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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

نهاية الفصييييل 

الييييدراسييييييييييي 

 الثاني
√    

عملييييات تو يع أع ييييييييياء هيئييية  .2

 وطنية. عناصراستقطاب ، بالتدريس

 

 

لييييييجيييييينيييييية 

بالت  لميقيييا ا

ورئيييييييييييييس 

 البرنامج

 

 

مسييييتمر طو  

 العام

√ 

   

وحدة  تطوير و تنويع مصادر التعلم .3

 التدريب

وحدة التعليم 

 االلكتروني

 لجنة الجودة

6/1440 √ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

نشيييير الوعي بةهمية البحث العلمي و  .4

 .النشر في المجا  األكاديمي

 

وحدة 

البحوث 

 بالقسم

وكيييييييياليييييييية 

الدراسييييييات 

والييييبييييحييييث 

 العلمي

 1/1440من 

 7/1440إلى 

√ 

   

كيفية  عناعداد ورشة عمل للطالب 

 ة استبانة تقويم المقرر ئتعب

ليييييجييييينييييية   

اليييييييجيييييييودة 

 بالبرنامج

5/14409 √ 

   

حث اع اء القسم النشاء صفحة خاصة 

العلمي ومتابعة االستشهاد  على الباحث

 بها

. 

وحييييييييييييييييدة 

 التدريب

نهاية الفصييييل 

الييييدراسييييييييييي 

 الثاني

√ 

   

 

 البرنامج إحصاءاتب. 
 

 (في سنة التقرير ) الطلبةإحصائيات . 1

 النتائج العنصر م

 148  الذين بدأوا البرنامج الطلبةعدد  1

 128 الذين أتّموا البرنامج  الطلبة إجمالي عدد 2

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

 35 األدنى من مدة البرنامجفي الحد الذين أتموا البرنامج  عدد الطلبة 4

 %23.7 مام(ت)معد  اإل في الحد األدنى من مدة البرنامجالذين أتموا البرنامج  للطلبةالنسبة المئوية  5
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 93 وجدت()إن للبرنامج الخروج الذين أتّموا نقاط  عدد الطلبة 6

 62.8%  )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

 %93.5 72 4 76 17 93 إناث

       إجمالي

العام 

 الحالي

 %100 91 0 91 14 105 ذكور

 %100 37 0 37 6 43 إناث

 %100 128 0 128 20 148 إجمالي

  النتائج:التعليق على  -

  مما سبق يتبين اآلتي:

 ارتفاع عدد اطالب مقارنة بعدد الطالبات

 االستثائية بسبب جائحة كورونابسبب الظروف  %100ارتفاع نسبة النجاح  لنسبة 

 

 

 

 

 .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  التحسينوأولويات تحسين  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

 مناسبة لألنشطة الالمنهجية الخاصة بالرياضة والترفيه عدم توفر تجهيزات

 

 

 أولويات التحسين:

 استغال  الساحة الخارجية للكلية النشاء تجهيزات لالنشطة الالمنهجية
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 مخرجات التعلم للبرنامج تقويمج. 
 

 ** . نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج1
 ويمالتق طرق مخرجات التعلم #

 مباشر(غير  – )مباشر
مستوى األداء 

 المستهدف

 التقييمنتائج 

 المعارف

اكتسااااب المعلومات والخبرات في مجال  ..ع

العلوم الشاارعية ب بشااكل و يفي يساااعد 

 في إكسابهم ثقافة إسالمية .

الختبارات الشاااااافوية ا -

 %79 %70 التحريرية

عد  ..ع بادا والقوا بالم لة  فة الشاااااااام المعر

 الشريعة .األساسية المتعلقة بعلوم 

منااااقشاااااااااات خالل ال -

 المحاضرات

الفهم لألحكااام الشاااااارعيااة وفق المنهج  ..ع

 العلمي األصيل .

تاااقاااويااام الاااباااحاااو   -

 الجماعية

الختبارات الشاااااافوية ا - اإللمام  بالمصطلحات الشرعية . ..ع

 التحريرية

ة اإللمام بكتابة التقارير العلمية مع تنمي ..ع

والتعبير اللغوي القااادرة علي القراءة 

 واألسلوب العلمي  .

منااااقشاااااااااات خالل ال -

 المحاضرات

اإللمام بأحد  التطورات في التخصصات  

التي يشتمل عليها مجال دراسته بما في 

ذلااا الوعى العااالي باااألبحااا  الحااديثااة 

 المتعلقة بإيجاد الحلول للقضايا ب وزيادة

 المعرفة في مجال التخصص .

تاااقاااويااام الاااباااحاااو   -

 الجماعية

الوعي بااااألنظماااة واللوائظ التنظيمياااة  

للمهنااة ب وبااالمتطلبااات الفنيااة لهااا ب مع 

كيفية تحسين ذلا عبر الزمن ب استجابة 

 للتغيرات في الظروف المحيطة .

الختبارات الشاااااافوية ا -

 التحريرية

 المهارات

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

الاابااحااو  الااتااطااباايااقااياااة 

 الفردية والجماعية

 الحلقات الدراسية

  -اختبارات التحريرية

القااادرة على تطبيق  قواعاااد التجوياااد    ..م 78% 70%

 وإجادة التالوة .

القاادرة على تطبيق  قواعااد التخريج ب    ..م

قة  فائ هارة  يث بم ية تخريج األحاد وكيف

 من خالل طرقه .

المعايير األخالقية ب  القدرة على تطبيق  ..م

 واألكاديمية في التدريس ب والبحث .

القااادرة على  فهم وتقييم المعلوماااات ب  ..م

والمفااااهيم ب واألدلااة من مصااااااااادرهااا 

 الشرعية المتنوعة .

القااادرة على خلق بيعاااة عمااال  مناااة ب  

 وفعالة في المكتبات العلمية ب والميدانية

 في األماكن المغلقة .



