
 



 

 مؤشرات األداء الرئيسة لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

، أدائهاومتابعة لغير الناطقين بها  برامج تعليم اللغة العربيةلتقييم جودة  املهمةمن األدوات الرئيسة تعتبر مؤشرات األداء 

 القرار.عمليات التطوير املستمر ودعم اتخاذ  وهي تسهم في

 ملتابعة األداء. وتعد هذه املؤشرات هي الحد األدنى  16وطني للتقويم واالعتماد األكاديمي لوقد حدد املركز ا
ً
 رئيسا

ً
مؤشرا

 .جودتهبصورة دورية، كما يمكن استخدام مؤشرات أداء إضافية إن رأى البرنامج الحاجة إلى ذلك لضمان  املطلوب قياسه

 :يسة مع املقارنة املرجعية باستخدام األدوات املناسبة، مثلئواملتوقع أن يقوم البرنامج بقياس مؤشرات األداء الر 

القيم التالية لكل  وفقا لطبيعة كل مؤشر والهدف منه، وكذلك تحديد ،البيانات اإلحصائية .... الخ الرأي،استطالعات 

 مؤشر:

 .مستوى األداء الفعلي •

 .مستوى األداء املستهدف •

 .) الداخليةرجعية ملاملقارنة ا)مستوى األداء املرجعي الداخلي  •

 .) الخارجيةاملقارنة املرجعية )مستوى األداء املرجعي الخارجي  •

 .مستوى األداء املستهدف الجديد •

، (وجنس الطالب ا للمقراتا تغيرات األداء واملقارنات وفًق متضمنً )وينتج عن ذلك تقرير لوصف وتحليل نتائج كل مؤشر 

 التي تحتاج إلى تحسين. بوتحديد دقيق وموضوعي لنقاط القوة والجوان
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الرسالة 

 واألهداف

KPI-P-01 أهداف  نسبة املتحقق من مؤشرات

 .للبرنامج الخطة التشغيلية

النسبة املئوية ملؤشرات أداء أهداف الخطة 

التشغيلية للبرنامج التي حققت املستوى السنوي 

عدد املؤشرات املستهدفة في  لياملستهدف إلى إجما

 نفس السنة

4- 

 التعليم والتعلم

KPI-P-02 التعلم  تقويم الطالب لجودة خبرات

 في البرنامج

متوسط التقدير العام لطالب السنة النهائية لجودة 

خبرات التعلم في البرنامج، على مقياس من خمس 

 مستويات في مسح سنوي 

KPI-P-03 متوسط تقدير الطالب العام لجودة املقررات على  اترر تقييم الطالب لجودة املق

 مقياس من خمس مستويات في مسح سنوي 

KPI-P-04 نسبة الطالب الذين أكملوا البرنامج في الحد األدنى  الظاهري  اإلتمام معدل

 من املدة املقررة للبرنامج من كل دفعة

KPI-P-05  للطالب في السنة األولى في البرنامج ة النسبة املئوي السنة األولى معدل استبقاء طالب

الذين يستمرون في البرنامج في املستوى التالي إلى 

 إجمالي عدد طالب املستوى األول في نفس السنة.

KPI-P-06 اختبارات  مستوى أداء الطالب في

اللغة العربية الوطنية أو املهنية أو 

 املعيارية

في  ينالنسبة املئوية للطالب أو الخريجين الناجح

أو املهنية أو  ،الوطنيةاختبارات اللغة العربية 

 املعيارية، أو متوسط درجاتهم فيها. 

KPI-P-07 توظيف الخريجين والتحاقهم 

بدراسات أخرى )إذا كان هدف 

 البرنامج التأهيل ملهنة(

 النسبة املئوية لخريجي البرنامج الذين:

 توظفوا .1

 ب التحقوا بدراسات أخرى 

إلى إجمالي عدد خالل السنة األولى من تخرجهم 

 الخريجين في نفس السنة.

KPI-P-08 متوسط عدد الطالب في الصف )في كل لقاء/نشاط  عدد الطالب في الصف متوسط

تدريس ي: محاضرة، مجموعة صغيرة، حلقات نقاش، 

 دروس معملية(

KPI-P-09 تقويم جهات التوظيف لكفاءة 

 خريجي البرنامج

كان هدف البرنامج التأهيل )إذا 

 ملهنة(

متوسط التقدير العام لجهات التوظيف لكفاءة 

خريجي البرنامج، على مقياس من خمس مستويات 

 في مسح سنوي.

KPI-P-10  إدارة  أنظمةب على املشاركين في انشطة التدرينسبة التطوير املنهي والتدريب على أنظمة
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وتطبيقاتها  إدارة التعلم اإللكتروني

 *خالل العام املاض ي

املاض ي، خالل العام وتطبيقاتها التعلم االلكتروني 

 بما في ذلك:

 هيئة التدريس 

  الطالب 

 املساعدين والفنيين 

KPI-P-11 
مستوى تفاعل الطالب مع نظام 

إدارة التعلم االلكتروني والتعليم 

 *عن بعد

يحدد البرنامج العناصر واملقاييس التي يقيس من 

 لطبيعة خاللها تفاعل ا
ً
لطالب مع النظام وفقا

البرنامج ونظام إدارة التعلم االلكتروني املستخدم 

 بالجامعة

5- 

 هيئة التدريس

KPI-P-12 نسبة إجمالي عدد الطالب إلى إجمالي عدد هيئة  التدريس نسبة الطالب إلى هيئة

 التدريس بدوام كامل أو ما يعادله في البرنامج.

KPI-P-13 من  لتدريسنسبة تسرب هيئة ا

 البرنامج

نسبة هيئة التدريس الذين يغادرون البرنامج سنوًيا 

ألسباب غير بلوغ سن التقاعد إلى العدد اإلجمالي 

 لهيئة التدريس.

-6- 

 الطالب

KPI-P-14 رضا الطالب عن الخدمات 

 املقدمة

متوسط تقدير رضا الطالب عن الخدمات املختلفة 

قل، املرافق التي يقدمها البرنامج )املطاعم، الن

الرياض ي، اإلرشاد األكاديمي، .....( على مقياس من 

 خمس مستويات في مسح سنوي.

7- 

 مصادر التعلم

 واملر افق

 والتجهيزات

KPI-P-15 رضا املستفيدين عن مصادر 

 التعلم

متوسط تقدير رضا املستفيدين عن كفاية مصادر 

التعلم وتنوعها )املراجع، الدوريات، قواعد 

.....الخ( على مقياس من خمس  املعلومات،

 مستويات في مسح سنوي.

KPI-P-16 

رضا املستفيدين عن التعلم 

 *اإللكتروني والتعليم عن بعد

متوسط رضا املستفيدين )طالب، هيئة تدريس...( 

عن خدمات وعمليات التعلم اإللكتروني والتعليم 

 عن بعد، بما في ذلك:

 نظام إدارة التعلم االلكتروني

 ارة الفصول االفتراضيةنظام إد

 الدعم الفني

 التدريب والتهيئة

 
 
عد* خاص بالبرامج التي ت  قدم بنظام التعليم اإللكتروني عن ب 


