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 اللغة اإلسبانية أداء برنامجتقويم مؤشرات  

 ما هي مؤشرات األداء؟

 .قياسات توفر معلومات وبيانات إحصائية تسمح بالمقارنة وتحديد التقدم نحو الهدف 

  .هي مؤشرات إحصائية تقدم قياس موضوعي لكيفية أداء المؤسسات 

 ىرتها علقدسهولة قياسها وستخداما لثر ااألكتعتبر المؤشرات الكمية هي كيفية ومؤشرات كمية و ىتنقسم إل 

 تحديد مستوي األداء بدقة.

 ما تم مراعاته عند اختيار مؤشرات تقويم أداء البرنامج:

 .تكون قابلة للقياس بشكل كمي أو نوعي 

 .أن تستخدم للتعرف على االتجاهات في األداء 

 ة زمنية مقبولة.أن تكون من الممكن تحقيقها خالل فتر 

  ن قبل مجتمع البرنامج.ومة وواضحة مأن تكون مفه 

  .أن يتم تقويمها بصفة دورية وإصدار تقارير عن مدى التقدم فيها وإعالنها لجميع المستفيدين 

  ليعطي صورة كاملة عن أداء التعليمية اختيار مؤشر أداء أو أكثر لكل معيار من معايير اعتماد البرامج

 البرنامج.كم علي جودة تماد التي تحرنة بمعايير االعالبرنامج مقا

 .تحديد مسئولية ودورية قياس كل مؤشر بشكل واضح لضمان انجاز األهداف المحددة من عملية التقويم 

 تحديد المستهدف لتطبيق المقارنة المرجعية بين الفعلي أساليب قياس مؤشرات األداء وتحديد أدوات و

 المستهدف.و

 المستهدف.وي األداء الفعلي وبين مست وجود فجوة ىللتحسين بناء علط امكانية وضع خط 
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 قائمة مؤشرات تقويم أداء البرنامج:

 أهداف البرنامج.نسبة وعي المستفيدين برسالة و .1

 .اإلداري بالجهازعاملين ال ىعل التدريب نتائج قياس مردود .2

 نسبة رضا المستفيدين عن أداء القيادات األكاديمية. .3

 االداريين.ويئة المعاونة الهو الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريسدرجة  .4

 ت الدراسية.ادرجة رضا الطالب عن المقرر .5

 .يدمات الدعم الطالبخدرجة رضا الطالب عن  .6

 نسبة تحقق مخرجات التعلم بالبرنامج. .7

 البرنامج يدرجة رضا اصحاب العمل عن مستوى خريج .8

 البرنامج خريجينسبة توظيف  .9

 هيئة التدريس. ألعضاءنشورة مالمحلية اليمية وحاث الدولية واالقلبعدد اال .11

 .عدد المسجلين للدراسات العليا .11

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 

 

  

يةاإلسبانقسم اللغة    
 

نكلية األلس-جامعة المنيا  

Tel. : 082347758-0862369359- Fax : 0862370477 

Web page : http://www.mnia.edu.eg/alsun/ 

Spanish Department, Faculty of Al-Alsun 

 8077468366ف اكس: -8077470480-8077436680تليفون: 
 سنلكلية األ، االسبانيةقسم اللغة  

 

 als_span@mu.edu.eg اإللكتروني:البريد  

 قياس مؤشرات تقويم أداء البرنامج

كود 

 المؤشر
وات القياسأد المؤشر  

دورية 

 القياس

 مستوى االداء

 المستهدف

مستوى االداء 

يالفعل  
 مسئول التنفيذ

1 

وعي المستفيدين  نسبة

أهداف برسالة و 

 جالبرنام

  %58 سنويا ديناستبانة/ استطالع رأي للمستفي
رسالة فريق معيار 

 أهداف البرنامجو 

2 
 نتائج قياس مردود

العاملين  ىعل التدريب
 .اإلداري  بالجهاز

يدين من لمستفلرأي استطالع 
 مقابالت فردية - ينلالعام خدمات

ين ومديري لاعية مع العامموج
 االدارات.

ة فريق معيار قياد  %58 سنويا
 وتنظيم البرنامج

3 
نسبة رضا المستفيدين 

القيادات  عن أداء
 األكاديمية

فريق معيار قيادة   %58 سنويا استبانة/ استطالع رأي للمستفيدين
 وتنظيم البرنامج

4 

درجة الرضا الوظيفي 
ألعضاء هيئة التدريس 

الهيئة المعاونة و 
 االداريين.و 

للفئات  استبانة/ استطالع رأي
فريق معيار أعضاء   %58 اسنوي المستهدفة

 هيئة التدريس

8 
درجة رضا الطالب عن 

 ت الدراسية.راالمقر 
  %08 سنويا استبانة للطالب

فريق معيار تصميم 

 البرنامج

 فريق معيار الطالب  %08 سنويا استبانة للطالبدرجة رضا الطالب عن  6
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كود 

 المؤشر
وات القياسأد المؤشر  

دورية 

 القياس

 مستوى االداء

 المستهدف

مستوى االداء 

يالفعل  
 مسئول التنفيذ

 يالدعم الطالبدمات خ

7 
نسبة تحقق مخرجات 

 مجالتعلم بالبرنا
  %58 سنويا ائياتاحص

فريق معيار تقويم 

 ت التعلمرجاخم

5 
درجة رضا اصحاب 
العمل عن مستوى 

 البرنامج يخريج

مقابالت  رأي/استبانة/ استطالع 
 فردية وجماعية

  %58 سنويا
جين بالتعاون وحدة الخري

مع فريق معيار مؤشرات 
 نجاح البرنامج

0 
ي نسبة توظيف خريج

 البرنامج
  %78 وياسن احصائيات

فريق معيار مؤشرات 

 النجاح

18 

الدولية  األبحاثعدد 
المحلية واالقليمية 

هيئة  ألعضاء المنشورة
 التدريس

فريق معيار أعضاء   أبحاث 18 سنويا احصائيات
 هيئة التدريس

11 
عدد المسجلين 

 بالدراسات العليا
  طالب 18 سنويا احصائيات

فريق معيار مؤشرات 

 النجاح

 

 


