المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

تقرير غلق حلقة الجودة في برنامجي الشريعة وأصول الدين بالكلية
ا
أوًل :نبذة عن الكلية:
كلية الشريعة وأصول الدين هي إحدى الكليات النظرية بجامعة نجران ،وقد أنشئت في عام 1430هـ ،باألمر السامي رقم 4017م بتاريخ 1430/5/7هـ .وتعد
الكلية الوحيدة األكاديمية المتخصصة في العلوم الشرعية التي تم إنشاؤها في جامعة نجران.

حاليا من فرع البنين ،ويضم قسمين متخصصين يقدمان برنامجين لمرحلة البكالوريوس وهما :برنامج الشريعة ،يقدمه قسم الشريعة ،وبرنامج أصول
وتتألف ً
الدين ،يقدمه قسم أصول الدين ،وفرع آخر للطالبات يقدم برنامج أصول الدين.
احدا لمرحلة الدراسات العليا ( ماجستير ) في تخصص الحديث وعلومه.
نامجا و ً
كما يقدم قسم أصول الدين بر ً
نامجا آخر للدراسات العليا ،وهو برنامج ( ماجستير ) في تخصص الفقه.
ويقدم قسم الشريعة بر ً

و بدأت الدراسة ببرنامج الشريعة في العام الجامعي  1431/1430هـ ثم تاله برنامج أصول الدين في العام الجامعي 1432 /1431هـ .و مــدة الــد ارسـ ــة بالكلية

 8مستويات ( 4سنوات ) و تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الشريعة أو في أصول الدين.

الـقـيــــــــادة األكــــاديميــــــــة:
عميـ ـ ــد الكلي ـ ـ ـ ــة :د /عبدهللا بن رفدان الشهراني

وكيل الكليــة للشؤون التعليمية :د /حسن بن ثابت الحازمي

وكيل الكليــة للتطوير والجودة :د /سعود بن عبدهللا التويجري

األقسام العلمية:
1

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران

كلية الشريعة وأصول الدين
وكالة الكلية للتطوير والجودة
وحدة التطوير والجودة

وتضم:

-1قسم الشريعة ،ويرأسه د /مسفر بن هادي العرجاني.
-2قسم أصول الدين ،ويرأسه د /عبدالرحمن بن سيف الحارثي.

البرامج العلمية:
البرامج العلمية التي تقدمها الكلية:

 برنامج البكالوريوس في الشريعة
 برنامج البكالوريوس في أصول الدين
 برنامج الماجستير في الحديث وعلومه
 برنامج الماجستير في الفقه

رؤية الكليـة:
«الريادة في مجال العلوم الشرعية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا».

رسالة الكلية:
إمددداد ميددادين العمددل المتنوعددة بخددريجين ذوي كفدداتا عاليددة فددي مجددال العلددوم الشددرعية ,واإلسددمام فددي البحد العلمددي ,وخدمددة المجتم د فددي إطددار الوسددطية
واًلعتدال.

األهداف اًلستراتيجية للكلية:
2
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وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

وحدة التطوير والجودة

إعداد خريجين متخصصين في العلوم الشرعية يتميزون بفكر وسطي وجدية علمية وعملية.
إمداد الطالب بالممارا الالزمة للعمل في مجاًل الشريعة المتنوعة.
دعم عمليا التحسين والتطوير داخل الكلية.
تشجي البحو العلمية التخصصية التي تواكب المستجدا في مجال العلوم الشرعية.
كسب ثقة المجتم وسوق العمل من خالل تقديم برامج مميزة وخريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجاته ومواكبة تطوراته.
تطوير كفاتة أعضات هيئة التدريس ومعاونيمم.
رعاية الطالب أكاديميًّا واجتماعيًّا وتربويًّا في ضوت منمج اإلسالم.

