث في البرنامجالبرنامج لمحصول عمى المخرجات الخاصة بنتائج عمميات التعميم وال

   األًظوت ًبذة عي بزًاهج 

 9241 – 9241في العام ) القسم  أنشئ  فقد المتخصصة العممية األقسام ويعد  من ,بجامعة نجرانكمية العموم االدارية  األنظمةقسم  يتبع
  ىـ (9241 -9241) أبوابيا لمطالب في العام الدراسي كمية العموم االدارية, بوصفو جزءا من الييكل العام لمكمية التي فتحت ضمن اقسامىـ( 
 األنظمة, في البكالوريوس درجة فييا نجاحو بعد الطالب يمنح دراسية, مستويات ثمان عمى موزعة دراسية سنوات أربع بالبرنامج الدراسة مدة
 .اإلدارية العموم كمية مجمس من توصية عمى بناء نجران, جامعة مجمس من بقرار

الذي يعد من أكثر المجاالت رحابة في سوق العمل  األنظمةوير المجتمع وتمبية احتياجاتو في المجاالت المختمفة والسيما في مجال في تط
ر , حيث يمكن الدارس من المشاركة الكاممة في أعمال مختمفة , ويعدد أمامو  الخيارات لينتقي المناسب لو منيا كما أنيا تتيح لو العمل الح

ذلك الطمبة في كمية العموم االدارية منذ المحظات االولى حيث شيد القسم اقباال كبيرا من خريجي المرحمة الثانوية , حيث بمغ عدد وقد وعى 
دائما أن يكون في الطميعة عن طريق اعتماد الكفاءة شعارا  األنظمة. ويحاول قسم اً ( طالب 42)  الطالب في السنة االولى من التأسيس عدد

  د حرص القسم عمى صياغة رسالتو بطريقة واضحة ومحددة قائمة عمى أساس الميزة التنافسية لموصول الى أعمى مستويات الجودةلمقسم ولق
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ف والتميز المطموب ووفقا لممعايير الدولية لمجودة المطموبة لمجانب العممي. كما أن القسم يقوم بتأىيل الطمبة وتدريبيم وتزويدىم بمختم

بعد اكمال الطالب كافة المتطمبات الدراسية  األنظمةقدراتيم المعرفية ويمنح القسم درجة البكالوريوس في  ينميبكل ما  المجاالت المعرفية
. األنظمةفي   الميني بنجاح في جميع المواد الدراسية المقررة حسب الخطة الدراسية التي حددىا القسم. كما يمنح القسم شيادة الماجستير

  .التي تتبناىا المممكة  4141دة وتطبيق لرؤية مما يعد قراءة جي
 

 رؤيت الربًاهج 
اإلسالهيت الشزيعت وفق األًظوت، تعلين يف والتويش الزيادة . 

 رسالت الربًاهج
  .اإلسالهيت للشزيعت وفقا   اجملتوع، احتياجاث تلبيت يفإسهاها   األًظوت، جمال يف وههٌيا   علويا   هؤهلني خزجيني إعداد    

 

  اف االسرتاتيجيت  للربًاهجاألهد
 . األنظمة مجال في ومينياً  عممياً  مؤىمين خرجين إعداد-9
 في مجال األنظمة العممي بالتطبيق ةالنظري دراسةال ربط-4
 .المجتمع احتياجات تمبية في اإلسيام-4
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 ترسيخ القيم االسالمية , وتعزيز اليوية الوطنية لخريجي البرنامج.-2
 

و تحديد نقاط القوة بالبرنامج ونقاط الضعف ووضع مقترحات التحسين وذلك من خالل النتائج الواردة من التقارير واالستبانات تقويم البرنامج 
  -واستطالعات  الرأي التالية من خالل :

  .تقارير المقيم الخارجي الخاصة بمراجعة ىيكل ومحتويات البرنامج 

 .تقارير البرنامج 

  .تقارير المقررات 

 مراجعة الورقة االختبارية لمقررات البرنامج.  تقارير 

  .تقارير مؤشرات أداء البرنامج الرئيسية ومقارنة نتائجيا مع نتائج تقارير مؤشرات االداء السابقة 