 

 6 

القاادرة على بحااث المشااااااكالت المعقاادة  

د القواعد األصااااااولية  د مسااااااتخدما نساااااابيا

 الشرعية .
كرة   ت ب م تراح حلول   ق لقااادرة على ا ا

للمشاااااااكالت ب مع مراعااااة المعاااارف  

 النظرية ب والخبرات العملية .
الااقااادرة عاالااى تااطااباايااق  الاامااهاااارات ب  

والماادركااات في سااااااياااقااات أكاااديميااة ب 

 العلوم الشرعية .ومهنية منبثقة من 
القااادرة على تقوياااة العالقاااة بين العلوم  

 اإلسالمية والعلوم األخرى.
 الكفاءات

يساااااااااهم في تسااااااهياال الحلول البناااءة  ..ك

للقضاااااايا في المواقف الجماعية ساااااواء 

أكان في مركز قيادي أم كان عضااااواد في 

 جماعة.

المالحظة المباشااااارة لسااااالوك 

 الطالب

 تقويم األقران

مالحظة ساااااالوك الطالب اثناء 

 العمل الجماعي

70 93 

يماااارس قياااادة الجمااااعاااة في مواقف  ..ك

 متنوعة تتطلب استجابات مبتكرة.

يتعامل مع القضااااااايا األخالقية والمهنية  ..ك

 التي لها عالقة بالقيم و األحكام الشرعية

بة ل،خرين ب  ناساااااا ية بطرق م واألخالق

ومتوافقاااة مع القيم األسااااااااااسااااااياااة ب 

 واألخالقيات المهنية المتعارف عليها.

يتحمااال مسااااااؤولياااة تعلماااه الاااذاتي ب  ..ك

ويسااتطيع أن يحدد ب ويسااتخدم الوسااائل 

 الحديثة إليجاد المعلومات .

 

يقوم بالمبادرة في تحديد القضااااااايا التي  ..ك

تتطلب عناية خاصااة ب والتصاادي بشااكل 

مناسااااااب لها سااااااواءد أكان ذلا بشااااااكل 

 خالل العمل الجماعي.انفرادي أم من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقييم مخرجات التعلم للبرنامجالتعليق على نتائج 

 

 وهي:حتى المستوى السادس من الخطة  مقررات من مقررات المستوى األو   %38من خال   اتالمخرج هيتم قياس هذ -1

 

 على النحو التالي :

 
المستوى    e D C b A 
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التجويد   األو   20% 86% 97% 73% 75% 

فقه 
1العبادات  

80% 100% 97% 77% 75% 

أصول ا

الدعوة 

 والحسبة

 100% 100% 74% 75% 

السيرة  
 النبوية 

 100% 100% 74% 75% 

 

 الثاني
القرآن 
2الكريم   

 97% 99% 75% 75% 

أصول 
التفسير 
 ومناهجه 

 99% 99% 75% 77% 

علوم 
1الحديث   

 92% 93% 70% 77% 

1التوحيد   100% 97% 75% 73% 

فقه عبادات 
2 

 100% 100% 75% 77% 

 

 الثالث
3قرآن    100% 100% 75% 74% 

التفسير 
1التحليلي  

 100% 97% 75% 74% 

االحديث 
الموضوعي

1 

 100% 100% 75% 70% 

2التوحيد   100% 100% 77% 75% 

فقه عبادات 
3 

 100% 100% 84% 83% 

الحكم 
 الشرعي

 92% 93% 71% 77% 

البحث 
 العلمي 

 89% 89% 74% 75% 

 

 الرابع
4قرآن   100% 100% 84% 83% 

التفسير 
2التحليلي   

 99% 98% 95% 88% 

علوم 
2الحديث  

 79% 77% 71% 72% 

3توحيد   71% 72% 75 77 
فقه 

المعامالت 
1المالية   

 79% 77% 71% 72% 

فقه 
4العبادات  

 100% 100% 85% 90% 

أدلة 
 األحكام 

 100% 100% 84% 85% 

 

 الخامس
5قرآن        

التفسير 
3التحليلي  

 86% 87% 79 88% 

تاريخ 
 السنة

 88% 88% 69 68% 

أحاديث 
2األحكام  

 100% 99% 79% 79% 

أصول 
1ايمان   

 86% 87% 69 69% 

 %86 %82 %87 %86  فقه االسرة

فقه 
المعامالت 
2المالية  

 86% 87% 85% 84% 
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دالالت 
 األلفاظ

 100% 99% 97% 97% 

 

 السادس
6قرآن    86% 87% 82% 86% 

التفسير 
4التحليلي  

 86% 87% 82% 86% 

علوم 
1القرآن  

 100% 99% 79% 79% 

الحديث 
الموضوعي 

2 

 100% 99% 79% 79% 

أصول 
2االيمان   

 86% 87% 69 71% 

فقه االيمان 
 والنذور 

 86% 87% 82% 86% 

فقه 
الجنايات 
 والحدود

 86% 87% 82% 86% 

القواعد 
 الفقهية

 100% 100% 94% 69% 

 %79 %78 %93 %93  المتوسط

 

 

 :التعليميتقدير وصول المخرج 

 %93-%78المتوسط ما بين  %100ال  و %69بين  وهي  

 قوي التعليميوصو  المخرج  أي

 

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

 ) 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

 مع نواتج التعلم المستهدفة.تناسب معظم استراتيجيات التدريس  -3

في ادة منها االسييتطالعات الدورية اراء الطلبة وخبرتهم  حو  تقييم البرنامج والمقررات وتحليلها واالسييتف -4

 تطوير البرنامج بإدراجها في خطط التحسين.