ثانياا  :تقرير عن غلق حلقة الجودة في برنامجي الشريعة وأصول الدين .
-1برنامج الشريعة:
أوال :مؤشرات حققت المستهدف بالمقارنة بين مستوى األداء الفعلي للعام  ،38 /37والعام  1439 /38هـ( تم إغالقها )
المعيار

الرمز الكودي

مؤشر األداء

للمعيار

المعيار األول

الرسالة واألهداف

درجـــــة ومـــــي المســـــتفيدين بصـــــي ة الرســـــالة
S1.1

مستوى األداء

المستهدف

مستوى األداء

الفعلي للعام

للعام

الفعلي للعام

1438/37هـ

1439 /38

1439/38هـ

% 80

%85

% 95

تعليق

أصـــبحت رســـالة البرنـــام أشـــد

واألهــــداف (متوســــر مــــدى معرفــــة أم ــــاء هي ــــة

و ــوحا منــد المســتفيدين ،ومــا أن

العليــا بالرســالة وبلــخ باســتبدام اســتبيان بماســي

جــدا ،وصــار الــومي بالرســالة وبي ـ ار

التـــدريط و ـــالة مرحلـــة البوـــالوريوط والدراســـات

اإلمـــالن منهـــا يـــتم بصـــورة جيـــدة
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وحدة التطوير والجودة
سنوي)

ووان التفامل معها جيـدا جـداك ومـا
أن الــومي بدهــداف البرنــام صــار

وميـــا يبـــا جـــدا ،والتفامـــل معهـــا

تفامال أكثر إيجابيةك

المعيار الثالث

إدارة

مان الجودة

نسبة المقررات التي قام ال الة بتقييمهـا بـالل
S3.2

%100

%100

%100

العام

لجامعة نجران ك

S4.1

المعيار الرابع

نسة ال الة إلى أم اء هي ة التدريط

1 : 19

1 : 16

1 : 14

(بناء ملى المعادل أو الموافئ للوقت الكامل)

التعليم والتعلم

نسبة ال الة إلى أم اء هي ة
التدريط نسبة جيدة جدا تتيح
التواصل الجيد بين ال الة
واألستاب

S4.3

المعيار الرابع

نســبة أم ــاء هي ــة التــدريط الحاصــلين ملــى

درجة الدوتوراه

التعليم والتعلم

إجراءات التوظيف

الباتي وفق معايير محددة ونقاط مدروسة

تم إمدادها ملى الموقع اإللكتروني

والتحسين

المعيار التاسع

يشارخ

جميع

الدارسين

بالتقييم

%60

%70

%77.2

صفر %

صفر %

صفر %

ترقية  4من أم اء هي ة

التدريط لدرجة أستاب مشارخ ،و3

إلى أستاب مسامد ،باإل افة إلى
تعيين  2أستاب مسامدك

نسبة أم اء هي ـة التـدريط الـبين غـادروا فـي

S9.1

العام السابق ألسباة غير الوصول لسن التقامدك

مدم م ادرة أي م و من

أم اء هي ة التدريط وهبا يعد

من نقاط القوة حيث يدل ملى

ا م نان أم اء هي ة التدريط
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وحدة التطوير والجودة
وصدق الرغبة لديهم في مواصلة

العملية التعليمية في هبا الصرح

المعيار العاشر
البحث العلمي

نســبة أم ــاء هي ــة التــدريط مــن بوي الــدوام

S10.3

الكامــل الــبين لــديهم ملــى األقــل بحــث ملمــي واحــد
منشور في مجلة محومة ،وبلخ في العام السابقك

المتميز
%66,66

%70

%86,5

 وجود محكمين معتمدين في
كثير من المجالت.
وجود م و في مجمع من مجامع
الفقه اإلسالمي الدولي ك
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وحدة التطوير والجودة

جار)
ثانيا :مؤشرات تحسنت وقاربت المستهدف بالمقارنة بين مستوى األداء الفعلي للعام  ،38 /37والعام 1439 /38ه (إغالقها ٍ
المعيار

مؤشر األداء

الرمز الكودي
للمعيار

تقيــــيم المســــتفيدين لــــدليل السياســــات مت ــــمنا

المعيار الثاني

السل ات واإلدارة

S2.1

% 71.2

% 76

% 71.2

درجــــة وفايــــة دليــــل السياســــات باســــتبدام اســــتبيان

ســـنوي بماســـي موجـــه إلـــى وـــل مـــن أم ـــاء هي ـــة
التدريط و الة السنة النها ية)

المعيار الرابع

درجــــة تقيــــيم ال ــــالة الشــــامل للمقــــررات التــــي

يدرسونها

التعليم والتعلم

% 82.2

% 90

% 83.2

(متوســر تقيـــيم ال ـــالة الشــامل للمقـــررات ملـــى

في

 -1إشراك المنتسبين
صنع القرار
 -2اعتماد مبدأ الكفاءة في
اختيار القيادات الفرعية
االختصاصات
 -3توضيح
الوظيفية على وجه الدقة
لعضو هيئة التدريس
وعدم تكليفه بما يشغله
عنها.
و ع ب ة تحسين وت وير

