
 

 

 

 

 

 

 

نتائج مؤشرات األداء لكلية الشريعة في جامعة اإلمام 
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نتائج مؤشرات األداء لكلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للعام 

 الجامعي: 
 

  

معايير الهيئة 

م الوطنية للتقوي

 واالعتماد األكاديمي

النسبة أو املعدل برنامج  مؤشرات قياس األداء

 الشريعة بجامعة اإلمام

 املعيار األول:

 الرسالة واألهداف

متوسط تقدير مدى معرفة صيغة الرسالة واألهداف من 

 أصحاب الشأن

4 

 املعيار الثالث:

إدارة ضمان 

 الجودة وتحسينها

 3,4 لبة لجودة خبرات التعلممتوسط تقديرات التقييم الكلي للط

 %100 نسبة املقررات التي يجري فيها تقويم طالب البرنامج خالل السنة

 املعيار الرابع:

 التعلم والتعليم

 22:1 نسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس )معدل الطالب/ األستاذ(

 4 تقدير الطالب العام لجودة املقررات

يحملون مؤهالت دكتوراه  نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين

 مصادق عليها

48,91% 

النسبة املئوية للطلبة الداخلين بالبرنامج وأكملوا السنة األولى 

 بنجاح

76,96% 

نسبة الطلبة املقبولين في البرنامج الذين أكملوا البرنامج ضمن 

 الحد األدنى من املدة

61,8% 

 املعيار الخامس:

إدارة شؤون 

الطالب والخدمات 

 اندةاملس

تقييم الطالب لإلرشاد املنهي واألكاديمي )متوسط التقديرات عن 

مدى مناسبة )كفاية( اإلرشاد األكاديمي على مقياس تقديري 

 سنوي من خمس نقاط(

 

3 

 املعيار السادس:

 مصادر التعلم

تقييم أصحاب الشأن لخدمات املكتبة ) متوسط التقديرات 

ى مقياس تقديري سنوي ملدى مناسبة )كفاية( خدمات املكتبة عل

 من خمس نقاط(

2 
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 املعيار التاسع:

 عمليات التوظيف

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة خالل 

 السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب السن.

27% ، 

(بسبب عدم املباشرة 1)

 بعد البعثة

املنهي  نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين بفعاليات التطوير 

 في السنة املاضية

70% 

 املعيار العاشر:

 البحث العلمي

عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل 

عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادله )منشورات مبنية 

دمت في 
ُ
على صيغة الئحة املجلس األعلى عدا تلك التي ق

 املؤتمرات(

 بحث 136

تدريس بدوام كامل الذين نشروا على نسبة أعضاء هيئة ال 

 األقل بحث واحد بمجلة محكمة بالسنة املاضية.

75,6% 

عدد األوراق العلمية أو التقارير التي قدمها )عرضها(، أعضاء  

هيئة التدريس بدوام كامل، في مؤتمرات علمية في السنة 

 املاضية.

70 

املعيار الحادي 

 عشر:

 خدمة املجتمع

 

يئة التدريس بدوام كامل وغيرهم من نسبة عدد أعضاء ه

املوظفين الذين قاموا بعمل أنشطة )قدموا( أنشطة لخدمة 

 املجتمع

 

90% 
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 تعبئة الجداول التفصيلية لكل مؤشر

 

 مدى معرفة أصحاب العالقة لنّص الرسالة واألهداف مؤشر األداء:   

 1_1رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: 

 1_1لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: رقم مؤشر األداء 

 مستوى األداء  الجديد
مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

4,5 3.34 3 4 3,5 

 :التحليل 

تهدف، وهو مستوى مرتفع يدل على املس أن مستوى األداء الفعلي أعلى من الداخلي، وأعلى كذلك من يظهر من الجدول 

نشر ثقافة الجودة في  وإدارة ضمان الجودة الجهود املبذولة من إدارة البرنامج يظهر بوضوح، وهذا تحقق الهدف املنشود

وأن مستوى األداء الفعلي أكثر من  ،أهداف البرنامج تعريف املستفيدين برؤية ورسالة و وفق خطط تشغيلية تضمنت 

 .اء الخارجيمستوى األد

 نقاط القوة :

 تتسق رسالة البرنامج مع رسالة الجامعة، وتوجهات وزارة التعليم التطويرية، ودعمها الكبير للمبادئ واملعتقدات اإلسالمية.-1

 صياغة رسالة البرنامج ومراجعتها تمت مع املستفيدين من ذوي العالقة بالبرنامج. -2

ق مع رسالته، وتدعم تطويره بشكل كبير، كما وضعت الغايات كأساس في عمليات غايات البرنامج وأهدافه واضحة، وتتس-3

 التطوير والتخطيط وصنع القرار.

عنى بنشر ثقافة الجودة عبر وسائل التواصل  -4
ُ
توسيع نطاق اإلعالن عن رسالة البرنامج وأهدافه من خالل تشكيل لجنة ت

، وإشراك أعضاء هيئة التدريس في عملية النشر، ديمية وغيرهاوالعروض التق ،وشاشات العرض ،واللوحات ي،االجتماع

 وتعريف املستفيدين بها.