 .استبانة بيانات توظيف الخريجين 

 استبانة استطالع آراء جيات التوظيف عن أداء الخريجين . 
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 لمستوى الثامن (استبانة تقويم البرنامج ) طالب ا 

  ) استبانة تقويم خبرة الطالب )طالب المستوى الثامن 

  .استبانة تقويم المقرر الدراسي 

  استبانة خاصة باستطالعات الرأي الخاصة برضا الطالب وأعضاء ىيئة التدريس عن مصادر التدريس ومدى كفايتيا لضمان تحقيق نواتج التعمم
 المستيدفة. 

  ًظام ضواى اجلىدة 

جودة العممية التعميمية مجموعة من المعايير التعميمية والتربوية لرفع مستوى  يسعى الى تحقيق  ههدافته وارسالته و رؤيطبقا ل األنظمةج برنام

مختمفة من أجل اشباع حاجات الطالب ورفع قدراتهم المختمفة التي تفي بمتطمبات سوق العمل. من خالل مدخالت جيدة وتطبيق عمميات 
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  -النحو التالي :

 

 

  األداء مؤشرات  متطلبات ضمان جودة عناصر العملية التعليمية  مكونات العملية التعليمية 

نظام الدراسة والخطة الدراسية  المدخالت 
 رنامجلمب

خطة دراسية محدثة تم وضعيا من قبل خبراء متخصصين في ضوء متطمبات سوق العمل 
 والمجتمع معتمدة بقرار مجمس الكمية والجامعة

 قرار اعتماد الخطة الدراسية المحدثة

  توصيف لمبرنامج معتمد يتضمن أىداف واضحة ونواتج تعمم محددة وقابمة لمقياس
نات مرجعية ليا مع برامج مناظرة لجامعات رائدة تم وضعيا في ضوء إجراء مقار 
 عمى المستوى اإلقميمي والعالمي

نتائج الدراسة الخاصة بإجراء المقارنات المرجعية  –قرار اعتماد توصيف البرنامج 
 مع البرامج النظيرة 

 وثيقة معتمدة بمحددات انتقاء وتعين أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج  ع متطمبات البرنامجمحددات ومعايير اختيار أعضاء ىيئة التدريس لمتعيين واضحة تتناسب م أعضاء ىيئة التدريس 

 بيان بأعداد أعضاء ىيئة التدريس نسبة إلى أعداد الطالب بالبرنامج  يتناسب عدد أعضاء ىيئة التدريس مع أعداد الطمبة بالبرنامج

 سب مع متطمبات البرنامج تتضمن:سياسات لمقبول والتسجيل فعالة ونزيية وتتنا الطالب
  الشيادة الثانوية العامة 

 سياسات معتمدة ومعمنة لمقبول والتسجيل تتناسب مع متطمبات البرنامج
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 تقدير يتناسب مع شروط  قبول التعميم العالي

 
 

  رضا أعضاء ىيئة التدريس عن مستوى الطالب الممتحقين بالبرنامج

 

 األداءمؤشرات  ات ضمان جودة عناصر العممية التعميميةمتطمب مكونات العممية التعميمية

 نماذج لممصفوفات مدرجة بممف المقرر مصفوفات تشير إلى تحقق نواتج تعمم المقرر ألىداف ونواتج تعمم البرنامج  المقررات –البرنامج   

 المقرر نماذج لممصفوفات مدرجة بممف مصفوفة مدى تحقق المقررات لنواتج تعمم البرنامج 

 نماذج لممصفوفات مدرجة بممف المقرر مصفوفات تشير إلى تحقق محتوى المقرر لنواتج تعمم المقرر

 حصر لمقاعات الدراسية بتجييزاتيا يتوفر بالبرنامج قاعات  دراسية لممحاضرات مجيزة تتناسب مع أعداد الطالب المرافق والتجييزات 

