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 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م

1 1 L 1.1 

درجة وعي المستفيدين 
 بصيغة الرسالة واألىداف 

08 % 
 

)متوسط مدى معرفة 
أعضاء ىيئة التدريس 

وطالب مرحمة البكالوريوس 
والدراسات العميا بالرسالة 
وذلك باستخدام(استبيان 

 خماسي سنوي

2 2 L 1.2 

تحقق تدريس المقررات وفقًا 
 لمشريعة اإلسالمية.

 التي المقررات عدد )نسبة % 57
 لمشريعة وفقاً  تدرس

 عدد إجمالي إلي اإلسالمية
 البرنامج مقررات

3 3 L 1.3 
التوافق بين رسالة  نسبة

 البرنامج ورسالة المؤسسة
 بين التوافق نسبة )متوسط 58%

 ورسالة البرنامج رسالة
 ) المؤسسة

4 4 

L 1.4  تقييم المستفيدين لدليل
الييكل السياسات متضمنا 

التنظيمي واالختصاصات 
 الوظيفية

) متوسط درجة كفاية دليل  58%
السياسات باستخدام استبيان 

سنوي خماسي موجو إلى 
كل من أعضاء ىيئة 

التدريس وطالب السنة 
 النيائية(

5 5 

L 1.5  نسبة الرضا الوظيفي
 ألعضاء ىيئة التدريس

)متوسط درجة الرضا  57%
الوظيفي ألعضاء ىيئة 

التدريس باستخدام استبيان 
 خماسي
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L 1.6  درجة التقييم العام لمجودة
 وخبرات التعمم 

)متوسط درجة التقييم العام  % 08
لمجودة باستخدام استبيان 
سنوي  خماسي لطالب 

 السنة النيائية(

7 7 

L 1.7  نسبة المقررات التي قام
الطالب بتقييميا خالل 

 العام

 استطالع رأي الطمبة 08%

8 8 

L 1.8  نسب الطالب إلى أعضاء
 ىيئة التدريس

 

)عدد الطالب عمى عدد  1 : 20
األساتذة عمى رأس العمل 

وغير المتفرغين لمدراسة أو 
 أي ميام أخرى(



 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م
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L 1.9  درجة تقييم الطالب الشامل
 لممقررات التي يدرسونيا

 

)متوسط تقييم الطالب  08%
الشامل لممقررات عمى 

 درجات(مقياس من خمسة 
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L 1.10  رضا الطالب عن أداء
أعضاء ىيئة التدريس ومن 

 بالبرنامج  في حكميم

)متوسط درجة رضا  08%
الطالب عن أداء أعضاء 

 ىيئة لطالب البرنامج (
 

11 11 

L 1.11  نسبة أعضاء ىيئة التدريس
الحاصمين عمى درجة 

 الدكتوراه

58% 
 

)نسبة عدد الحاصمين عمى 
 العدد الكمى(الدكتوراه من 

12 12 

L 1.11 معدل االستبقاء 
 

نسبة الطالب الذين دخموا  % 08
البرامج وأكمموا بنجاح السنة 

 األولى

13 13 

L 1.13  معدل التخرج لطالب مرحمة
 البكالوريوس

 

نسبة عدد الطالب الذين  58%
 سأكمموا دراسة البكالريو 

في مدة الدراسة من جممة 
الطالب الذين التحقوا 

 بالبرنامج.
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L 1.14  نسبة خريجي برنامج مرحمة
في  –البكالوريوس الذين 

من  -أشير 6خالل 
 التخرج:
 أ( تم توظيفيم
 ب( التحقوا بدراسات الحقة

ج(لم يتم توظيفيم أو 
 التحاقيم بدراسات الحقة

نسبة الطالب الذين يدخمون  78%
برامج الدراسات العميا 

وأكمموا ىذه البرامج في 
 الوقت المحدد

15 15 

L 1.15  رضا الطالب عن نظام
 الشكاوى بالبرنامج

 

متوسط درجة رضا الطالب  78%
عن نظام الشكاوي  

 باستخدام استبيان خماسي 
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L 1.16  تقييم الطالب لإلرشاد
 األكاديمي والميني

 

الطالب متوسط درجة رضا  % 58
عن الخبرة الميدانية  

باستخدام استبيان خماسي 
 يقدم لخريجي البرنامج(

17 17 

L 1.17  رضا الطالب عن الخدمات
 واألنشطة الآلصفية.

)متوسط درجة رضا  68%
الطالب عن نظام الشكاوى 
باستخدام استبيان خماسي 

 يقدم لطالب البرنامج (

18 18 

L 1.18  تقييم المستفيدين لممكتبة
 "والمركز اإلعالمي". 

)متوسط معدل مناسبة  08%
اإلرشاد األكاديمي والميني 

باستخدام استبيان سنوي 
خماسي يقدم لطالب السنة 

 النيائية(

19 19 
L 1.19  تقييم المستفيدين لممكتبة

 الرقمية. 
)متوسط درجة رضا  68%

الطالب عن الخدمات 



 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م

واألنشطة الالصفية  
باستخدام استبيان خماسي 

 يقدم لطالب البرنامج (

21 21 

L 1.20  تقييم المستفيدين لممرافق
 والتجييزات

 

57 % 
 

استطالع رأي أعضاء ىيئة 
 التدريس
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L 1.21  رضا أعضاء ىيئة التدريس
عن نظام اإلدارة المالية 

 وكفايتيا

 استطالع رأي 68%

22 22 

L 1.22 نسبة أعضاء ىيئة التدريس 
الذين غادروا في العام 
السابق ألسباب غير 
 الوصول لسن التقاعد.

 إفادة رئيس القسم ال يوجد
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L 1.23  نسبة أعضاء ىيئة التدريس
المشاركون في أنشطة 

التطوير الميني خالل العام 
 السابق

 إفادة منسق الجودة ال يوجد

24 24 

L 1.24  عدد األبحاث المنشورة في
العام مجالت محكمة في 

السابق لكل أعضاء ىيئة 
التدريس من ذوي الدوام 

 الكامل

08 % 
 

 إفادة أعضاء ىيئة التدريس
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L 1.25  نسبة أعضاء ىيئة التدريس
من ذوي الدوام الكامل الذين 

لدييم عمى األقل بحث 
عممي واحد منشور في 

مجمة محكمة، وذلك في 
 العام السابق.

 إفادة أعضاء ىيئة التدريس % 08

26 26 

L 1.26  عدد األبحاث أو التقارير
التي قدمت في مؤتمرات 

أكاديمية خالل العام السابق 
وذلك لكل أعضاء ىيئة 

 التدريس ذوي الدوام الكامل

 إفادة أعضاء ىيئة التدريس 08%
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L 2.1 لخبرتيم الطمبة تقييم 

 الميدانية
استطالع رأي الطمبة  3:  0

 الخريجين

28 28 

L 3.1  نسبة أعضاء ىيئة التدريس
ومن في حكميم من ذوي 

الدوام الكامل المشاركين في 
 أنشطة الخدمة المجتمعية 

 بنسبة 3:   0
33.33% 

 إفادة أعضاء ىيئة التدريس
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