 توصيات التحسين:

 حظ قصور ولم يل ،البرنامجعملية مستمرة وفق نظام ضمان الجودة املتبع في  املؤشر إن تحسين جميع املمارسات املتعلقة بهذا 

 وضع توصيات للتحسين.يستدعي 

 



 ململكة العربية السعوديةا

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة بالرياض

5 
 
 

 

 

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ -1

: سعي 
ا

 وتوفر البيانات الالزمة لذلك. ،الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي البرنامجأوال

ا:  والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق رؤية ورسالة  ،وأولويات التحسين ،معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامجثانيا

 مج.البرنا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

ع رأي املستفيدين حول هذا على نتيجة استطال الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت عن طريق 

، ين(الخريجأصحاب العالقة )الطلبة/أعضاء هيئة التدريس/ معرفة احتساب متوسط معدل قاملؤشر، وكان حسابها عن طري

 .بالنسبة لعدد املشاركين في استطالع الرأي لنص الرسالة واألهداف

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:-3

 كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه 
ا

 في ثقافة املجتمع.أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي
ا
 والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات. ،ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 ة املرجعية؟كيف تم احتساب املقارن -2

كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وكال البرنامجين كان االعتماد على نتيجة  إلى عميد البرنامجيق رفع خطاب من عميد عن طر 

عن طريق احتساب متوسط معدل معرفة أصحاب العالقة ع رأي املستفيدين حول هذا املؤشر،  وكان حسابها استطال 

 جين(، لنص الرسالة واألهداف بالنسبة لعدد املشاركين في استطالع الرأي.)الطلبة/أعضاء هيئة التدريس/الخري

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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 تقويم الطالب الكلي لجودة تجربتهم التعليمية مؤشر األداء:   

 1-3نية: م رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوط

 1- 2رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

3,75 3,74 3 3,4 3,5 

 التحليل :

 ملستوى األداء الخارجي، وللمستوى أن مستوى األداء ال يظهر من الجدول     
ا
فعلي أعلى من الداخلي بقليل، ومقارب جدا

املستهدف والجديد، وهذا نظير الجهود التي يبذلها البرنامج في خططه التشغيلية للرفع من مستوى رضا الطلبة عن تجربتهم 

 . التعليمية، والتأكد من تحقق األهداف املرجوة من خالل استطالعات رأي الطلبة ا
ا
 لتي تجرى دوريا

 نقاط القوة :

 

 عناية إدارة البرنامج املستمرة في تحسين جودة العملية التعليمية بما يضمن رضا الطلبة. .1

عنى بمتابعة رفع مستوى األداء في البرنامج وخاصة ما يتعلق  .2
ُ
وجود إدارة ضمان الجودة بالبرنامج في كال القسمين التي ت

 املستمر لذلك.بالعملية التعليمية، والتحسين 

 توصيات التحسين :

إن تحسين جميع املمارسات املتعلقة بهذا املؤشر عملية مستمرة وفق نظام ضمان الجودة املتبع في البرنامج، ولم يلحظ     

 قصور يستدعي وضع توصيات للتحسين.

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ -1

: سعي ال    
ا

 برنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.أوال

ا: ملعرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق رضا الطالب عن  ثانيا

 جودة تجربتهم التعليمية.
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 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

ق مراجعة وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي والتي بنيت على نتيجة استطالع رأي الطلبة حول جودة عن طري

التعلم في البرنامج وذلك الحتساب مستوى رضا الطلبة عن جودة التعليم إلى العدد الكلي للمشاركين في االستطالع وكان 

 االحتساب كذلك لدى البرنامج في هذا العام.

  سم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:ا-3

 .كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البر   نامجين. ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.
ا
 ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

تعلم في البرنامج، وفي برنامج كلية الشريعة في جامعة اإلمام في جامعة أم القرى عن طريق استطالع رأي الطلبة حول جودة ال

محمد بن سعود اإلسالمية كان الرجوع إلى نتائج استطالع الرأي كذلك، ثم حساب معدل رضا الطلبة عن جودة التعلم في كال 

 البرنامجين.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 عة أم القرى.كلية الشريعة في جام
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م الطالب جودتها خالل السنةمؤشر األداء:    نسبة املقررات التي قوَّ

 2 - 3رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 2- 3رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

 مستوى األداء  الجديد
مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

100% 100% 100% 100% 100% 

 التحليل :

 فقط بلغت نسبة تحققه  يظهر من الجدول 
ً
%، وهذا النظام 100أن مستوى األداء الفعلي موافق للمطلوب وكاٍف جدا

مة بتقويم الطالب للمقررات الدراسية؛ وتقديم معمول به في جميع الجامعات، وهذا يدل على أن البرنامج ُيعنى عناية تا

 التغذية الراجعة ألعضاء هيئة التدريس بما يسهم في تطوير العملية التعليمية.

 نقاط القوة:

عناية املؤسسة التعليمية بجودة العملية التعليمية في البرامج األكاديمية، وذلك بالحرص على تقييم الطلبة للمقررات، وتقديم 

 اجعة ألعضاء هيئة التدريس.التغذية الر 

 توصيات التحسين:

إن تحسين جميع املمارسات املتعلقة بهذا املؤشر عملية مستمرة وفق نظام ضمان الجودة املتبع في البرنامج، ولم يالحظ قصور 

 يستدعي وضع توصيات للتحسين.

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ -1

 
ا

 : سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.أوال

ا: معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق الجودة التعليمية  ثانيا

 للبرامج األكاديمية .

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على رصد واقع املؤسسة التعليمية وإشرافها 

 على تقويم الطلبة لجميع املقررات في البرنامج، وكذا الحال في العام الحالي بالنسبة آللية االحتساب.