مستخدمييا من أعضاء ىيئة التدريسيوفر البرنامج أجيزة حاسوب تكفي   بيان بأعداد أجيزة الحاسوب تناسبًا ألعداد أعضاء ىيئة التدريس 

من اإلداريين قاعات يوفر البرنامج  تناسبًا ألعداد اإلداريين بالبرنامج القاعات بيان بأعداد  

د بالبرنامج عقد برنامج تعريفي وبرنامج لإلعداد والتييئة لمطالب الجد الطالب  العمميات  نتائج تفريغ استمارات الرضا عن المقاء 

نتائج استطالعات الرأي الخاصة برضا الطالب عن الخدمات الطالبية ونظام  االىتمام باألنشطة الصفية واألنشطة الالصفية التي تراعي الميارات الخاصة لمطالب

 المتبع ونظام الشكاوى اإلرشاد األكاديمي

 

تمد لإلرشاد األكاديمي ومتابعة الطالب المتعثرين والفائقين ووضع برامج تطبيق نظام مع
 لمتطوير والتعزيز ألدائيم بالبرنامج 
 تطبيق نظام لمشكاوي والمقترحات
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 توفير وثيقة تتضمن حقوق ومسئوليات الطالب محددة بشكل واضح ومفيوم وتطبيقيا بشكل 
 
 
تاحة تداولي يا بسيولة لمطالبتسم بالعدل والشفافية وا   
 
  

 توفير وثيقة فييا حقوق وواجبات الطالب الجامعي
 
  
 
 

 توفر أدلة توضيحية لمبرنامج
  
 

 لمطالب  دليل البرنامجاعالن 

عقد لقاء لمتوظيف بغرض التوجيو الميني فيما يتعمق بالوظائف ذات الصمة بمجاالت الدراسة 
 بالبرنامج

نسبة رضا الحضور  –إمضاءات الحضور –قاء برنامج الم –دعوة لقاء التوظيف 
 عن المقاء

 

  األداء مؤشرات  متطمبات ضمان جودة عناصر العممية التعميمية  مكونات العممية التعميمية 

 –تقرير المقرر  –إعداد ممف لكل مقرر يتضمن بيانات كاممة حول المقرر )توصيف المقرر  المقررات –البرنامج   
 قائمة بأسماء الكتب المعتمدة كمصادر 

 ممفات المقررات
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.اإلسالمية الشريعة وفق األنظمة، تعليم في والتميز الريادة  
 رسالة البرنامج:

اإلسالمية للشريعة وفقا   المجتمع، احتياجات ةتلبي في     . إسهاما   األنظمة، مجال في ومهنيا   علميا   مؤهلين خريجين إعداد    
 
 

 املولكت العزبيت السعىديت
 تعلينوسارة الــــــ

 جــــــــاهعــــت جنـــــــــزاى

 كليت العلىم االداريت

 األًظوتقسن 
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عداد تقارير عنيا بصورة دورية , تتضمن معمومات عن مدى فاعمية   مراجعة تقارير المقررات وا 
تحقق نواتج التعمم المستيدفة واالستعانة بنتائج االستراتيجيات المدرجة بالتوصيف , ومدى 

 التقارير في إعداد تقرير البرنامج 

 مراجعة فصمية لتقارير المقررات  مع بداية الفصل الدراسي  

 نماذج االختبارات  جداول تتبع مستويات الطالب بالمقرر  –ونماذج من االمتحانات  –أنشطة التدريس المستخدمة 
 

تاحتيا لمطالب تحدد قائمة  بأسماء الكتب المعتمدة كمصدر لكل مقرر دراسي بالبرنامج سنويًا وا 
. 

 قائمة بأسماء الكتب المعتمدة كمصادر لكل مقرر دراسي بالبرنامج 

 
تحدد لجان استشارية بالبرنامج يشارك في عضويتيا ممارسون متميزون من المين والوظائف 

 ولتقديم المشورة حول محتوى البرنامج وجودتو  ذات العالقة بالبرامج , لممتابعة

 
 االشراف عمي تكوين المجان من ممثمون لسوق العمل.