للمقررات الدراسية بالبرنام

مقياط من بمسة درجات)
تقييم ال الة لإلرشاد األكاديمي والمهني

المعيار البامط

والبدمات المساندة

1438/37هـ

1439 /38

1439/38هـ

الفعلي للعام

للعام

الفعلي للعام

الهيول التنظيمـي واالبتصاصـات الوظيفيـة ( متوسـر

S4.2

إدارة شؤون ال الة

مستوى األداء

المستهدف

مستوى األداء

توصيات التحسين

S5.3

(متوســـــر معـــــدل مناســـــبة اإلرشـــــاد األكـــــاديمي

والمهنـــي باســـتبدام اســـتبيان ســـنوي بماســـي يقـــدم

ل الة السنة النها ية)

%26.8

%50

%35

 -1إم اء محفزات لل الة

المن بر

األكاديميك
-2

بمواميد

تشجيع
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اإلرشاد
ال الة
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جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة
لاللتحاق
العلمي ك

تقيـــيم المســـتفيدين للموتبـــة الرقميـــةك (المتوســـر

العــــام لمعــــدل أو درجــــة مناســــبة الموتبــــة الرقميــــة

% 65

%75

% 65

مت منا:

المعيار السادط
مصادر التعلم

لمستبدمي

إتاحة

الصالحية

الموتبة

الرقمية

القتراح ما يحتاج من مصادر

أ) ســــهولة الــــدبول ملــــى المواقــــع اإلليوترونيــــة

للتعلم ك

ة) توفر استبدام قوامد البيانات اإلليوترونية

ملى استبدام الموتبة الرقميةك

(ألنت)
S.6.3

-1

ببرنام

التدصيل

 -2زيادة الدورات التدريبية

ج) إموانية دبول المستبدمين

د) التدرية ملى مهارات استبدام الموتبة

هـ) أي مؤشرات أبرى لجودة البدمات

وبلخ باستبدام استبيان سنوي بماسي)

المعيار السابع

المرافق والتجهيزات

تقييم المستفيدين للمرافق والتجهيزات:

أ%45 -

أ%50 -

أ%45 -

-العمل ملى توفير المزيد

ة)المعامل

ة%45 -

ة%50 -

ة%45 -

الباصة في المرافق ومواقف

أ) الفصول الدراسية

S7.3

ج) دورات المياه (من حيث الصيانة والنظافة)

د) األمن

هـ) مواقف السيارات واموانية استبدامها

ج%35 -

ج%40 -

ج%35 -

من بدمات بوي االحتياجات
السيارات

ودورات

المياه

والمرافق األبرىك

-توفير مواقف سيارات باصة
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وحدة التطوير والجودة
و) السالمة (وسا ل اإل فاء ،اإلسعافات األوليـة،

د%50 -

د%55 -

د%50 -

ز) تجهيزات المعاقين وبوي االحتياجـات الباصـة

هـ%50 -

هـ%55 -

هـ%50 -

و%65 -

و%70 -

و%65 -

ز%25 -

ز%30 -

ز%25 -

خ%40 -

خ%45 -

خ%40 -

%70

%80

%70

نظم اإلنبار ،تدمين المواد الكيماوية)

(األرصـــــفة المنحـــــدرة ،المصـــــامد ،تجهيـــــزات دورات

المياه)

خ) المرافق والتجهيزات الريا ية

نســـبة أم ـــاء هي ـــة التـــدريط المشـــاروين فـــي

أنش ة الت وير المهني بالل العام السابق

المعيار التاسع

إجراءات التوظيف

ألم اء هي ة التدريط بالقرة

من الكليةك

زيادة دورات الت وير
المهنيك

واستحداث أنش ة جديدة

تحقق أهداف الت وير المهنيك

S9.2

وحث الزمالء ملى ح ورها ،أو
ممل آلية للتنسية لها حسة

الدور

المعيار العاشر

S10.1

مــدد األبحــاث المنشــورة فــي مجــالت محومــة فــي

13

19

( ) 13
يعادل



العمل على استحداث آليه
لتشجيع األعضاء الذين ال

8
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جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة
العــام الســابق لكــل أم ــاء هي ــة التــدريط مــن بوي