 عية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرج-3
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 كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول 
ا
 على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات. ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

مج، والحال كذلك في جامعة أم القرى كان عن طريق رصد واقع املؤسسة التعليمية، وإشرافها على تقويم الطلبة ملقررات البرنا

 في برنامج كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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 نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء هيئة التدريسمؤشر األداء:  

 1 - 4يئة الوطنية: م رقم مؤشر األداء في وثيقة اله

 1 – 4رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

1-20 1  _26 1 – 23 

1 - 22 

 الطالبات الطالب 20 – 1

1-22,2 1-23.7 

 التحليل :

أن مستوى األداء الفعلي أعلى من الداخلي بقليل، ومقارب لألداء الخارجي، واملستهدف، والجديد،  يظهر من الجدول 

وهذا يؤكد حرص إدارة البرنامج على تحقيق أعلى معايير الجودة في نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس بما يضمن  

 ملية التعليمية.تحقيق الجودة في الع

 نقاط القوة :

 أن النسبة موافقة ملعايير ومتطلبات الجودة مما يعني كفاية عدد األعضاء، وعلى الجودة العامة لعملية التدريس. .1

 جودة العملية التعليمية بما يضمن زيادة مستوى الطلبة، وتميزهم. .2

 توصيات التحسين:

ملية مستمرة وفق نظام ضمان الجودة املتبع في البرنامج، ولم يلحظ إن تحسين جميع املمارسات املتعلقة بهذا املؤشر ع

 قصور يستدعي وضع توصيات للتحسين.

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلية؟-1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.
ا

 أوال

ا : معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق الجودة ثانيا

 التعليمية للبرامج األكاديمية .

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

األعضاء وعدد الطلبة  عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على النظر في  عدد
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حسب البيانات الواردة من القبول والتسجيل ثم قسمة الطلبة على عدد أعضاء هيئة التدريس، واستخراج النسبة، وكذا 

 احتسابها في العام الحالي كان على النحو السابق.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:-3

 محمد بن سعود اإلسالمية كلية الشريعة بجامعة اإلمام

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث ال 
ا
 ستكمال املتطلبات.ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

في جامعة أم القرى عن طريق حساب عدد الطلبة في البرنامج، وقسمتهم على عدد أعضاء هيئة التدريس الستخراج 

 ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كانت اآللية كذلك.النسبة، وفي برنامج كلية الشريعة في جامع

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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 تقدير الطالب العام لجودة املقررات التي يدرسونها مؤشر األداء:

 2 - 4رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 2- 4مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي:  رقم

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

4.6 4.02 4 4 4.5 

 :التحليل 

بينما املستهدف والجديد أعلى للداخلي والخارجي، مساٍو  مرتفع وهو  أن مستوى األداء الفعلي يظهر من الجدول 

إدارة  الخطط التي تعمل عليهايظهر أثر ، و منه بقليل؛ وهذا يؤكد على قوة املقررات التي يقدمها البرنامج

 لتحقيق أهدافه لضمان الجودة في العملية التعليمية. مع إدارة ضمان الجودة البرنامج

 نقاط القوة :

 ملقررات التي يدرسونها في البرنامج.رضا الطلبة عن جودة ا .1

، وتنمي قدراتهم العلمية ومهارات أن املقررات التي يقدمها البرنامج متنوعة وشاملة ملا يحتاج إليه الطلبة .2

 .البحث لديهم

 البالك بورد( وذلك لتسهيل وصول الطلبة إلى كل ما يتعلق باملقرر والتواصل مع األستاذ. استحداث نظام ) .3

 البرنامج، وقدرتها على تأهيل الطلبة لسوق العمل.قوة مقررات  .4

 توصيات التحسين :

 .البرنامجإن تحسين جميع املمارسات املتعلقة بهذا املؤشر عملية مستمرة وفق نظام ضمان الجودة املتبع في 

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 صدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ملاذا تم اختيار م -1

: سعي البرنامج الجاد لتح
ا

 قيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.أوال

ا:  بما يضمن رضا  معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارساتثانيا

 الطلبة عن جودة املقررات التي يدرسونها.
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 يف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ك -2

قة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على نتيجة استطالع رأي الطلبة عن طريق الرجوع إلى وثي

وكان االحتساب كذلك لدى البرنامج في هذا  وحساب نسبة القبول في ذلك، ،املقررات التي يدرسونهاحول جودة 

 العام.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:-3

 ة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةكلية الشريع

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، 
ا
 والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

وفي برنامج كلية الشريعة  جودة املقررات التي يدرسونها،في جامعة أم القرى عن طريق استطالع رأي الطلبة حول 

بن سعود اإلسالمية كان الرجوع إلى نتائج استطالع الرأي كذلك، ثم حساب معدل قبول في جامعة اإلمام محمد 

 لجودة املقررات التي يدرسونها في كال البرنامجين.الطلبة 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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 التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه معتمدةنسبة أعضاء هيئة  مؤشر األداء:

 3- 4رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 3- 4رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 املستهدف  مستوى األداء

55% 68.3% 45,09% 

48,91% 

 العضوات األعضاء  52%

52% 48% 

 التحليل :

%، وهذا يؤكد حرص إدارة البرنامج على 4أن مستوى األداء الفعلي أعلى من الداخلي بنسبة  يظهر من الجدول 

س بدوره على جودة البرنامج، تحفيز األعضاء إلنجاز األبحاث العلمية؛ للحصول على درجة الدكتوراه، مما ينعك

%، بينما الخارجي أعلى منه 3وجودة مخرجاته، وأيًضا يلحظ أن مستوى األداء الفعلي أقل من املستهدف بنسبة 

%، وهذا يرجع إلى قلة األعضاء في كلية الشريعة في جامعة أم القرى مقارنة بكلية الشريعة في جامعة 27بنسبة 

عضو، بخالف برنامج الشريعة في  95، فعدد األعضاء الكلي في جامعة أم القرى اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عضو. 347عضو من أصل قرابة  180جامعة اإلمام فعددهم 

 نقاط القوة :

أن هذه النسبة زادت هذا العام بحمد هللا تعالى عن العام املنصرم، األمر الذي يدل على جودة وكفاءة أعضاء هيئة 

 جودة العملية التعليمية وجودة املخرجات.التدريس وبالتالي 

 توصيات التحسين :

حث األعضاء الحاصلين على مؤهالت دكتوراة على تقديم األبحاث، واملشاركة في املؤتمرات والندوات، ومواكبة 

 املستجدات.