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

 رنامج بشكل دوري .قياس مؤشرات األداء للب -6

 اتخاذ عالمة مرجعي خارجية لمقارنة مؤشرات األداء. -7

 المراجعة الدورية لتوصيع البرنامج والمقررات، وتقرير البرنامج وتقارير المقررات. -8

 إعداد خطط تنفيذية سنوية وإعداد تقارير متابعة لها. -9

 الب. بشكل جيد لدعم منسوبي القسم من الطنظام اإلرشاد األكاديمي تفعيل  -10

 توفر برامج تدريبية في مهارات التدريس، لجميع أفراد هيئة التدريس سواًء الجدد أو غيرهم.   -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

 

------------------------- 
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 أولويات التحسين:

 

 استطالع جهات التو يع حو  تقييم البرنامج. -1

 توفير بيانات عن تو يع الخريجين -2

 مقارنة بيانات مؤشرات األداء للبرنامج مع أقسام متنا رة -3

 موجز عن تقارير المقررات الدراسيةد. 
 

 لها المخطط 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

 

 التبايناتذات  . المقررات2
نتائج  التقديرات،توزيع  ،اإلتماممعد  )ذلك:  بما في، وفقاً لما ورد في تقارير المقررات، بشيييييكل واضيييييحفي النتائج  تباينالمقررات التي يلحظ فيها  ذكرت  

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

 التحسينإجراءات  التباينأسباب  التباينات ورمزه راسم المقر

 %31ارتفاع نسيبة )د(، بنسيبة  أديان وفرق

 من اإلجمالي

 السبب في ارتفاع نسبة د هو : 

 انخفاض مستوى الطالبات ، وصعوبة المقرر

تدوير المقررات على أع اء هيئة 

 التدريس

 3أحكامأحاديث  

ارتفاع نسيييبة )أ( ،   

)ب( حيث بلغت  نسييييييبة التميز 

 %75بالمقرر 

تميز الطيييالبيييات، وقيييدرتهن على  -1

 .االستيعاب 

قدم حيث أن الطالب  المقرر في مسيييييييتوي مت

 .وصلوا الى مرحلة االدراك والتمكن

اقامة ورشيييييية عمل حو  النسييييييب 

المتبياينية وغير الطبيعيية في نتيائج 

 الطالب

 1القرآن الكريم
ارتفاع نسيييييييبة التميز  بنسيييييييبة 

83% 

، سيييييييهوليييية محتوى المقرر وهو جزء عم

 .للجزءالمراجعة المكثفة 

تدوير المقررات على أع اء هيئة 

 التدريس

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

 إلى حد ما .

وضع خطة تحسين لنقاط ال عع 

 الواردة باالستبانة

اقامة ورشيييييية عمل حو  النسييييييب 

المتبياينية وغير الطبيعيية في نتيائج 

 الطالب

 

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

 :جوانب القوة

 

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

نظر في عليه يت ييييييح  مدى تمكن الطالب من المخرج المراد اكتسييييييابه أو ال ، األمر الذي يترتب عليه إعادة ال

 استراتيجيات التدريس الموضحة بالتوصيع وتقرير المقرر.

 جهت الع و أثناء تدريسه للمقرر.بيان الصعوبات التي وا -2

 الخطط المستقبلية لتحسين نقاط ال عع -3

 

 

 هـ. أنشطة البرنامج
 

  والدعم الطالبي اإلرشاد. 1

 *وصف مختصر للنشاط  األنشطة التي نفذت

اسييييييتقبا  الطالبات ومسيييييياعدتهن في عمل 

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

إقامة حفل استقبا  للطالبات المستجدات في 

 األسبوع األو 
 احتفلت الجامعه بالطالبات المستجدات ضمن فعاليات حفل مخصص لهن
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 إقامة أسبوع االرشاد األكاديمي

ه في هذا ومما تم عمل وعمل اجتماع أو  تقيمه كل مرشييدة مع طالباتهايتم فيه توجيه الطالبات ونصييحهن ، 

 األسبوع:

ة تذكير أع ييييييياء هيئة التدريس وجميع الطالب بةهمية اإلرشييييييياد األكاديمي في تطوير العملي .1

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

 امالً للنواحي التالية :أهمية أن يكون اإلرشاد األكاديمي ش .2

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

ية مراعاة الطالب المتعثرين وبذ  الجهد لتجاوز تعثرهم وتمكينهم من إنجاز خطتهم الدرا -ب سييييييي

 بنجاح.

ميتهم يها بةهاالهتمام بالنواحي النفسيييييية واالجتماعية للطالب واحتوايهم في أجواء يشيييييعرون ف -ت

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

 الجهات المعنية في الجامعة.

 

عداد التةكيد على ضييييرورة لقاء جميع المرشييييدين األكاديميين بطالبهم خال  هذا األسييييبوع ، وإ .3

عمليات  الزيارات وبناء األدلة والشييواهد فينماذج خاصيية لتسييجيل هذا اللقاء للرجوع إليه حين 

 التقييم للكلية )استمارة اجتماع المرشد بطالبه(.

أهمية أن يكون المرشييييييد األكاديمي على تواصييييييل جيد مع طالبه عبر االسييييييتفادة من وسييييييائل  .4

 االتصا  الحديثة من "مجموعات بريدية، واتس أب".

يع سيييق الوحدة بالكلية وتوزيعها على جمإعداد نماذج خاصييية لارشييياد األكاديمي عن طريق من .5

لحاجة االمرشدين والحصو  على تقارير دورية بشةن أعمالهم واالحتفا  بها للرجوع إليها عند 

 في الزيارات وبناء األدلة والشواهد في عمليات التقييم.

ل السيييييبتسيييييهيل مهمة المرشيييييدين األكاديميين الذين ال يتحدثون اللغة العربية بكافة الوسيييييائل و .6

 ليتمكنوا من التواصل مع طالبهم بمهارة واقتدار.

موافقته وربط عمليات الحذف واإلضييافة بالمرشييد األكاديمي وعدم قبولها إالّ بعد توقيع المرشييد  .7

 وحفظ النماذج الخاصة بذلك.