 تحديد اجتماعات مع بداية الفصل الدراسي 
اعتماد أسموب االمتحان الموحد لممقرر الواحد الذي يدرسو أكثر من عضو ىيئة تدريس 

 بالبرنامج
 وب االمتحان الموحد لممقرر الواحد قرار مجمس القسم بالموافقة عمى أسم

 نماذج لالختبارات الموحدة 
تحديث المناىج الدراسية بشكل مستمر لمواكبتيا لمتطورات العممية الحديثة والسماح بتطوير 

 % ومراجعتيا واعتمادىا من مجمس القسم 5-9ىذه المفردات سنويًا بنسبة 
حًا بو أسباب إجراء التعديالت أو قرار مجمس القسم بالموافقة عمى التعديالت موض

 اإلضافات المقترحة
اعتبار الكتاب المنيجي الحد األدنى لممادة العممية يضاف إلييا دراسات ومصادرىا يحددىا 

 مسئولي المقرر 
وثيقة بالمصادر العممية التي تم استخداميا كمادة عممية لكل مقرر مدرجة بممف 

 المقرر
 نماذج من التطبيق الفعمي لالستراتيجيات واألنشطة مدرجة بممف المقرر . ة لمتدريس متنوعة تتناسب مع طبيعة المقررات  بالبرنامج تطبيق استراتجيات وأنشط

 التغذية الراجعة عن استراتيجيات التدريس المستخدمة 

 

  األداء مؤشرات  متطمبات ضمان جودة عناصر العممية التعميمية  مكونات العممية التعميمية 
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 رؤية البرنامج:

.اإلسالمية الشريعة وفق األنظمة، تعليم في والتميز الريادة  
 رسالة البرنامج:

اإلسالمية للشريعة وفقا   المجتمع، احتياجات ةتلبي في     . إسهاما   األنظمة، مجال في ومهنيا   علميا   مؤهلين خريجين إعداد    
 
 

 املولكت العزبيت السعىديت
 تعلينوسارة الــــــ

 جــــــــاهعــــت جنـــــــــزاى

 كليت العلىم االداريت

 األًظوتقسن 
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 المقررات –البرنامج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 تطبيق أساليب متنوعة لمتقييم منيا : -
 نياية العام( لتقييم نواتج التعمم المعرفية واالدراكية  –االختبار التحصيمي )الفصمي -
 

 
 

 نماذج لالختبارات التحصيمية مدرج بممف المقرر

 
 
متعمقة بميارات التعامل مع اآلخرين وميارات التواصل المالحظة المباشرة والغير مباشرة لتقييم نواتج التعمم ال-

 . وتقنية المعمومات والنفس حركية
 –أساليب التقييم  –استراتيجيات التدريس  –استطالعات الرأي الخاصة بتقييم رضا الطالب عن )المقرر -

 (  أعضاء التدريس
 . تقارير المقررات والبرنامج-
 . تقارير المراجع الخارجي لمبرنامج-
 
 
 مدى قياس أسئمة االختبار لمحتوى المقرر طبقًا ألىميتو النسبية - : تقييم الورقة االختبارية لمتأكد من -
 قدرة االختبار عمى قياس جميع نواتج تعمم المقرر المعرفية واإلدراكية. -

 
 

 نماذج من استمارات المالحظة .
 

