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ز
ُّ
 املؤسسي يف املعاهد العلمية التمي

 "القرآنية أمنوذجا   عاهداملمعايري األداء املتميز يف "
 

 تمهيد:

 ومن وآاله.. احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ هللا وعلى آلو وصحبو
 (.ٜ٘ٔ)البقرة:  }َوَأْحِسُنوا ِإفَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ {قاؿ هللا تعاىل: 

تشهد حلقات ومدارس حتفيظ القرآف الكرمي اخلَتية للبنُت والبنات ابدلملكة العربية 
حيث بلغ عدد الطالب والطالبات ما  ،إقبااًل متزايدًا من اجملتمع -هللا حبمد  -السعودية 
 ( معلم ومعلمة وإداري وإدارية.0ٓٓٓٚٗ( ، ويعمل هبا أكثر من )ٓٓٓ.ٓٓٛيزيد عن )

يف ضوء ذلك جاءت احلاجة ماسة للعناية ابدلعلمُت وادلعلمات، بوصفهم أبرز عناصر 
معلمات إلعداد معلمي و  معهًدا ٕٓٔفتتاح أكثر من لذا مت االتأثَت يف العملية التعليمية؛ 

ما أحدث نقلة يف عمل احللقات  ىػ،ٖ٘ٗٔالقرآف الكرمي يف ادلملكة حىت هناية عاـ 
 .وادلدارس النسائية لتحفيظ القرآف الكرمي

ر ادلستمر مبا يليب حاجات ىذه احللقات يف التطوّ  (ٔ)ادلعاىد القرآنيةولتستمر ىذه 
التوجهات احلديثة واخلربات ادلعاصرة لإلفادة من وادلدارس، فإنو ينبغي أف تسعى بطريقة مهنية 

 .ادلتميزادلؤسسي  اجلودة واألداءيف اإلتقاف و 
 :المعاهدفي  مفهوم األداء المؤسسي

مع عناصر البيئة الداخلية يف ضوء تفاعلها  ادلعاىدمنظومة متكاملة لنتائج أعماؿ ىو 
على االستخداـ  ىداادلعقدرة ، أو ىو )الضعف والقوة( واخلارجية )الفرص والتهديدات(

 .ورغباهتم ادلستفيديناحتياجات تعليمية حتقق  األمثل للموارد ادلتاحة هبدؼ تقدمي خدمة
 
 

 :المعاهدالمؤسسي في  التميُّزمفهوم 

 .(كتسب ابدلراف والتعودوتُ  ،ال تنتهيرحلة للتفوؽ )التميُّز 
                                 

مصػػػػطلمل )ادلعاىػػػػد القرآنيػػػػة( يف ىػػػذه الورقػػػػة معاىػػػػد إعػػػػداد معلمػػػي ومعلمػػػػات القػػػػرآف الكػػػػرمي يف احللقػػػػات ( يشػػػمل ٔ)
 وادلدارس القرآنية
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. اء غَت اعتيادي ويف غاية اإلحسافالوصوؿ إىل عمل فائق من خالؿ أد :ىو التميُّز
 القدرة على إجناز نتائج غَت مسبوقة تفوؽ ما يقدمو اآلخروف.أو ىو: 

يف نواتج العمل بكفاءة وفاعلية،  اوتفوقهىا تَػَفرُّد: التميُّز املؤسسي يف املعاهدويعٍت 
 ويتااوز حاجات ادلستفيدين واجلهات ذات العالقة وتوقعاهتم، من خالؿ تطبيق مبا يليب

حالة أو ىو:  منهايات وآليات عمل تضمن التحسُت ادلستمر يف جوانب األداء كافة.
مرحلة متقدمة من أو ىو:  وحتقيق أفضل النتائج للمعنيُت. ادلعاىدالتفوؽ يف مستوايت أداء 
 اؿ ادلبٍت على مفاىيم إدارية رائدة.لفعّ اإلجادة يف العمل واألداء ا

 :المؤسسي التميُّز أسس

معايَت "وقد بُنيت  معهد. ادلستداـ ألي التميُّزالقاعدة لتحقيق  التميُّزأسس  عدُّ تُ 
اليت ُتستخدـ يف كثَت من  (ٕ)ادلؤسسي التميُّزوفق ُأسس  القرآنية" عاىدادلاألداء ادلتميز يف 