البحث العلمي

المعيار العاشر
البحث العلمي

الدوام الكامل

مدد األبحاث أو التقارير التي قدمت في مؤتمرات

S10.4

أكاديمية بالل العام السابق وبلخ لكـل أم ـاء هي ـة

من بوي الدوام الكامل المشاروين في أنش ة البدمـة

البدمات المجمعية

6

7

التدريط بوي الدوام الكامل

نســبة أم ــاء هي ــة التــدريط ومــن فــي حومهــم

المعيار الحادي مشر

( )%72.2

المجتمعية
S11.1

% 53.65

% 55

6
يعادل
( ) %33

% 54

يهتمون بالنشر العلمي
 العمل على تفعيل اتفاقيات
من خالل عميد الكلية مع
مؤسسات علمية شرعية
وغيرها للقسم.
توفير دمم مادي من الجامعة
لح ور المؤتمرات الدولية

 1ـ التماط أنش ة أبرى

من أجل التنوعك

2

ـ

بالتربيص

التوصية

ألم اء هي ة التدريط غير

السعوديين

بتقديم

بدمات

مجتمعية متعلقة بالتبصصات

الشرميةك

9

المملكة العربية السعودية
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جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

ثالثا :مؤشرات لم تحقق المستهدف بالمقارنة بين مستوى األداء الفعلي للعام  ،38 /37والعام 1439 /38هـ (مؤشرات حرجة)
المعيار

مؤشر األداء

الرمز الكودي
للمعيار
S4.4

معدل االستبقاء:

مستوى األداء

المستهدف

مستوى األداء

1438/37هـ

1439 /38

1439/38هـ

%20.4

%25

%19.76

الفعلي للعام

للعام

الفعلي للعام

نسبة ال الة البين دبلوا البرام وأكملـوا بنجـاح

المعيار الرابع

مقد دورات لتحسين مستوىال الة للعمل ملى ارتفاع نسبة

السنة األولى

التعليم والتعلم

توصيات التحسين

ال الة المجتازين للسنة األولى

وللنهوض
وبلخ

بمستواهم

الدراسي،

مع

الوحدات

بالتعاون

الدابلية بالكلية والبارجية أي اك

S4.5

نســـــبة ال ـــــالة الـــــبين دبلـــــوا بـــــرام مرحلـــــة

المعيار الرابع

البوــالوريوط وأكمل ـوا هــبه الب ـرام فــي الحــد األدنــى

S4.6

معدل تبرج الة مرحلة الدراسات العليا:

نســـبة ال ـــالة الـــبين يـــدبلون بـــرام الدراســـات

في بداية ول فصلك

ت وير

للوقت

التعليم والتعلم

المعيار الرابع

معدل التبرج ل الة مرحلة البوالوريوط:

% 29

%34

%28

مقد دورات تدهيلية وارشادية

اإلرشاد

وسا ل

األكاديمي لتواصل أف ل مع
ال الة

ال ين بق في الوقت
الحالي

ال ين بق في

الوقت الحالي

%0

تكثيف الجهود والتعاون بين

ال الة المتبرجين والقسم من

10

المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

التعليم والتعلم

العليا وأكملوا هبه البرام في الوقت المحدد
S4.7

المعيار الرابع

التعليم والتعلم

نســبة بريجــي ب ـرام مرحلــة البوــالوريوط الــبين
– في بالل  6أشهر -من التبرج:
أ) تم توظيفهم

ة) التحقوا بدراسات الحقة

أجل االنتهاء من بحث التبرج

أ%12.5 -

ة%3.12 -

ج%84.38 -

أ%14 -

أ% 0 -

ج%82 -

ج% 100 -

ة%4 -

ة% 0 -

 التواصل مع الجهات المعنيةبتوظيف

الشرمية.