م مكاناً توزيع الطالب على مرشيييديهم آلياً أو يدوياً بالطريقة التي ت يييمن سيييهولة التواصيييل بينه .8

 ولغةً.وزماناً 

لخبرة عقد ورشة عمل عن أعما  اإلرشاد األكاديمي األع اء هيئة التدريس الذين ليس لديهم ا .9

شاد وتوثيق الكافية وتبصيرهم بةدوارهم وطريقة التعامل مع الخدمات اإللكترونية المتعلقة باإلر

 هذه ألعما .

اديمي بة النظام األكضرورة اطالع المرشدين االكاديميين على خطط الطالب الدراسية عبر بوا .10

 واالستفادة من الخدمات اإللكترونية فيها .

 

 :** التعليق على أنشطة اإلرشاد و الدعم الطالب بالبرنامج

  

 ) (ية تربوخطة  عدد الطالب المتوقع تخرجهن هذا الفصل

 )الخطة العلمية( 
 )اليوجد(

 16 عدد الطالب التي تم إضافة مقرر لهم مع متطلبه

 2 24التي تم رفع العبء لهم إلى  عدد الطالب

 0 22عدد الطالب التي تم رفع العبء لهم إلى 

 0 20عدد الطالب التي تم رفع العبء لهم إلى 

 0 ساعة 12عدد الطالب التي تخرجن على أقل من 

 0 عدد الطالب التي تمت اإلضافة لهم على تعارض اختبار

 2 المدة ،  وتم إعادة قيدهمعدد الطالب الخريجين المفصولين بسبب مضي 
 

 
 

 

 

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

 هذه األنشطة** يت من التقويم العام ألداء البرنامج في 
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 والجهاز المساند التعليميةلهيعة ل. أنشطة التطوير 2

 *وصف مختصر للنشاط نفذتاألنشطة التي 

 دورات تدريبية وورش عمل  أساليب التقويم

 دورات تدريبية وورش عمل  فنيات إعداد وتفعيل ملع المقرر

 دورات تدريبية وورش عمل  تةهيل برامج االعتماد األكاديمي

 دورات تدريبية وورش عمل  اعداد البحوث العلمية وكيفية التغلب عليها

 دورات تدريبية وورش عمل  بناء وقياس مخرجات التعلم

 دورات تدريبية وورش عمل  تطبيق نمط التدريس الحديث

 **التعليق على أنشطة التطوير للهيعة التعليمية والجهاز المساند 

م تطبيقها تم عمل دورات تدريبية ألع اء هيئة التدريس في الكلية حتى يتالفصل الدراسي األو   -1

 التدريس.  وإتقانها على الوجه األكمل ، ألنها من الوسائل الفعالة لتطوير مهارات أع اء هيئة

 بسبب جائحة كورنا  ثاني  كانت الدورات عن بعدأما الفصل الدراسي ال

 والتقويم االلكتروني .اكتساب مهارات جديدة في طرق التدريس  -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

 

  واالبتكارالبحث العلمي . 3

 *وصف مختصر للنشاط التي نفذتاألنشطة 

إقيياميية يوم خيياث للبحييث العلمي ، تم فيييه 

است افة مجموعة من األع اء من داخل 

الجييامعييه ومن الجييامعييات األخرى وقياميت 

 كل ع وة بإعطاء مستخلص عن بحثها

 استعراض أبحاث للطالباتثم 

 دورات تدريبية وورش عمل 

 دورات تدريبية وورش عمل  .سم وحدة البحث العلمي بالقتفعيل  -

ندوات ومحاضييييييرات   -2 عدة  عداد  إ

 حو :

الحوافز المقدمة من الجامعة ألنشيييطة  -

 ، والتعريع بنظام أبحاث.البحث العلمي

 ودعم لبابخاث المتميزة دورات تدريبية وورش عمل 

أهمية البحث العلمي في ترقية ع و   -

 .هيئة التدريس 

 دورات تدريبية وورش عمل 

نيييدوة علميييية حو  إعيييداد البحوث  -

 .العلمية بهدف النشر 

  ندوة

ورشييييييية عمل حو  كيفية اسييييييتخدام  -

التطبيقيات و البرمجيييات ال ييييييرورية 

 .للبحث العلمي

 وورش عمل 

 دورات تدريبية  دورة حو  مبادئ البحث العلمي -

عيييداد قوائم بيييةسييييييمييياء وعنييياوين  -3 

  .المجالت العلمية المحكمة للنشر

 وورش عمل 

 ** البحث العلمي واالبتكارالتعليق 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

 

  الشراكة المجتمعية. 4

 للنشاط وصف مختصر األنشطة التي تم تنفيذها

 32/2األربعاء  مسرح  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  منسوبات الكلية  ترفيهي المهات وجدات برنامج  أميساعة من أجل 

دورة اسييييييييياسيييييييييييات علم 

 الفرائض والميراث 

 دورة تدريبية 

 11/2/1440 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  قاعة التدريب لمعلمات التربية الدينية 

قافات الشععععععععوب  معرض ث
 السودان( )ركن

 معرض ثقافي  بالتعاون مع خدمة المجتمع

 أهمية الرفق  في حياتنا
 االبتدائية األولى بحوطة سديرللبنات  هـ2/2/1441الثالثاء

 بالتعاون مع )خدمة المجتمع (

اثر احتياجات سيييييوق العمل 
فييي اخييييييار الييتييخصييييييييص 

 الجامعي

 المجتمع (الثانوية األولى بروضة سدير)خدمة  هـ17/3/1441الخميس 

 الثانوية األولى بروضة سدير)خدمة المجتمع ( هـ9/4/1441االحد  تأمالت قرانيه

 األربعاء إسالمياالتكيت من منظور 

 نادي الحي حوطة سدير ))خدمة المجتمع (( 11/6/1441

حل المشييكالت االسييرية في 
  ل جائحة كرونا

 دورة عن بعد

 دورة عن بعد مهارات النصح واالرشاد

 عن بعد القرأءة السريعة

 عن بعد اسرتي استفراري 

 ** الشراكة المجتمعيةالتعليق على أنشطة 
 

 بوال من المشاركينقحرث القسم علىخدمة المجتمع المحلي وتفعيل المسئولية المجتمعية وذلك من خال   القيام بكثير من األنشطة المجتمعة التي القت 