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ -1

: سعي البرنامج الج
ا

 اد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.أوال

ا: معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط فيما يخص مستويات أعضاء هيئة  ثانيا

 التدريس العلمية.



 ململكة العربية السعوديةا

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة بالرياض

15 
 
 

 

 

 

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

اء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على التقرير السنوي للبرنامج الذي عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األد

يقدم إحصائية حول عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتورراه ثم قسمتهم على العدد الكلي لألعضاء 

 الستخراج النسبة، وهذه اآللية هي املعتبرة في العام الحالي.

 ا للمقارنة املرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختياره-3

 كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البر 
ا
 نامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

يئة التدريس الحاصلين في جامعة أم القرى عن طريق الرجوع إلى التقرير السنوي للبرنامج، واستخراج عدد أعضاء ه

على الدكتوراه، وقسمة العدد الحاصل على العدد الكلي لألعضاء؛ الستخراج النسبة، وبنفس اإلجراء كانت اآللية لدى 

 برنامج كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 في جامعة أم القرى. كلية الشريعة
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 عدد الطالب املستجدين الذين أكملوا السنة األولى بنجاح مؤشر األداء:

 4 - 4رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 4- 4رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

األداء   مستوى 

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

86% 98% 85,7 % 
79,5% 

 الطالبات الطالب 86%

72% 87% 

 :التحليل

، وأقل كذلك من املستهدف 8بنسبة  من الداخلي أقل أن مستوى األداء الفعلي يظهر من الجدول 
ً
% تقريبا

 9والجديد بنسبة 
ً
والواقع يعكس قوة مقررات لتحقيق  رسالة البرنامج %، 20خارجي بنسبة ، ومن ال% تقريبا

ويحرص القائمون على البرنامج على تفعيل املمارسات التي تساعد على رفع وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، 

 العملية التعليمية.وتحقيق معايير الجودة في واملساندة من خالل البرامج األكاديمية  نسبة النجاح

 لقوة : نقاط ا

وجود املراجعة املستمرة  ارتفعت عن العام املنصرم مما يدل على الذين أكملوا السنة األولى بنجاح أن نسبة الطلبة

 والحرص على تطبيق املمارسات التي تحقق جودة البرنامج.

 توصيات التحسين :

 .البرنامجلجودة املتبع في إن تحسين جميع املمارسات املتعلقة بهذا املؤشر عملية مستمرة وفق نظام ضمان ا

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ -1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.
ا

 أوال

ا:  ل املمارسات التي تحقق معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضثانيا

 الجودة التعليمية للبرامج األكاديمية .

 يف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ك -2
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عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على البيانات الواردة من عمادة 

السنة األولى بنجاح ثم قسمتهم على العدد الكلي القبول والتسجيل في املؤسسة بحساب عدد الطلبة الذين أكملوا 

ا.للطلبة   في أول فصل دراس ي لهم الستخراج النسبة، وهذه اآللية هي املعتبرة في هذا العام أيضا

 رها للمقارنة املرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيا-3

 .كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.
ا
 ثالث

ا: التشابه في   الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

بحساب عدد الطلبة  في جامعة أم القرى عن طريق االستفادة من البيانات الواردة من عمادة القبول والتسجيل

واستخراج النسبة، اس ي لهم، الذين أكملوا السنة األولى بنجاح ثم قسمتهم على العدد الكلي للطلبة في أول فصل در 

 وهذه اآللية هي املعتبرة في قياس املؤشر لدى برنامج الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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سجلوا ببرامج البكالوريوس وأكملوا تلك البرامج ضمن الحد األدنى من  نسبة الطالب املنتظمين الذين مؤشر األداء:

 املدة املحددة

 5- 4رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 5 – 4رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 خليالدا

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

62% 66% 55,4 % 

61,8% 

 الطالبات الطالب 60%

50% 70,5% 

 التحليل:

% 2%، وأعلى كذلك من املستهدف بنسبة 7أن مستوى األداء الفعلي أعلى من الداخلي بنسبة  يظهر من الجدول 

، وهذا يظهر بوضوح الجهود املبذولة
ً
من البرنامج في معالجة املشاكل األكاديمية واالجتماعية وغيرها التي يمر  تقريبا

بها الطلبة من خالل وحدة اإلرشاد األكاديمي، باإلضافة إلى وجود أنشطة البرامج املساندة؛ وأما مستوى األداء 

 %. 4.2الفعلي يظهر أنه أقل من الخارجي بـنسبة 

 نقاط القوة : 

هللا الوصول ملستوى األداء املستهدف، وهذا يعني تدني نسبة التعثر وتضاؤل أن البرنامج استطاع بفضل  .1

 املشكالت التي يواجهها الطلبة في السنة األولى.

الجهود املبذولة من وحدة اإلرشاد األكاديمي، ووحدة اإلرشاد االجتماعي التي تعنى بحل املشاكل التي يمر بها  .2

 الطلبة.

 توصيات التحسين: 

طالب بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل، باإلضافة إلى التوصية بإجراء املقابالت الشخصية للطلبة؛ ترشيد قبول ال

للتأكد من مدى استعدادهم للبرنامج، والعناية بتقديم البرامج النوعية التي تقدم للطلبة لضمان الحفاظ على مستوى 

 تميز طلبة البرنامج.