مبرجات

ج)لم يتم توظيفهم أو التحاقهم بدراسات الحقة

وفيما يلي رسم بياني يو ح نسة المؤشرات التي حققت المستهدف ،والتي تحسنت ،والتي لم تحقق (الحرجة):

11

الكليات

المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

رسم بياني يوضح نسب تحقق المؤشرات
9
8
7
6
5

رسم بياني يوضح نسب تحقق المؤشرا

4
3
2
1
0
مؤشرا

حرجة

مؤشرا تحسن

مؤشرا حقق
المستمدف

12

المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

-2برنامج أصول الدين:
أوًل :مؤشرا حقق المستمدف بالمقارنة بين مستوى األدات الفعلي للعام  ,38 /37والعام 1439 /38هـ (تم إغالقما )
المعيار

الرمز الكودي
للمعيار

مؤشر األداء

مستوى األداء
الفعلي للعام

1438/37هـ

المستهدف للعام
1439 /38

مستوى األداء الفعلي
للعام 1439/38هـ

تعليق

13

المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة
درجة ومي المستفيدين بصي ة الرسالة واألهداف (متوسر

مدى معرفة أم اء هي ة التدريط و الة مرحلة البوالوريوط

% 70

%80

والدراسات العليا بالرسالة وبلخ باستبدام استبيان بماسي

المعيار األول

الرسالة واألهداف

والومي

الكبير

بالرسالة

واإلمالن منها بصورة جيدة
%80

سنوي)

و وح

رسالة

البرنام

والتفامل

الجيد

ت بيقها

بول

العمل

وتشجيع

معها
ملى

السبل

المتاحةك وما أن الومي

S1.1

بدهداف البرنام ملى درجة
يبة والتفامل معها تفامل

جيدك

المعيار الثالث

إدارة

مان الجودة

والتحسين

نسبة المقررات التي قام ال الة بتقييمها بالل العام
S3.2

%100

%100

%100

لدى ال الة ومي بالتقييم
إ افة إلى شرط الجامعة

لظهور
التقييم

النتيجة

14

وجوة

المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران
المعيار الرابع

وحدة التطوير والجودة
S4.1

التعليم والتعلم

نسة ال الة إلى أم اء هي ة التدريط

1 : 25

1-11

1 : 20

نســبة أم ــاء هي ــة التــدريط

(بناء ملى المعادل أو الموافئ للوقت الكامل)

جيــــــدة تتــــــيح التواصــــــل مــــــع
ال الة ك

S4.2

درجة تقييم ال الة الشامل للمقررات التي يدرسونها

%60

%80

%75

(متوسر تقييم ال الة الشامل للمقـررات ملـى مقيـاط مـن بمسـة

الباص بالمقرارت

درجات)

المعيار العاشر

البحث العلمي

مدد األبحاث المنشورة في مجالت محومـة فـي العـام السـابق لكـل
S10.1

أم اء هي ة التدريط من بوي الدوام الكامل

تفامــــل ال ــــالة فــــي التقيـــــيم

20

()26

25

وجود بحوث ماليـة

.الجودة في التبصص الدقيق

النشــر فــي مجــالت

•

بات تصنيف دولي
المعيار العاشر

نسبة أم اء هي ة التـدريط مـن بوي الـدوام الكامـل الـبين لـديهم

البحث العلمي

ملى األقل بحث ملمي واحد منشور في مجلة محومة ،وبلخ في العام
S10.3

السابقك

()%43

()%54

•

()%57

وجـــود محومـــين معتمـــدين
من أم اء القسمك

15

المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة
نســبة أم ــاء هي ــة التــدريط ومــن فــي حومهــم مــن بوي الــدوام

الحادي مشر
البدمات المجمعية

-تنوع المشاروات

الكامل المشاروين في أنش ة البدمة المجتمعية

% 55

% 51

.المجتمعية وما تحويه الب ة

%56

-استبدام وسا ل التقنية

الحديثة ،ووسا ل التواصلك

S11.1

 توسيع دا رة البدمةالمجتمعية

ثانيا :مؤشرا تحسن وقارب المستمدف بالمقارنة بين مستوى األدات الفعلي للعام  ,38 /37والعام (1439 /38إغالقما جار)
المعيار

الرمز الكودي
للمعيار

مؤشر األداء

مستوى األداء

المستهدف

مستوى األداء

1438/37هـ

1439 /38

1439/38هـ

الفعلي للعام

تقيــيم المســتفيدين لــدليل السياســات مت ــمنا الهيوــل

المعيار الثاني

السل ات واإلدارة

%80

التنظيمي واالبتصاصات الوظيفية ( متوسـر درجـة وفايـة

S2.1

دليل السياسات باستبدام اسـتبيان سـنوي بماسـي موجـه

إلــــى وــــل مــــن أم ــــاء هي ــــة التــــدريط و ــــالة الســــنة
النها ية)

