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 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م

1 1 L 1.1 

درجة وعي السدتفيجيؼ 
 بريغة الخسالة واألىجاف 

08 % 
 

)متؽسط مجى معخفة 
أعزاء ىيئة التجريذ 

وطالب مخحمة البكالؽريؽس 
والجراسات العميا بالخسالة 
وذلغ باستخجام(استبيان 

 خساسي سشؽي 

2 2 L 1.2 

تحقق تجريذ السقخرات وفقًا 
 لمذخيعة اإلسالمية.

 التي السقخرات عجد )ندبة % 57
 لمذخيعة وفقاً  تجرس

 عجد إجسالي إلي اإلسالمية
 البخنامج مقخرات

3 3 L 1.3 
التؽافق بيؼ رسالة  ندبة

 البخنامج ورسالة السؤسدة
 بيؼ التؽافق ندبة )متؽسط 58%

 ورسالة البخنامج رسالة
 ) السؤسدة

4 4 

L 1.4  تقييػ السدتفيجيؼ لجليل
الييكل الدياسات متزسشا 

التشعيسي واالختراصات 
 الؽظيفية

) متؽسط درجة كفاية دليل  58%
الدياسات باستخجام استبيان 

سشؽي خساسي مؽجو إلى 
كل مؼ أعزاء ىيئة 

التجريذ وطالب الدشة 
 الشيائية(

5 5 

L 1.5  ندبة الخضا الؽظيفي
 ألعزاء ىيئة التجريذ

)متؽسط درجة الخضا  57%
الؽظيفي ألعزاء ىيئة 

التجريذ باستخجام استبيان 
 خساسي

6 6 

L 1.6  درجة التقييػ العام لمجؽدة
 وخبخات التعمػ 

)متؽسط درجة التقييػ العام  % 08
لمجؽدة باستخجام استبيان 
سشؽي  خساسي لطالب 

 الدشة الشيائية(

7 7 

L 1.7  ندبة السقخرات التي قام
الطالب بتقييسيا خالل 

 العام

 استطالع رأي الطمبة 08%

8 8 

L 1.8  ندب الطالب إلى أعزاء
 ىيئة التجريذ

 

)عجد الطالب عمى عجد  1 : 20
األساتحة عمى رأس العسل 

وغيخ الستفخغيؼ لمجراسة أو 
 أي ميام أخخى(



 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م

9 9 

L 1.9  درجة تقييػ الطالب الذامل
 لمسقخرات التي يجرسؽنيا

 

)متؽسط تقييػ الطالب  08%
الذامل لمسقخرات عمى 

 درجات(مقياس مؼ خسدة 

11 11 

L 1.10  رضا الطالب عؼ أداء
أعزاء ىيئة التجريذ ومؼ 

 بالبخنامج  في حكسيػ

)متؽسط درجة رضا  08%
الطالب عؼ أداء أعزاء 

 ىيئة لطالب البخنامج (
 

11 11 

L 1.11  ندبة أعزاء ىيئة التجريذ
الحاصميؼ عمى درجة 

 الجكتؽراه 

58% 
 

)ندبة عجد الحاصميؼ عمى 
 العجد الكمى(الجكتؽراه مؼ 

12 12 

L 1.11 معجل االستبقاء 
 

ندبة الطالب الحيؼ دخمؽا  % 08
البخامج وأكسمؽا بشجاح الدشة 

 األولى

13 13 

L 1.13  معجل التخخج لطالب مخحمة
 البكالؽريؽس

 

ندبة عجد الطالب الحيؼ  58%
 سأكسمؽا دراسة البكالريؽ 

في مجة الجراسة مؼ جسمة 
الطالب الحيؼ التحقؽا 

 بالبخنامج.