 

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

 ** 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 

 االهتمام الواضح بالشراكة المجتمعية 

 

 

 تحسين: إلىتحتاج  الجوانب التي

 االهتمام بالبحث العلمي وحث األع اء على اإلقبا  على الكتابة

 

 

 أولويات التحسين:

 

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

 . تقويم المقررات1

 اسم المقرر رمز المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

QRS  232  تفففففففسففففففففففففيففففففر

   2تحليلي

 نعم

  

ISP226   الففحففوار واد

  الخالف

 نعم

  

ISP224  الحكم الشرعي

 االحكام  ةلدوا

 نعم

  

QRS225  الفففتففففسففففففففففيفففر

 3التحليلي

 نعم

  

ISJ228  فقه المعامالت

  مالية

 نعم

  

ISF223  اصففففففول ايمان

(1)  

 نعم

  

ISJ227 نعم  فقه المناسك   

SUN222 نعم  تاريخ السنة   

SUN311  أحففففففففففاديففففففففففث

  1أحكام

 نعم

  

ISP317  نعم دالالت األلفاظ   

ISJ321  نعم فقه المواريث   

SUN361   تفففففففخفففففففريففففففف

 األحاديث 

 نعم

  

 ISF 325  نعم األديان والفرق   

ISJ413  فقففففه األيمففففان

 والنذور

 نعم

  

Qrs326  الفففتففففسففففففففففيفففر

  1الموضوعي

 نعم
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 اسم المقرر رمز المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

SUN414  دراسفففففففففففففففففففففة

 األسانيد

 نعم

  

sun411  أحففففففففففاديففففففففففث

  2أحكام

 نعم

  

Qrs412  الفففتففففسففففففففففيفففر

  2الموضوعي

 نعم

  

Daw415  أصفففول الدعوة

 والحسبة 

 نعم

  

Qrs416  نعم  4قرآن كريم   

Arab2 419 نعم  2النحو   

isj424 نعم فقه النوازل   

isf426   الففففففمففففففذاهفففففف

واالتففجففففاهففففات 

  المعاصرة

 نعم

  

Sun422  يث أحكام حاد أ

3 

 نعم

  

Eth421  أخفففففالقفففففيفففففات

 المهنة

 نعم

  

isf425  السفففففففيففاسففففففففة

 الشرعية 

 نعم

  

 الخطة العلميةمقررات  

BIS111  الييييتييييجييييويييييد

 التالوةوأدب 

   نعم

BIS112  القرآن الكريم

1 

   نعم
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 اسم المقرر رمز المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

BIS113  أحيييييييادييييييييث

 ااداب

   نعم

BIS114  المييدخييل الى

 علم العقيدة 

   نعم

BIS115  فقييه العبييادات

1 

   نعم

BIS116   أصييييييييييييييييو

الييييييييدعييييييييوة 

 والحسبة

   نعم

BIS117  أحيييييييادييييييييث

 1األحكام

   نعم

BIS118  السيييييييييييييييييييرة

 النبوية

   نعم

BIS121  القرآن الكريم

2 
 نعم

  

BIS122   أصييييييييييييييييو

اليييتيييفسييييييييييييير 

 ومناهجه 

   نعم

BIS123  علوم الحديث

1 

   نعم

BIS124 نعم 1التوحيد   

BIS111  فقيييه عبيييادات

2 

   نعم
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 اسم المقرر رمز المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

BIS211  نعم 3قرآن   

BIS212  اليييتيييفسييييييييييييير

 1التحليلي

   نعم

BIS213  االيييييحيييييدييييييث

الموضييييوعي

1 

   نعم

BIS214 نعم 2التوحيد   

BIS215  فقيييه عبيييادات

3 

   نعم

BIS217  اليييييييحيييييييكيييييييم

 الشرعي

   نعم

BIS218  الييييييبييييييحييييييث

 العلمي 

   نعم

BIS221 نعم 4قرآن   

BIS222  اليييتيييفسييييييييييييير

 2التحليلي 

   نعم

BIS223  عييييييييييلييييييييييوم

 2الحديث

   نعم

BIS224 نعم 3توحيد   

BIS225  فيييييييييييييقيييييييييييييه

الييمييعيييامييالت 

 1المالية 

   نعم
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 اسم المقرر رمز المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

BIS226  فيييييييييييييقيييييييييييييه

 4العبادات

   نعم

BIS227  نعم أدلة األحكام   

BIS311  نعم 5قرآن   

BIS312  اليييتيييفسييييييييييييير

 3التحليلي

   نعم

BIS313 نعم تاريخ السنة   

BIS314  أحيييييييادييييييييث

 2األحكام

   نعم

BIS315  أصييو  ايمان

1 

   نعم

BIS316 نعم فقه االسرة   

BIS317  فيييييييييييييقيييييييييييييه

الييمييعيييامييالت 

 2المالية

   نعم

BIS318  دالالت

 األلفا 

   نعم

BIS321  نعم 6قرآن   

BIS322 اليييتيييفسييييييييييييير 

 4التحليلي

   نعم

BIS323  عييييييييييلييييييييييوم

 1القرآن

   نعم
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 اسم المقرر رمز المقرر

تقييم الطالب 

 للمقرر

 ال( – )نعم

 تقييمات أخرى

 وجدت( )إن
 التوصيات التطويرية

BIS324  اليييييحيييييدييييييث

الموضييييوعي 

2 

 نعم

  

BIS325   أصييييييييييييييييو

 2االيمان 

   نعم

BIS326  فقيييه االيميييان

 والنذور 

   نعم

BIS327  فقه الجنايات

 والحدود

   نعم

BIS328  اليييييقيييييواعيييييد

 الفقهية

   نعم

     