للعام

الفعلي للعام

%79

توصيات التحسين

يجة إشراخ المنتسبين في صنع
القرار

%77

امتماد مبدأ الكفاءة في ابتيار
القيادات الفرمية

يجة تو يح االبتصاصات

الوظيفية ملى وجه الدقة لع و

16

المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة
هي ة التدريط ومدم تكليفه بما
يش له منهاك

المعيار الرابع

S4.4

التعليم والتعلم

معدل االستبقاء:

%39.9

%50

%39.9

نســـبة ال ـــالة الـــبين دبلـــوا البـــرام وأكملـــوا بنجـــاح

ملى الح ور

السنة األولى

S4.5

معدل التبرج ل الة مرحلة البوالوريوط:

نسبة ال الة البين دبلوا برام مرحلـة البوـالوريوط

% 60

%60

%70

وأكملوا هبه البرام في الحد األدنى للوقت
S4.3

نســبة أم ــاء هي ــة التــدريط الحاصــلين ملــى درجــة

الدوتوراه

-إلـــــزام ال ـــــالة وتشـــــجيعهم

-تفعيــــــل الح ــــــور وال يــــــاة

لل ــالة لــه أثــر فــي ارتفــاع نس ـبة
إكمال البرنام في الحد األدني من
الوقت

%88

%90

%35.4

%50

%71،7

-تشــــــــــــــجيع المحا ــــــــــــــرين

والمعيــــدين ملــــى الحصــــول ملــــى
الدرجة العلمية األملى

المعيار البامط

إدارة شـــــــــؤون ال ـــــــــالة

والبدمات

S5.3

تقييم ال الة لإلرشاد األكاديمي والمهني

(متوســر معــدل مناســبة اإلرشــاد األكــاديمي والمهنــي

باســتبدام اســتبيان ســنوي بماســي يقــدم ل ــالة الســـنة
النها ية)

%40

مــــــــــدم و ــــــــــوح األهــــــــــداف

األكاديميــة بالنســبة ألم ــاء هي ــة
التدريط وال الة

 .مدم وجود

برام تنمية اإلرشاد األكاديمي

.لدى أم اء هي ة التدريط
3ك

مــــدم إتاحــــة إبــــداء رأي

ال الة في أداء اإلرشاد األكـاديمي

في الكليةك
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المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

تقيــيم المســتفيدين للموتبــة الرقميــةك (المتوســر العــام

المعيار السادط

لمعدل أو درجة مناسبة الموتبة الرقمية مت منا:

مصادر التعلم

% 69

%80

%71

أ) سهولة الدبول ملى المواقع اإلليوترونية (ألنت)

فـــي قوامـــد المعلومـــات والـــدوريات
والكتة اإللكترونية بشول أكبر

ة) توفر استبدام قوامد البيانات اإلليوترونية

S.6.3

ملى ممادة الموتبات االشـتراخ

ج) إموانية دبول المستبدمين

د) التدرية ملى مهارات استبدام الموتبة
هـ) أي مؤشرات أبرى لجودة البدمات

وبلخ باستبدام استبيان سنوي بماسي)

7&3

تقييم المستفيدين للمرافق والتجهيزات:

أ%45 -

أ%50 -

أ%45 -

ة)المعامل

ة%45 -

ة%50 -

ة%45 -

فـــــي المرافـــــق ومواقـــــف الســـــيارات

د) األمن

ج%35 -

ج%40 -

ج%35 -

-توفير مواقف سـيارات باصـة

د%50 -

د%55 -

د%50 -

أ) الفصول الدراسية

ج) دورات المياه (من حيث الصيانة والنظافة)
المعيار السابع

المرافق والتجهيزات

هـ) مواقف السيارات واموانية استبدامها

و) السالمة (وسا ل اإل فاء ،اإلسعافات األولية ،نظم
اإلنبار ،تدمين المواد الكيماوية)

ز) تجهيــــزات المعــــاقين وبوي االحتياجــــات الباصــــة

هـ%50 -

هـ%55 -

العمــل ملــى تــوفير المزيــد مــن

بــدمات بوي االحتياجــات الباصــة
.ودورات المياه والمرافق األبرى

ألم اء هي ة التدريط بالقرة مـن

الكليةك

هـ%50 -

(األرصفة المنحدرة ،المصامد ،تجهيزات دورات المياه)
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المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة
خ) المرافق والتجهيزات الريا ية