 ادلؤسسي، وىي: التميُّزجوائز 
 العمل على تقدمي قيم مضافة لصاحل مجيع ادلستفيدين بصورة مستمرة. .ٔ
ٕ. .  التأثَت اإلجيايب يف اآلخرين؛ من خالؿ تطوير األداء وحتسينو، وبناء ادلستقبل ادلستدـا
 تطوير القدرة ادلؤسسية؛ من خالؿ اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيَت. .ٖ
 ُيسهم يف حتقيق مستوايت ُمتطورة لألداء.تشايع اإلبداع واالبتكار، مبا  .ٗ
 ثُّلهم القدوة احلسنة ادلرغوبة.دتَ مستقبلية عميقة، و  امتالؾ قيادة ادلؤسسة رؤىً  .٘
 استثمار الفرص ادلتاحة، ومواجهة التحدايت بفاعلية وكفاءة. .ٙ
 تقدير العاملُت، وإجياد ثقافة التمكُت ذلم؛ لتحقيق أىدافهم وأىداؼ مؤسستهم. .ٚ
 تائج الباىرة لدى ادلؤسسة.استدامة الن .ٛ

 لماذا معايير األداء المتميز في معاهد معلمات القرآن الكريم؟

                                 
 ". EFQM"، ومنوذج التميُّز لػ "ادلؤسسة األوربية إلدارة اجلودةٜٓٓٓمواصفات "إدارة نظاـ إدارة اجلودة اآليزو  (2)
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ألعداد ادلعاىد القرآنية على مستوى ادلملكة العربية السعودية؛ ادلطَّرِدة يف ظل الزايدة 
تراعي مجيع ادلتغَتات ذات  -هبذه ادلعاىد  -أصبمل من الضروري وضع معايَت لألداء ادلتميز 

 :تسهم يفحبيث العالقة، 
 .لمعاىدلوضع أسس التطوير واإلجناز والتحسُت ادلستمر  .ٔ
 حتسُت أداء ادلعاىد وتطويره. .ٕ
يساعد على رفع مستوى اإلجيايب بُت ادلعاىد يف التطوير، مبا للتنافس إجياد مناخ  .ٖ

 .األداء فيها
 .عتماد التعليميلدى جهات االادلعاىد  إمكانية اعتمادتسهيل  .ٗ
 عاىدبناء على حتّسن أداء ادل ىذه ادلعاىدوادلاحنُت يف  ادلستفيديناجملتمع و  زايدة ثقة .٘

 وتطّوره.
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 العاملون

 نتائج المجتمع

العمليات 
والخدمات 
 التعليمية

 أو الوسائل الممكنات

 م واالبداعالتعلُّ

 القيادة

ت كااالشر
 والموارد

نتائج  الدَّارسيننتائج 
 األداء

 النتائج

 نتائج العاملين االستراتيجية

 القرآنية: معاهدالمعايير األداء المتميز في 

( ٘): رئيسة تسعة معايَت( ٜ) من القرآنية عاىدادلتتكوف معايَت األداء ادلتميز يف 
( ٕٖ)إضافة إىل (، نتائجال)لػ معايَت  أربعة( ٗ)وسائل(، والأو  مكناتادل)لػ معايَت  مخسة

من خالؿ عدد من  أو الوسائل حبيث يتم التحقق من كل معيار يف ادلمكنات، معيارًا فرعياً 
 ادلمارسات الدالة عليو، وكل معيار يف النتائج من خالؿ ادلؤشرات اخلاصة بو.

 

 الدرجات املعايري الفرعية املعايري الرئيسة م
 125 5 القيادة 1
 88 4 االسرتاتيجية 2
 125 5 العاملون 3
 188 5 الشراكات واملوارد 4
 168 5 العمليات واخلدمات التعليمية 5
 188 2 نتائج العاملني 6
 148 2 نتائج الدَّارسني 7
 68 2 نتائج اجملتمع 8
 118 2 نتائج األداء 9

 درجة 1888 فرعياً ( معياراً 32) ( معايري رئيسة9)
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 521)       القيادة:: المعيار األول
 درجة(
 ز ىذا ادلعيار ادلمارسات القيادية ابدلعهد اليت تصوغ إسًتاتيايات ادلعهد ومرتكزاتوربِ يُ 

من خالؿ برامج التغيَت ودعمها، منفتحة على ، التطوير وفق استشراؼ للمستقبل وتبٍت
 بناء ثقافة التغيَت، ويتضمن ىذاو اجملتمع ومستفيدة من موارده، وتعمل على حتقيق الغاايت 

 ىي:معايَت فرعية ( ٘) ادلعيار الرئيس
 درجة( 25:                          )وحتديد قيمه ونشرها ته(: صياغة رؤية املعهد ورسال1-1املعيار )

مبشاركة ادلعنيُت )مستفيدين وأصحاب  ، ونشرىايف حتديد رؤيتو ورسالتو وقيمومتنوعة يستخدـ ادلعهد أساليب 
ادلستقبلي ومرتكزاتو االسًتاتياية ويوحد جهود العاملُت حنو العمل على حتقيق مبا يوضمل مساره ؛ مصلحة(
 أىدافو.