     

 استطالعات الرأير * ترفق تقاري

 

 لجودة البرنامج الطلبة. تقويم 2

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

 البرنامج تعليق الطلبةمالحظات 

 جوانب القوة:

 المعلومات الخاصة بالجامعة وأقسامها سهولة إيجاد 

 .التسجيل فيها)برامجها( قبل 

 .تجهيزات الفصو  الدراسية جذابة ومريحة 

  تفتح فيها المكتبةمالءمة األوقات التي 

 

  

 الجوانب التي تحتاج الى تحسين:

    عدم توفر تجهيزات مناساااابة لألنشااااطة الالمنهجية الخاصااااة بالرياضااااة

 .والترفيه

   

  

 :مقترحات التطوير

   جية.استغالل الساحة الخارجية للكلية النشاء تجهيزات لالنشطة الالمنه 
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 جودة البرنامج ل  الطلبة تقويمر * ترفق تقاري

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

  

 المشاركين:عدد  التاريخ: التقويم:أسلوب 

 البرنامج تعليق المقيمين مالحظات 

 جوانب القوة:

  

. 

بت افر  ذلك الف ل من هللا ثم  

 جهود منسوبي القسم  
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 الجوانب التي تحتاج الى تحسين:

 . 

 

  تم قياس مؤشييييييرات

 األداء

  

عام  تم اسييييييتطالع لل

1440-1441 

  تم اعداد تقرير قياس

 مخرجات التغلم

 

  مييرفييق نييمييياذج ميين

اليييييييييواجيييييييييبيييييييييات 

 واالختبارات

 

    تم اعداد الخطة

بناء على تقرير 

المراجعة الداخلية 

لبرامج الدراسات 

اإلسالمية 

 هـ1438/3914لعام

  الخطة وواضحة

ومستوفية لكل 

المستندات واألدلة 

المطلوبة في تقرير 

المراجعة الداخلية  

لبرنامج الدراسات 

  اإلسالمية

  الخطة مبنية على

 إطار زمني محدد

  كل بنود خطة

ج التحسين ونموذ
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 (تن وجدإ)  وتقارير استطالعات الرأي ع المستقلالمراج* يرفق تقرير 

 

 

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

 مؤشر األداء م
مستوى األداء 

 المستهدف

مستوى 

 األداء الفعلي

مستوى األداء 

 المرجعي الداخلي
 التحليل

مستوى األداء 

المستهدف 

 الجديد

من اهففففداف نسفففففففبففففة المتحق   1
 الخطة االتشغيلية للبرنام 

تقييم المؤشييير ممتاز  - 100 90-

بسييييييبب توفر ميثاق 

 أخالقي

5 

رضففا المسففتفيدين عن الخدمات  2
 المجتمعية 

تقييم المؤشيير ممتاز  - 4.5 4

الهييتييميييام الييقسييييييييم 

 بالمسؤلية المجتمعية

5 

المتابعة مدعمة   

 باألدلة والشواهد

  الييتييي طييلييبيييت فييي

تييقييرييير الييمييراجييعييية 

 الداخلية  وزيادة

  تم توحيد ألية العمل

بين قسييييييم الطالب 

والطييالبييات واعييداد 

 نماذج موحدة

  تم دعم مؤشييييييرات

األداء بييييييياالدلييييييية 

 والشواهد 

 :مقترحات التطوير

 
  

  

  

 

 
 

 

  تم اعداد خطة

واضحة للقياس 

 مخرجات التعلم 

  اليوجد مشاريع

تخرج  وفق الخطة 

 التربوية 

  أما الخطة العلمية

فال يوجد خريجين 

ان   1441للعام 

لعام شاء هللا ا

وسيتم باذن 1442

هللا قياس مخرجات 

 التعلم 
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تقويم الطال  لجودة خبرات  3
 التعلم في البرنام  

  مييمييتيييازالييتييقييييييييم  3.43 4.035- 4

 للمتابعةويحتاج 
4 

ممتاز يتم تقيييم كل  3.93 4.6 4 تقييم الطال  لجودة المقررات  4

 المقررات

 

 --- يوجد ال ال يوجد ال يوجد ال يوجد معدل االتمام الظاهري 5

معدل اسفففففففتبقال طال  السفففففففنة  6
 االولي

100 92.25 87  

 

 ممتاز 

70% 

مسفففففففففتففوي ادال الففطففال  فففي  7
 االختبارات المهنية و/اوالوطنية 

 --- ال ينطبق غير متاح غير متاح غير متاح

توظيف الخريجين والتحففففاقهم  8
 ببرام  الدراسات العليا 

 21 غير متاح  غير متاح

5 

24 

 

ضاااارورة التواصاااال مع  

 5 الخريحين

ارتفييياع طفيع في  - 35 30 معدل عدد الطال  في الصف  9

الطالب بسيييبب  غدد

زيادة عدد الملتحقين 

 .بالبرنامج

4 

تقويم جهففات التوظيف لكفففا ففة  10
 خريجي البرنام  

لم  ب جائحة كوروناببس  غير متاح غير متاح غير متاح

 نتمكن من التواصل
- 

رضفففففففففا الطال  عن الخففدمففات  11
 المقدمة 

النسييييييبييية تجييياوزت  4 -4.035 4

الحد المستهدف لهذا 

 العام.