ح ما يلي: ِّ
 وض 
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 ر املقارنة املرجعية الداخلية؟ملاذا تم اختيار مصد-1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.
ا

 أوال

ا: معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق الجودة  ثانيا

 التعليمية للبرامج األكاديمية .

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟-2

ن عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على االستفادة من البيانات الواردة م

ه، وقسمتهم على العدد الكلي لطلبة الدفعة حين 1437-1436عمادة القبول والتسجيل بشأن عدد الخريجين في عام 

ا.  كانوا في الفصل األول لهم في البرنامج، واستخراج النسبة، وهذه اآللية هي املعتبرة في قياس املؤشر لهذا العام أيضا

 جعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املر -3

 كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب ال
ا
 حصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

يجين في عام في جامعة أم القرى عن طريق االستفادة من البيانات الواردة من عمادة القبول والتسجيل بشأن عدد الخر 

ه، وقسمتهم على العدد الكلي لطلبة الدفعة حين كانوا في الفصل األول لهم في البرنامج، واستخراج 1437-1438

 النسبة، وهذه اآللية هي املعتبرة في قياس املؤشر لدى برنامج الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 املرجعية الخارجية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة -3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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 تقويم الطالب لإلرشاد األكاديمي واملنهي مؤشر األداء:

 3- 5رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 1- 5رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

اء  مستوى األد

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي

مستوى األداء  

 املستهدف

3 3.53 2 3 3 

 :التحليل 

وهذا يؤكد  أن مستوى األداء الفعلي أعلى من الداخلي، وموافق للمستهدف والجديد، يظهر من الجدول 

 جاتهم املختصة بالعملية التعليمية،رشاد األكاديمي للطلبة باختالف احتياتعدد األنشطة التي يقدمها اإل 

من األداء الخارجي أعلى  يظهر أن األداء بينما. باإلضافة إلى توعية الطلبة باألنظمة الجامعية املختصة بهم

للرفع من مستوى الدورات املقدمة لضمان أفضل النتائج يسيرة، وإدارة البرنامج تسعى  بنسبة الفعلي

 مي.فيما يخص أنشطة اإلرشاد األكادي

 نقاط القوة :

 زيادة نسبة الرضا من قبل الطلبة.بما يسهم في  البرنامجتميز أنشطة اإلرشاد األكاديمي في  .1

توعية الطلبة باألنظمة الجامعية من خالل عقد اللقاءات الخاصة بالطلبة املستجدين وغيرهم  .2

 للتعريف بها، وتزويدهم باملطبوعات املتعلقة بهذا الشأن.

 توصيات التحسين :

إن تحسين جميع املمارسات املتعلقة بهذا املؤشر عملية مستمرة وفق نظام ضمان الجودة املتبع في 

 .البرنامج

ح ما يلي: ِّ
 وض 
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 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ -1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.
ا

 أوال

ا:  معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي ثانيا

 مدى الرضا عن أنشطة وحدة اإلرشاد األكاديمي.فيما يخص تحقق الجودة التعليمية للبرامج األكاديمية 

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

ألداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على نتيجة استطالع رأي عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات ا

الطلبة حول الخدمات التي تقدمها وحدة اإلرشاد األكاديمي، واستخراج معدل القبول بمستوى تلك 

 وكان االحتساب كذلك لدى البرنامج في هذا العام. ،الخدمات

 داخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية ال-3

 كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على ا
ا
 العتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

 خدمات اإلرشاد األكاديمي املقدمة، ورأيهم فيها،في جامعة أم القرى عن طريق استطالع رأي الطلبة حول 

ج كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كان الرجوع إلى نتائج استطالع الرأي وفي برنام

بمستوى الخدمات املقدمة بشأن اإلرشاد األكاديمي في كال كذلك، ثم حساب معدل قبول الطلبة 

 البرنامجين.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 ي جامعة أم القرى.كلية الشريعة ف
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 تقويم املستفيدين ملركز مصادر التعلم مؤشر األداء:

 1 - 6رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 1- 6رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

ستوى األداء  م

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

3 3.84 2,1 2 3 

 :التحليل 

، إال أن الخارجي أعلى منه، وفي املقابل فهو أقل تقريبا لداخليأن مستوى األداء الفعلي موافق ل يظهر من الجدول 

ت على الكتب ، وذلك راجع إلى اعتماد الطلبة في البحوث، وأداء الواجبا1من املستهدف والجديد بمعدل 

 اإللكترونية حيث تعد األسرع في الحصول على املعلومة، ومن السهل توثيقها، واعتمادها.

 نقاط القوة :

ومحركات البحث متأثر بدرجة كبيرة بعدم حاجتهم لها لتوفر الكتب اإللكترونية أن تقييم الطلبة ملركز مصادر التعلم 

 واملوسوعات البحثية واملكتبات الرقمية.

 ت التحسين:توصيا

 .البرنامجعن طريق عمادة شؤون املكتبات بالتعاون مع إدارة  زيادة البرامج املحفزة للبحث في املكتبة

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 صدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ملاذا تم اختيار م-1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة 
ا

 لذلك.أوال

ا:  في مجال البحث معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات ثانيا

 .العلمي واإلفادة من مصادر التعلم

 يف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ك-2

نتيجة استطالع رأي الطلبة عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على 

حول مدى االستفادة من مصادر التعلم، وجودتها، واستخراج معدل القبول بمستوى تلك الخدمات، وكان االحتساب 



 ململكة العربية السعوديةا

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة بالرياض

24 
 
 

 

 كذلك لدى البرنامج في هذا العام.