المعيار التاسع

نســـبة أم ـــاء هي ـــة التـــدريط المشـــاروين فـــي

إجراءات التوظيف

أنش ة الت وير المهني بالل العام السابق

و%65 -

و%70 -

و%65 -

ز%25 -

ز%30 -

ز%25 -

خ%40 -

خ%45 -

خ%40 -

%80

%70

%75

.زيادة دورات الت وير المهني
واستحداث أنش ة جديدة تحقق

.أهداف الت وير المهني

S9.2

وحث الزمالء ملى ح ورها ،أو
ممل آلية للتنسية لها حسة

الدور
المعيار العاشر

البحث العلمي

S10.4

مــدد األبحــاث أو التقــارير التــي قــدمت فــي مــؤتمرات

أكاديميــة بــالل العــام الســـابق وبلــخ لكــل أم ــاء هي ـــة

التدريط بوي الدوام الكامل

4

10

4

مشاروة أم اء هي ة التدريط

وتمثيل الكلية في جامعات المملكـة
 .وبارجها

19

المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

ثالثا :مؤشرات لم تحقق المستهدف بالمقارنة بين مستوى األداء الفعلي للعام  ،38 /37والعام (1439 /38مؤشرات حرجة)
المعيار

المعيار الرابع

الرمز الكودي
للمعيار

S4.6

مؤشر األداء

معدل تبرج الة مرحلة الدراسات العليا:

وأكملوا هبه البرام في الوقت المحدد

S4.7

1438/37هـ

1439 /38

1439/38هـ

الفعلي للعام

نسبة ال الة البين يدبلون برام الدراسات العليـا

التعليم والتعلم

مستوى األداء

المستهدف

مستوى األداء

نسبة بريجي بـرام مرحلـة البوـالوريوط الـبين –

في بالل  6أشهر -من التبرج:
أ) تم توظيفهم

ال ين بق في

الوقت الحالي

أ%11.5 -

ة%3.12 -

ج%80.38 -

للعام

ال ين بق

في الوقت

الفعلي للعام

صفر

الحالي

المعيار التاسع

إجراءات التوظيف

العام السابق ألسباة غير الوصول لسن التقامدك

المتبرجين والقسم من أجل االنتهاء

أ%13 -

%0

 -التواصل مع الجهات المعنية

ج%80 -

%100

-تدهيل ال الة واكسابهم ببرات

ة%4 -

%0

بتوظيف بريجي الكليات الشرميةك

تؤهلهم للعمل في الجهات بات العالقة

ج)لم يتم توظيفهم أو التحاقهم بدراسات الحقة
S9.1

تكثيف الجهود والتعاون بين ال الة
من بحث التبرج

ة) التحقوا بدراسات الحقة

نســبة أم ــاء هي ــة التــدريط الــبين غــادروا ف ـي

توصيات التحسين

صفر %

صفر %

%2

العمل ملى بلق بي ة أكاديمية تحفز

ملى البقاء ك
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المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

رسم بياني يوضح نسب تحقق املؤشرات

10
8
رسم بياني يوضح نسب تحقق المؤشرا

6
4
2
0
مؤشرا

حرجة

مؤشرا تحسن

مؤشرا

حقق المستمدف

معد التقرير أمني وحدة التطوير واجلودة
د/علي سامل فرحات
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المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

جار،
وفيما يلي رسم بياني يو ح نسة المؤشرات التي حققت المستهدف وتم إغالق حلقة الجودة بها  ،والتي تحسنت واغالقها ٍ

والتي لم تحقق المستهدف (الحرجة) في برنامجي الشريعة وأصول الدين:

10
9
8
7
6
شريعة

5

أصول الدين

4
3
2
1
0
مؤشرا

حرجة

مؤشرا تحسن

مؤشرا

حقق المستمدف
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المملكة العربية السعودية

كلية الشريعة وأصول الدين

وزارة التعليم

وكالة الكلية للتطوير والجودة

جامعة نجران

وحدة التطوير والجودة

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
إمداد نا ة مشرف وحدة الت وير والجودة

الدوتور /بالد فؤاد أبو العال
1440 /2 /23هـ

وويل الكلية للت وير والجودة

الدوتور /سعود بن مبدهللا التويجري
1440 /2 /24هـ
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