- 

نسففففبة الطال  الحاصففففلين علي  
 انذار فاكثر 

انخفيياض النسييييييبيية   8.17 0.68 1

بسييييييييبيييب تييفييعييييييل 

 االرشاد االكاديمي 

- 

 -  8.26 3.45 3 نسبة الطال  المحرومين  

 -----  - - -  عدد االبحات الطالبية  

هيف ففففة   لي  لطفال  ا نسففففففففبففففة ا
 التدريس 

ارتفعيييت النسييييييبييية  24:  1 1:54 1:40

بسييييييييييبييييب زيييييادة 

العناصيير  اسييتقطاب

الوطنيييية في قسييييييم 

 الطالب

------ 

بة الم وية لتوزي  هي ة   النسففففففف
 التدريس 

 50رجال`

 نساء 50

 50رجال

 نساء 50
ت الحد طابقالنسييييبة  

 المستهدف
5 

أ.مشارك    
9.09 

أ  
.81مساعد

82 

9.09   
 محاضر

 اليوجد حد مستهدف -

- 

نسففففففبة تسففففففر  هي ة التدريس  
 بالبرنام  

بساااااابااب بعااد الكليااة من  5.71 3.35 0

أمااااكن ساااااااكنهم اذ ان 

العضااااااو تسااااااكن خارج 

- 
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الحوطااة وانتقلاات لكليااة 

 اقرب لسكنها 

النسففففبة الم وية للنشففففر العلمي  
 العضال هي ة التدريس 

 انيييخيييفييياض اليييعيييدد 37.8 39.22% 70

بسبب كثرة االعما  

االدارييييييية وعييييييدم 

الييتييفييرث لييلييبييحيييث 

 العلمي

- 

معدل البحوث المنشفففففففورة لكل  
 عضو هي ة تدريس 

مييين واقيييع تيييعييياون   0.77 1:1

الطييالبييات مع لجنيية 

األنشييييييطييية فهنييياك 

80% 

- 

معففففدل االقتبففففاس في المجالت  
المحكمفففة لكفففل عضفففففففو هي فففة 

 تدريس 

عدم تفعيل األع اء  ال يوجد غير واضح  10

لبرنامج الباحث في 

 اوسكلر قوقل

- 

المشاركين نسبة هي ة التدريس  
 في انشطة التطوير المهني

 انخفاض النسبة 50 60% 100

االحتياج بالرغم من 

و  لدورات تدريبية

حرث جميع 

االع اء على 

تطوير مهاراتهم 

بسبب  المهنية

 روف جائحة 

 كورونا 

4 

رضفففا المسفففتفيدين عن مصفففادر  
 التعلم.

ت الحد قاربالنسيييييبة  3.86 3.99 4

المسييييييتهيييدف لهيييذا 

 العام.

- 

 مالحظة هامة بالنسبة للعالمة المرجعية الخارجية: -

 لما بةن القسم حرث خال  ثالث سنواتع -1441-1440عدم اتخاذ عالمة مرجعية خارجية لهذا العام  -

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

 جامعة األمير سطام بسليل،   -1

 جامعة القصيم. -2

رد من قسم وهــ وفق ما 40/1441المقارن المرجعي الداخلي* برنامج الدراسات اإلسالمية برماح عام  -

 ** الخطة العلمية الجديدة.   .الدراسات اإلسالمية برماح

 

 

 رجعيةكتب قائمة نقاط القوة و التوصيات من خال  نتائج تحليل جميع مؤشرات األداء و المقارنة الما -

 

 قياس المؤشرات:تحليل لنتائج 
 نقاط القوة بالبرنامج  -1

 ويالحظ جميعها نقاط قوة باستثناء ما يتعلق بالبحث العلمي 
 ارتفاع نسبة البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس -
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 نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس مقبولة في البرنامج.   -
 نقاط تحتاج الي تحسين بالبرنامج  -2

 
 Google Scholarعدم رفع ابحاث األعضاء على برنامج )الباحث العلمي (      -
 رضا الطالب عن الخدمات المختلفة التي يقدمها البرنامج االرشاد األكاديمي. -
 رضا المستفيدين عن كفاية مصادر التعلم وتنوعها -
 عدم نشر األبحاث الطالبية  -
 استطالع رأي جهات التوظيف عن الخريجين.  -

 اولويات التحسين ) مبادارت بخطة التحسين للبرنامج ( -3
 دراسة رضا الطالب عن الخدمات المختلفة التي يقدمها البرنامج االرشاد األكاديمي. -
 دراسة رضا المستفيدين عن الخدمات المجتمعية التي يقدمها البرنامج. -
 دراسة رضا المستفيدين عن كفاية مصادر التعلم وتنوعها. -
 بيانات لمتابعة الخريجين.عمل قاعدة  -
 نشر األبحاث الطالبية. -
 دراسة رضا جهات التوظيف عن الخريجين  -
 .تفعيل برنامج االقتباس في المجالت المحكمة لكل عضو هيئة تدريس -

 
 

  توصيات  مناقشة المؤشرات بالمجالس الرسمية 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  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 

 

 تقويم الطلبة لجودة البرنامج

 

 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 تأثيرها والتحديات الصعوبات

جودة ميييدخالت  القبو  للطالب والطالبات سياسات عليى  ثيير  لتييية ا

 البرنامج 

رفع معييد  القبو  بييالقسييييييم من 

 العام القادم.

اسييتكما  بعض الطالبات المدة النظامية 

  للدراسة مما أدى إلى فصلهن

 تم أعدة قيد الطالبات المفصوالت  انخفاض معد  االكما  

زييييادة تفعييييل دور االرشييييييييياد 

  االكاديمي

 

لتربويييية تزامن تيييدريس الخطتين  )ا

 والعلمية( 

تدريس ،  زيادة عدد سييييييياعات ال

ومن ثم زيادة العبء التدريسييييييي 

أو  علي أع يييييياء هيئة التدريس.