 رها للمقارنة املرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيا-3

 سالميةكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل 

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات
ا
 .ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

، وفي برنامج كلية الشريعة في استطالع رأي الطلبة حول مصادر التعلم، ومدى جودتهافي جامعة أم القرى عن طريق 

تائج استطالع الرأي كذلك، ثم حساب معدل قبول الطلبة نجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كان الرجوع إلى 

 في كال البرنامجين. بجودة مصادر التعلم، وما يقدم فيها من خدمات

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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عمل في الجامعة في العام املنصرم ألسباب ال تتعلق بسن نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا ال مؤشر األداء:

 التقاعد

 1- 9رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 1-9رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 عليالف
 مستوى األداء  املستهدف

0% 0% 0.28% 

0.2% 

 الطالبات الطالب % 0

0.39% 0 % 

 :التحليل 

، والخارجي، والجديد بدرجة كبيرة أن مستوى األداء الفعلي أفضل من الداخلي، ومقارب للمستهدف يظهر من الجدول 

يل سعي العاملين لتقديم املقترحات التطويرية للبرنامج، مما يؤكد على أن بيئة العمل في البرنامج محفزة لالستمرار بدل

 والسعي لتحقيقها في أرض الواقع.

 نقاط القوة :

أن املستوى الفعلي يدل على ضآلة نسبة من يترك العمل في الجامعة وهو دون سن التقاعد مما يعكس  .1

 كبرنامج علمي. جوعن البرنامالرضا عن الجامعة كمؤسسة تعليمية 

 برنامج محفزة لالستمرارية في العمل الوظيفي.تعد بيئة ال .2

 أولويات التحسين:

 .البرنامجإن تحسين جميع املمارسات املتعلقة بهذا املؤشر عملية مستمرة وفق نظام ضمان الجودة املتبع في 

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 صدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ملاذا تم اختيار م -1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق 
ا

 متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.أوال

ا:  معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق الجودة ثانيا
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 التعليمية للبرامج األكاديمية .

 ة؟كيف تم احتساب املقارنة املرجعي -2

ت األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على االحصائية الخاصة بأعضاء عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرا

هيئة التدريس في التقرير السنوي للبرنامج، ومعرفة عدد من ترك العمل لغير سبب التقاعد ثم قسمة العدد على 

 العدد الكلي لألعضاء الستخراج النسبة، وكان االحتساب كذلك في هذا العام.

 رها للمقارنة املرجعية الداخلية:التي تم اختيااسم الجهة -3

 اإلسالمية. كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.ث
ا
 الث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

ية خاصة بأعضاء هيئة التدريس، ومن إلحصائفي جامعة أم القرى عن طريق الرجوع إلى التقرير السنوي املتضمن 

، وفي برنامج كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كان الرجوع إلى ترك العمل بسبب غير التقاعد

على عدد أعضاء هيئة  الحاصلالتقرير السنوي للبرنامج، ثم استخراج النسبة في كال البرنامجين بقسمة العدد 

 ج الستخراج النسبة املطلوبة في املؤشر.في البرنامالتدريس 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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 نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في أنشطة التطوير املنهي في العام املاض ي مؤشر األداء:

 2- 9ة: م رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطني

 2- 9رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى 

األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

80% 

جاء الرد بأن العمل 

 جار على جمعه

60% 70% 78% 

 :التحليل 

وهذا يؤكد ومقارب للمستهدف، وللجديد،  %، 10الداخلي بنسبة  أن مستوى األداء الفعلي أعلى جدول يظهر من ال

وتفاعل األعضاء باملشاركة؛  على حرص إدارة الكلية على تحفيز األعضاء للمشاركة في أنشطة التطوير املنهي،

 لضمان استمراريتهم في التطوير بما يرجع إلى العملية التعليمية بالجودة.

 نقاط القوة :

 زيادة نسبة املشاركين من أعضاء هيئة التدريس في أنشطة التطوير املنهي. .1

أو  البرنامجبما يسهم بزيادة حضورهم في الدورات املقدمة من  البرنامجتحفيز إدارة البرنامج ألعضاء  .2

 العمادات املساندة.

 .البرنامجألداء الوظيفي ألعضاء مشاركة عضو هيئة التدريس في أنشطة التطوير يعد أحد بنود تقويم ا .3

 توصيات التحسين:

 تفعيل نظام يلزم كل عضو هيئة تدريس بحضور عدد من الدورات في كل فصل دراس ي.

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ -1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر الب
ا

 يانات الالزمة لذلك.أوال

ا:  معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق ثانيا
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 فيما يخص مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة التطوير املنهي.الجودة التعليمية للبرامج األكاديمية 

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

حصر عدد أعضاء هيئة ق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي بنيت على عن طري

التدريس املشاركين في أنشطة التطوير املنهي سواء الوارد في التقرير السنوي للبرنامج، أو من خالل السير الذاتية 

وكان االحتساب كذلك لدى  استخراج النسبة،لألعضاء، ثم قسمة العدد الحاصل على العدد الكلي لألعضاء، و 

 البرنامج في هذا العام.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:-3

 كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثق
ا

 افة املجتمع.أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.
ا
 ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 رجعية؟كيف تم احتساب املقارنة امل -2

وفي برنامج كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن ، جاء الرد بأن العمل جاري على جمعهفي جامعة أم القرى 

ا عند املقارنة الداخلية.  سعود اإلسالمية كان بحسب ما ذكر مسبقا

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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عدد األبحاث املنشورة في مجالت محكمة في العام املاض ي لكل عضو هيئة تدريس )بدوام كامل أوما  مؤشر األداء:

 يعادله(

 1 - 10رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 1 – 10رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

توى األداء  مس

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

2 1.71  :1 1,61  :1 1,19  :1 2 

 :التحليل 

مقارب للداخلي، وكذا للمستهدف وللجديد؛ مما يؤكد بتميز البرنامج بوجود  أن مستوى األداء الفعلي يظهر من الجدول 

، والقادرين على تقديم البحوث القوية التي تلبي تدريس البارزين في مجال البحث العلمينخبة من أعضاء هيئة ال

 حاجة املجتمع.