أساليب  –التدريس  تاستراتيجيا –التغذية الراجعة لرضا الطالب عن )المقرر 
 أعضاء ىيئة التدريس(  –التقييم 

 
 
 

تقرير تقييم الورقة االختبارية والمخاطبات الخاصة باتخاذ إجراءات تصحيحية بناًء 
 عمى نتائج التقرير

التغذية الراجعة لمطالب ,  لكتب في المكتبة نسبة إلى عدد الطمبةعدد عناوين ا توفر الجامعة مكتبة تتضمن العناوين التي تمبي احتياجات المستفيدين بالبرنامج - المرافق والتجييزات
 عن خدمات المكتبة

 نتائج رضا الطالب وأعضاء ىيئة التدريس عن مصادر التعمم المتاحة والطالب  توفر الجامعة شبكة لألنترنت لخدمة أعضاء الييئة التدريسية -
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 رؤية البرنامج:

.اإلسالمية الشريعة وفق األنظمة، تعليم في والتميز الريادة  
 رسالة البرنامج:

اإلسالمية للشريعة وفقا   المجتمع، احتياجات ةتلبي في     . إسهاما   األنظمة، مجال في ومهنيا   علميا   مؤهلين خريجين إعداد    
 
 

 املولكت العزبيت السعىديت
 تعلينوسارة الــــــ

 جــــــــاهعــــت جنـــــــــزاى

 كليت العلىم االداريت

 األًظوتقسن 
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  األداء مؤشرات  عناصر العممية التعميمية متطمبات ضمان جودة  مكونات العممية التعميمية 

   

 

بما في ذلك التجييزات التي عمى عيدة كل من  بالبرنامجتتوفر قائمة كاممة بالتجييزات المستخدمة 
 التدريس والبحث ألغراضاعضاء ىيئة التدريس 

 جدول ضبط وتنظيم االستخدام المشترك لممرافق والتجييزات وقوائم الحصر

البرنامج مقترحات سنوية لمميزانية يوضح فييا المتطمبات التفصيمية لمبرنامج ويقوم بمتابعتيا يقدم منسق 
 واجراء التعديالت الالزمة عمييا بعد االعتماد الميزانية وتخصيص الموارد المالية الالزمة لمبرنامج.

 تقرير منسق البرنامج عن جوانب صرف  الميزانية بنياية كل عام

 
 

 ية لتقييم حالة التجهيزات بشكل منتظم و مع توفير الصيانة الالزمة لهامتابعة دور 

 
 

 نتائج رضا اعضاء ىيئة التدريس والطالب عن التجييزات المتاحة لمبرنامج

أعضاء ىيئة 
 التدريس

مجالمعتمدة من قبل ادارة البرنا التقديرشيادات  تقوم ادارة البرنامج بتشجيع مبادرات اعضاء التدريس  
تيسير  –وضع برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس  ) راعي االىتمام بالتطوير الميني المستمر من خاللي

 . المقاءات العممية ( –حضور المؤتمرات 
نسب المشاركة في أنشطة التطوير الميني واألنشطة العممية مثل )حضور -

  ا باألعوام السابقةالعممية ( ومقارنتي والسمنارات–المؤتمرات –الدورات التدريبية 
بيان حصر بنسب حضور عضو ىيئة التدريس لمدورات الخاصة بتكنولوجيا -

 السابقة باألعوامالتعميم والتعمم ومقارنتيا 
تييء القيادات االدارية جو من االستقرار الوظيفي من خالل تقميل معدل دوران اعضاء ىيئة التدريس 

 واالداريين في البرنامج 
عضاء ىيئة التدريس الين غادروا البرنامج في السنوات بيان بنسبة ا

 السابقة ألسباب عدا التقاعد بسب السن 
-التقييم الذاتي-تقييم النظير–تقييم الطالب  اعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج ويتضمن : ألداءيتم تقييم دوري 

 تقييم التميز االكاديمي
المختمفة  تالتقييمانتائج  تقارير -  
التصحيحية التي تمت  باإلجراءاتاالجتماعات والمخاطبات الخاصة  محاضر -

 بناء عمى التقييم 
 برنامج لمتييئة واإلعداد ألعضاء ىيئة التدريس الجدد بالبرنامجاليقدم 

 
 نتائج رضا اعضاء ىيئة التدريس عن البرنامج التعريفي
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 رؤية البرنامج:

.اإلسالمية الشريعة وفق األنظمة، تعليم في والتميز الريادة  
 رسالة البرنامج:

اإلسالمية للشريعة وفقا   المجتمع، احتياجات ةتلبي في     . إسهاما   األنظمة، مجال في ومهنيا   علميا   مؤهلين خريجين إعداد    
 
 

 املولكت العزبيت السعىديت
 تعلينوسارة الــــــ

 جــــــــاهعــــت جنـــــــــزاى

 كليت العلىم االداريت

 األًظوتقسن 
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  األداء مؤشرات  ية التعميمية متطمبات ضمان جودة عناصر العمم مكونات العممية التعميمية 

   

 

 اتتداوليىيئة التدريس واضحة ممكن  بأعضاءتتوفر وثيقة تضم الميام واالدوار والمسؤوليات الخاصة 
 بسيولة 

ىيئة التدريس معتمدة  بأعضاءالخاصة  والمسؤولياتوثيقة بالميام واالدوار 
 ومعمنة 

 
 

 ة التدريستطبق سياسات واجراءات عادلة عمى اعضاء ىيئ

 
 

وثيقة بالسياسات واالجراءات الخاصة بالتعامل مع اعضاء ىيئة التدريس 
 معتمدة ومعمنة 

نماذج من االجراءات المطبقة فعميا عمى اعضاء ىيئة التدريس-  
نتائج تحميل استبانة رضا اعضاء ىيئة-  

 يجون الخر  المخرجات
ددة وكتابة تقارٌر ووضع خطط للتحسٌن فً ضوء تتبع نتائج تقوٌم أداء الطالب ومقارنتها بمعاٌٌر مح -

 نتائج التقرٌر
 رصد وتتبع نتائج الطالب ومقارنتيا بمعايير محددة لألداء . قوائم

 االجراءات التصحيحية وخطط التحسين .  
 نتائج قٌاس مدى تحقق نواتج التعلم للمقررات والبرنامج -
 نامج اعداد  تقارٌر منتظمة عن مؤشرات االداء بالبر-

 نتائج مقارنة الوضع الراىن لمؤشرات االداء بالوضع المأمول .

آراء طالب المستوى الثامن في البرنامج ومستوى خبرة الطالب  استطالعنتائج  استطالع آراء طالب المستوى الثامن فً البرنامج ومستوى خبرة الطالب -
 . 

لتً اكتسبوها بالبرنامج ومدى ارتباطها بالوظائف التً استطالع آراء الخرٌجٌن حول الكفاٌات المهنٌة ا -.
 ٌمارسونها فً سوق العمل

بالبرنامج  اكتسبوىانتائج استطالع آراء الخريجين حول الكفايات المينية التي  
 بالوظائف التي يمارسونيا في سوق العمل . ارتباطياومدى 

امج للتعرف على نقاط القوة والضعف لهؤالء استطالع رأي جهات التوظٌف التً ٌعمل بها خرٌجو البرن -
 الخرٌجٌن..  

نتائج استطالع رأي جيات التوظيف التي يعمل بيا خريجو البرنامج لمتعرف  
 . عمى نقاط القوة و الضعف في ىؤالء الخريجين 

 تنفٌذ برامج تدرٌبٌة للطلبة  للخرٌجٌن تهدف الى تطوٌر قدراتهم ومهاراتهم المهنٌة كل فً مجال
 تخصصه.

 رضا الطالب عن البرنامج التدريبي . استطالع  نتائج

 



 
 

13 

 رؤية البرنامج:

.اإلسالمية الشريعة وفق األنظمة، تعليم في والتميز الريادة  
 رسالة البرنامج:

اإلسالمية للشريعة وفقا   المجتمع، احتياجات ةتلبي في     . إسهاما   األنظمة، مجال في ومهنيا   علميا   مؤهلين خريجين إعداد    
 
 

 املولكت العزبيت السعىديت
 تعلينوسارة الــــــ

 جــــــــاهعــــت جنـــــــــزاى

 كليت العلىم االداريت

 األًظوتقسن 
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  رئٌس قسم األنظمة                                                                                                      منسق الجودة فً القسم
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