 تعيين متعاونين 

مقررات   ل بعض ا معيييادلييية  تم 

 واجازتها في مجلس القسم 

وتم تيييدريس بعض المفررات 

بيييالتزامن  بيييالتيييالي عيييدم رفع 

العبء  الدريسييييييي لألع ييييييياء 

 واالستغناء عن التعاون 
   

 .* تذكر الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية

 

 

 لبرنامجاح. خطة تطوير 

 اإلجراءات أولويات التحسين م
 مسؤولية

 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
 نجازمؤشرات اإل

المستوى 

 النهاية البداية المستهدف

1 

توصااااايف البرنامج 

عة  وفق نموذج الهي

تقويم  ل الوطنياااة ل

واالعتماااد )يحتوي 

 على نواتج التعلم(

تااااااااحااااااااديااااااااث  

تااااوصاااااااااايااااف 

 البرنامج

لففجففنففففة ر ففيففس 
 الجودة بالقسم

1/144

2 

5/144

2 

نسخة معتمدة من 

 توصيف البرنامج

 مكتمل

2 

توصيف المقررات 

وفق نموذج الهيعة 

للتقويم  الوطنياااة

 واالعتماد

تحديث 

توصيف 

 المقررات 
 

لففجففنففففة ر ففيففس 
 الجودة بالقسم

1/14

42 

5/14

42 

نمااااذج معتمااادة 

ماان تااوصااااااايااف 

المقررات )ثال  

 من كل مستوى(

 مكتمل

3 

لاوائاظ الابارنااااماج 

واألدلااة التعريفيااة 

باااااالااااابااااارنااااااماااااج 

ومااااااااقاااااااارراتااااااااه 

 ومتطلباته 

جمع نسخ من  

كاااااال األدلااااااة 

 المتوفرة

لففجففنففففة ر ففيففس 
 الجودة بالقسم

1/14

42 

5/14

42 

نسااااااخااة من كال 

 األدلة المتوفرة

 مكتمل

4 

التقارير السااااانوية 

لااااالااااابااااارنااااااماااااج 

ومااقاارراتاااه وفااق 

ناامااوذج الااهاايااعاااة 

الوطنياااة للتقويم 

 واالعتماد

وضع أرشيف  

يحتوي نسااااااخ 

معتمااادة على 

الاااااتاااااقااااااريااااار 

 السنوية 

1/14 القسم منسقة 

42 

5/14

42 

نسااااااخ معتمااادة 

 آلخر سنتين

 مكتمل
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5 

تقرير ملخص عن 

بيانات استطالعات 

  راء الطلبة

توزيع 

استبانات 

استطالع 

 الطلبة 

واعاااداد تقرير 

تحليل إحصائي 

لاااااالااااااثااااااالثااااااة 

 استبانات

لجنففففة الجودة  
 بالقسم

1/14

42 

5/14

42 

تااقاارياار تااحاالاايااال 

إحصاااائي للثالثة 

اسااااااتبااانااات عن 

  خار سااااااانااتااياان

)تقويم المقررب 

تقويم البرنااامجب 

 خبرة الطالب(

 مكتمل

6 

تااخااارج الااطااالاااباااة 

وباايااااناااات تااقااوياام 

الاااااخااااارياااااجااااايااااان 

 للبرنامج

تحديث دليل 

 الخريجين 

تاااقاااريااار حاااول 

 تحليل النتائج

لففجففنففففة ر ففيففس 
خفففريفففجفففيفففن الففف

 بالقسم

1/14

42 

5/14

42 

o  دليل

 الخريجين 

تااااقاااارياااار حااااول 

 تحليل النتائج

 مكتمل

7 

اللجنة االستشارية 

 للبرنامج

o  عقد

اجتماعات 

 اللجنة

o السجالت 

تاااقااااريااار عااان 

الساااااااااناااتااايااان 

 الماضيتين

1/14 منس  البرنام  

42 

5/14

42 

o  عينة من

محاضر 

اجتماعات 

 اللجنة

o السجالت 

تااااقااااارياااار عاااان 

الساااااااااانااااتااااياااان 

 الماضيتين

 مكتمل

8 

مؤشااااااارات األداء 

الاااماااعاااتااامااادة مااان 

الجامعة والمقارنة 

 المرجعية   

تحااديااث تقرير 

باااااانااااااتااااااائااااااج 

ماااااؤشااااااااااارات 

األداء 

والاااامااااقااااارنااااة 

 المرجعية

لففجففنففففة ر ففيففس 
 الجودة بالقسم

1/14

42 

5/14

42 

باانااتاااائااج تااقاارياار 

مؤشاااارات األداء 

والاااااماااااقاااااارناااااة 

 المرجعية

 مكتمل

9 

التوافق مع اإلطار 

 الوطني للمؤهالت

إعاااداد. تقرير 

عاااان تااااوافااااق 

برناااامج مع  ل ا

مااااتااااطاااالاااابااااات 

اإلطااار الوطني 

 للمؤهالت

لففجففنففففة ر ففيففس 
 الجودة بالقسم

1/14

42 

5/14

42 

تقرير عن توافق 

الااباارناااامااج مااع 

متطلبااات اإلطااار 

الااااااااوطاااااااانااااااااي 

 للمؤهالت

 مكتمل

10 

مقااااييس التقويم 

 الذاتي 

اعداد تقرير 

مقاييس التقويم 

 الذاتي للبرنامج

 مكتمل
 

لففجففنففففة ر ففيففس 
 الجودة بالقسم

1/14

42 

5/14

42 

o  تقرير

مقاييس 

التقويم الذاتي 

 للبرنامج

 مكتمل
 

 مكتمل

11 

تقرير الاادراسااااااااة 

 الذاتية للبرنامج

النسخة األولية 

مااان تاااقاااريااار 

 الدراسة الذاتية

لففجففنففففة ر ففيففس 
 بالقسمالجودة 

1/14

42 

5/14

42 

النساااااخة األولية 

ماااان تااااقاااارياااار 

 الدراسة الذاتية

 مكتمل

 

 اعتماد التقرير بيانات ط. 
  :االعتمادجهة 
  الجلسة:رقم 

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

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

 جودة البرنامج ويم الطلبة لتق تقارير 

 )تقرير المراجع المستقل وتقارير استطالعات الرأي ) إن وجدت 

 

 

 

 