 نقاط القوة:

 ..تميز أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي1

 .تعد بيئة البرنامج محفزة لألعضاء فيما يخص النشاط البحثي.2

 توصيات التحسين:

اف البرنامج فإن عناية إدارة البرنامج في خططها واضحة وتتم متابعة مدى التقدم البحث العلمي أحد أهدحيث إن 

 بشأنها.

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 عية الداخلية؟ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرج -1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.
ا

 أوال

ا:  اط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق الجودة معرفة نقثانيا

 فيما يخص مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالبحوث املحكمة.التعليمية للبرامج األكاديمية 
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 يف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ك -2

العام املاض ي، والتي كان احتسابها عن طريق الرجوع إلى التقرير  عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في

ثم قسمة العدد الحاصل على عدد أعضاء هيئة التدريس  السنوي للبرنامج؛ باإلضافة إلى السير الذاتية لألعضاء

 ، وكان االحتساب كذلك لدى البرنامج في هذا العام.الحاصلين على الدكتوراه في البرنامج

 رها للمقارنة املرجعية الداخلية:لتي تم اختيااسم الجهة ا-3

 كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.ثال
ا
 ث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

ملحكمة املقدمة من قبل األعضاء، وفي في جامعة أم القرى عن طريق الرجوع إلى التقرير السنوي املتضمن للبحوث ا

برنامج كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كان الرجوع إلى التقرير السنوي للبرنامج، ورصد 

الواقع ثم استخراج النسبة في كال البرنامجين بقسمة العدد الكلي للبحوث على عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين 

 .على الدكتوراه

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم بحث واحد على األقل محكم ومنشور خالل العام املنصرم مؤشر األداء:

 3 - 10رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 2- 10اء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: رقم مؤشر األد

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

84 % 79.40% 62.11 % 83.9 % 65 % 

 :التحليل 

وهذا املستوى يعد  داخلي ومن املستهدف كذلك والخارجي،أن مستوى األداء الفعلي أعلى من ال يظهر من الجدول 

 يدل على تحقق الهدف املنشود بدرجة كب
ا
 جيدا

ا
يرة، وتحقق هدف البرنامج من تأهيل باحثين شرعيين ونجاح مؤشرا

 بيئة البرنامج في تحفيز األعضاء و تشجيعهم للبحث العلمي.

 نقاط القوة:

 .األداء املستهدف يشير إلى جدوى عناية إدارة البرنامج بالبحث العلمي إن زيادة مستوى األداء الفعلي عن مستوى 

 توصيات التحسين:

ا لضمان تحقيق البرنامج ألهدافه بدرجة ،ظاهر في خططهاإن حرص إدارة البرنامج على البحث العلمي  ويتابع دوريا

 عالية.

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ة؟ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلي -1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.
ا

 أوال

ا:  معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق ثانيا

 الجودة التعليمية للبرامج األكاديمية .

 ملرجعية؟كيف تم احتساب املقارنة ا -2

عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي كان احتسابها عن طريق الرجوع إلى 

التقرير السنوي للبرنامج؛ باإلضافة إلى السير الذاتية لألعضاء ثم قسمة العدد الحاصل على عدد أعضاء هيئة 

 وكان االحتساب كذلك لدى البرنامج في هذا العام.التدريس الحاصلين على الدكتوراه في البرنامج، 
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 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:-3

 كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين. ثان  يا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.
ا
 ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

، وفي لعدد األعضاء الذين لديهم بحوث محكمةأم القرى عن طريق الرجوع إلى التقرير السنوي املتضمن في جامعة 

برنامج كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كان الرجوع إلى التقرير السنوي للبرنامج، ورصد 

على عدد أعضاء هيئة التدريس  للبحوث الواقع ثم استخراج النسبة في كال البرنامجين بقسمة العدد الكلي

 الحاصلين على الدكتوراه.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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يئة عدد البحوث أو التقارير التي تم تقديمها في املؤتمرات األكاديمية خالل العام املنصرم لكل عضو ه مؤشر األداء:

 تدريس

 4- 10رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 3 - 10رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

مستوى األداء  

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

2 0.50  :1 3.03  :1 2,6  :1 2 

 :التحليل 

وهذا يؤكد سعي البرنامج  ،، واملستهدف، والجديديداخلداء الأن مستوى األداء الفعلي مقارب لأل  يظهر من الجدول 

أعلى الفعلي أن مستوى األداء يظهر كذلك و لتحقيق هدفه املتعلق بالبحث العلمي وفق خطط تحسينية واضحة، 

 خارجي.من املستوى ال

 نقاط القوة:

ا لقلة املؤتمرات العلمية املتعلقة بالتخصص نظ وقد  ،قل املستوى الفعلي عن املستهدف ،مقارنة بالعام الذي قبلهرا

 ، وقد تأجل موعد إقامته.يل املثالعلى سب البرنامجطرح مؤتمر االقليات املسلمة بتنسيق 

 توصيات التحسين:

وتيهئ  ،ملؤتمرات األكاديمية ذات العالقة بالتخصصإن إدارة البرنامج تحرص على تشجيع أعضاءها للمشاركة في ا

 ، وتدعمها.األسباب املعينة على املشاركة

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الداخلية؟ -1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.
ا

 أوال

ا:  اط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق معرفة نقثانيا

 الجودة التعليمية للبرامج األكاديمية .