14 14 

L 1.14  ندبة خخيجي بخنامج مخحمة
في  –البكالؽريؽس الحيؼ 

مؼ  -أشيخ 6خالل 
 التخخج:
 أ( تػ تؽظيفيػ
 ب( التحقؽا بجراسات الحقة

ج(لػ يتػ تؽظيفيػ أو 
 التحاقيػ بجراسات الحقة

ندبة الطالب الحيؼ يجخمؽن  78%
بخامج الجراسات العميا 

وأكسمؽا ىحه البخامج في 
 الؽقت السحجد
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L 1.15  رضا الطالب عؼ نعام
 الذكاوى بالبخنامج

 

متؽسط درجة رضا الطالب  78%
عؼ نعام الذكاوي  

 باستخجام استبيان خساسي 

16 16 

L 1.16  تقييػ الطالب لإلرشاد
 األكاديسي والسيشي

 

الطالب متؽسط درجة رضا  % 58
عؼ الخبخة السيجانية  

باستخجام استبيان خساسي 
 يقجم لخخيجي البخنامج(

17 17 

L 1.17  رضا الطالب عؼ الخجمات
 واألنذطة الآلصفية.

)متؽسط درجة رضا  68%
الطالب عؼ نعام الذكاوى 
باستخجام استبيان خساسي 

 يقجم لطالب البخنامج (

18 18 

L 1.18  تقييػ السدتفيجيؼ لمسكتبة
 "والسخكد اإلعالمي". 

)متؽسط معجل مشاسبة  08%
اإلرشاد األكاديسي والسيشي 

باستخجام استبيان سشؽي 
خساسي يقجم لطالب الدشة 

 الشيائية(

19 19 
L 1.19  تقييػ السدتفيجيؼ لمسكتبة

 الخقسية. 
)متؽسط درجة رضا  68%

الطالب عؼ الخجمات 



 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م

واألنذطة الالصفية  
باستخجام استبيان خساسي 

 يقجم لطالب البخنامج (

21 21 

L 1.20  تقييػ السدتفيجيؼ لمسخافق
 والتجييدات

 

57 % 
 

استطالع رأي أعزاء ىيئة 
 التجريذ
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L 1.21  رضا أعزاء ىيئة التجريذ
عؼ نعام اإلدارة السالية 

 وكفايتيا

 استطالع رأي 68%
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L 1.22 ندبة أعزاء ىيئة التجريذ 
الحيؼ غادروا في العام 
الدابق ألسباب غيخ 
 الؽصؽل لدؼ التقاعج.

 إفادة رئيذ القدػ ال يؽجج
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L 1.23  ندبة أعزاء ىيئة التجريذ
السذاركؽن في أنذطة 

التطؽيخ السيشي خالل العام 
 الدابق

 إفادة مشدق الجؽدة ال يؽجج

24 24 

L 1.24  عجد األبحاث السشذؽرة في
العام مجالت محكسة في 

الدابق لكل أعزاء ىيئة 
التجريذ مؼ ذوي الجوام 

 الكامل

08 % 
 

 إفادة أعزاء ىيئة التجريذ

25 25 

L 1.25  ندبة أعزاء ىيئة التجريذ
مؼ ذوي الجوام الكامل الحيؼ 

لجييػ عمى األقل بحث 
عمسي واحج مشذؽر في 

مجمة محكسة، وذلغ في 
 العام الدابق.

 إفادة أعزاء ىيئة التجريذ % 08

26 26 

L 1.26  عجد األبحاث أو التقاريخ
التي قجمت في مؤتسخات 

أكاديسية خالل العام الدابق 
وذلغ لكل أعزاء ىيئة 

 التجريذ ذوي الجوام الكامل

 إفادة أعزاء ىيئة التجريذ 08%
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L 2.1 لخبختيػ الطمبة تقييػ 

 السيجانية
استطالع رأي الطمبة  3:  0

 الخخيجيؼ

28 28 

L 3.1  ندبة أعزاء ىيئة التجريذ
ومؼ في حكسيػ مؼ ذوي 

الجوام الكامل السذاركيؼ في 
 أنذطة الخجمة السجتسعية 

 بشدبة 3:   0
33.33% 

 إفادة أعزاء ىيئة التجريذ
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