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟-2
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ى عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي كان احتسابها عن طريق الرجوع إل

العمل املشارك بها في  التقرير السنوي للبرنامج؛ باإلضافة إلى السير الذاتية لألعضاء الستخراج عدد البحوث وأوراق

 ألكاديمية ثم قسمة العدد الحاصل على عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه في البرنامجاملؤتمراتا

 رنامج في هذا العام.، وكان االحتساب كذلك لدى البالستخراج النسبة

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:-3

 كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعل  يم املتبع في كال البرنامجين. ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتطلبات.
ا
 ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

املتضمن لبحوث الترقية، وأوراق العمل املقدمة في ى التقرير السنوي الرجوع إلفي جامعة أم القرى عن طريق 

الرجوع إلى التقرير السنوي ، وفي برنامج كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كان املؤتمرات

والبحوث املقدمة  في كال البرنامجين بقسمة العدد الكلي ألوراق العملثم استخراج النسبة  للبرنامج، ورصد الواقع

 .الحاصلين على الدكتوراه أعضاء هيئة التدريسفي املؤتمرات على عدد 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:-3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
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و ما يعادله( املساهمين نسبة منسوبي املؤسسة التعليمية )أعضاء هيئة التدريس وغيرهم بدوام كامل أ مؤشر األداء:

 في أنشطة خدمة املجتمع، عدد البرامج التعليمية املقدمة للمجتمع ونسبتها الى عدد األقسام

 1- 11رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة الوطنية: م 

 1- 11رقم مؤشر األداء لدى املؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي: 

مستوى األداء  

 الجديد

اء  مستوى األد

 الخارجي

مستوى األداء  

 الداخلي

مستوى األداء  

 الفعلي
 مستوى األداء  املستهدف

92% 92% 87% 90% 90% 

 :التحليل 

%، 3أعلى من الداخلي بنسبة ألداء املستهدف،وهو ستوى املوافق م أن مستوى األداء الفعلي يظهر من الجدول 

 وفق خطط تحسينية واضحة،ق بخدمة املجتمع وهذا يؤكد على أن البرنامج يسعى لتحقيق هدفه املتعل

باإلضافة إلى امتالكه ألعضاء هيئة تدريس مميزين ذوي مهارات عالية قادرة على خدمة املجتمع في جميع 

 يلحظ أن األداء الخارجي مقارب من األداء الفعلي في البرنامج. بينمااملجاالت التي يستهدفها البرنامج،

 نقاط القوة:

 أعضاء هيئة التدريس الفاعلين في مجاالت خدمة املجتمع. . ارتفاع نسبة1

وجامعة املجمعة  ،.وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس املعارين لجهات أخرى خارجية كهيئة تقويم التعليم2

 وغيرها.

في خدمة  البرنامجعدد من أعضاء هيئة التدريس لحسابات التواصل االجتماعي بما يضمن تحقيق هدف .تفعيل 3

 جتمع.امل

 توصيات التحسين:

 .تحفيز أعضاء هيئة التدريس الفاعلين في خدمة املجتمع بما يضمن استمرارية عملهم.1

ورصد إحصائي لنسبة املساهمين في مجاالت خدمة املجتمع داخل  ،البرنامج.تفعيل برامج وحدة خدمة املجتمع في 2

 اململكة وخارجها.

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 قارنة املرجعية الداخلية؟ملاذا تم اختيار مصدر امل -1

: سعي البرنامج الجاد لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي، وتوفر البيانات الالزمة لذلك.
ا

 أوال

ا:  معرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج، وأولويات التحسين، والتخطيط ألفضل املمارسات التي تحقق ثانيا



 ململكة العربية السعوديةا

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة بالرياض

36 
 
 

 

 خص مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة خدمة املجتمع.فيما يالجودة التعليمية للبرامج األكاديمية 

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟-2

عن طريق الرجوع إلى وثيقة مؤشرات األداء للبرنامج في العام املاض ي، والتي كان احتسابها عن طريق رصد الواقع 

ستخراج عدد األعضاء املشاركين في أنشطة ، وابمخاطبة الجهات ذات العالقة؛ باإلضافة إلى السير الذاتية لألعضاء

عضاء هيئة التدريس في البرنامج، وكان االحتساب كذلك لدى الكلي أل عدد الثم قسمة العدد على خدمة املجتمع 

 البرنامج في هذا العام.

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الداخلية:-3

 اإلسالمية كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود

ح ما يلي: ِّ
 وض 

 ملاذا تم اختيار مصدر املقارنة املرجعية الخارجية؟ -1

: التشابه في ثقافة املجتمع.
ا

 أوال

ا: التشابه في نظام التعليم املتبع في كال البرنامجين.   ثانيا

ا: تقدم البرنامج بطلب الحصول على االعتماد األكاديمي، والسعي الحثيث الستكمال املتط
ا
 لبات.ثالث

ا: التشابه في الفرص الوظيفية التي تتاح لخريجي البرنامجين.  رابعا

 كيف تم احتساب املقارنة املرجعية؟ -2

في جامعة أم القرى عن طريق متابعة اإلعالنات الخاصة بأنشطة األعضاء، ورصدها في قاعدة بيانات مستقلة، 

رنامج كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود باإلضافة إلى االستفادة من السير الذاتية لألعضاء، وفي ب

رصد الواقع بمخاطبة الجهات ذات العالقة، والرجوع إلى السير الذاتية لألعضاء، ثم  عن طريق اإلسالمية كان

 لألعضاء. استخراج نتيجة املؤشر باستخراج نسبة املشاركين في األنشطة املجتمعية مقارنة باملجموع الكلي

 التي تم اختيارها للمقارنة املرجعية الخارجية:اسم الجهة -3

 كلية الشريعة في جامعة أم القرى.