 درجة( 25)                  :(: مشاركة القيادة يف تطوير النظم واللوائح واألداء ابملعهد2-1املعيار )
مبا يسهم يف رفع  وتطويرىا؛ والتعليميةتقـو قيادة ادلعهد أبدوار فاعلة يف إعداد نظم ادلعهد ولوائحو اإلدارية 

 و.مبشاركة العاملُت بو وادلختصُت من خارج للمعهد األداء ادلؤسسي
 درجة( 25)                                         :(: تواصل املعهد مع املعنيني أبعماله3-1املعيار )

يف ، احلالية وادلستقبلية، والتعامل معهم بشفافية ُيرص ادلعهد على االستفادة من ادلعنيُت يف حتديد احتياجاتو
 كما يهتم مبشاركتهم يف أنشطتو ومناسباتو ادلختلفة.،  إعالف نتائج ادلعهد وتقاريره ادلؤسسية

 درجة( 25):                                      (: نشر ثقافة التميُّز بني العاملني ابملعهد4-1املعيار )
وتقدير جهودىم  ،وحتسُت أدائهم ،ودتكينهم اإلبداعية،وتبٍت مبادراهتم ، لتنفيذ خططهم؛ العاملُتيدعم ادلعهد 

   .مبا يعزز استدامة دتيزىم ،جنازاهتمإو 
 درجة( 25):                                                   (: تبين برامج التغيري ابملعهد5-1املعيار )

وتسخَت ادلوارد  ،مشاريع تغيَت ابدلعهدإىل وحتويلها  ،وترتيبها حسب األولوية، بداعيةالنوعية واإلاختيار ادلبادرات 
 .الالزمة لنااحها خالؿ ادلدة الزمنية ادلناسبة
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 08)      المعيار الثاني: االستراتيجية:
 درجة(

اليت ترتكز على و، سًتاتيايات العمل باشَت ىذا ادلعيار إىل قدرة ادلعهد على تطوير يُ 
وحتقيق األىداؼ ادلرتبطة  ،مع تطبيق اخلطط ،تطلعات ادلستفيدين وأصحاب ادلصلحة

 : ىي( معايَت فرعية ٗابالسًتاتياية، ويتضمن ىذا ادلعيار الرئيس )
 درجة( 28م:         )(: حتليل البيئة اخلارجية وحتديد احتياجات املعنيني ابملعهد وتوقعاهت1-2املعيار )

وفهم وتوقع األثر طويل ادلدى وقصَت  ،ورصد توقعاهتم ادلستقبلية لو ،دلعهداب لمعنيُتل حتياجات احلاليةاالمجع  
 بيئة ادلعهد ابستخداـ األدوات ادلناسبة لذلك.ذات العالقة بادلدى للمتغَتات 

 درجة( 28)             انته:                   مكاإ(: حتليل األداء الداخلي للمعهد وحتديد 2-2املعيار )
وإجراء ادلقارنة ادلرجعية  انتو،مكاإىل أدائو الداخلي وقدراتو و إللتعرؼ ؛ لمعهد وحتليلهال داء التشغيلياألمجع بياانت 

  الزمتُت.لتحديد نقاط القوة وفرص التحسُت والتطوير الالالزمة؛ 
 درجة( 28)                                    :              (: إعداد خطة اسرتاتيجية معتمدة3-2املعيار )

متضمنة ادلشاريع والربامج احملققة ألىداؼ ومجيع ذوي العالقة،  شارؾ فيها القادةيُ ، صياغة خطة اسًتاتياية للمعهد
 .الالزمة ذلا ضمن اإلطار الزمٍت ادلناسب دوكذلك ادلوار  ،ادلعهد

 درجة( 28:                                             )وتقوميها (: متابعة اخلطة االسرتاتيجية4-2املعيار )
، من خالؿ رصد ادلتحقق منها دورايً  ؛وتقييم مستوى التقدـ يف اإلجناز ،متابعة التطبيق ادلنتظم للخطة االسًتاتياية

 وخطط بديلة. إجراءات تصحيحيةوتنفيذ ما يلـز من  ،ونشر نتائج التطبيق
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 درجة( 521)     :الثالث: العاملونالمعيار 
شَت ىذا ادلعيار إىل قدرة ادلعهد على رسم سياسات استقطاب العاملُت ادلتخصصُت يُ 

من ؛ واحملافظة عليهم ،وبناء ادلسارات ادلهنية التطويرية ذلم، واالىتماـ هبم ،وادلؤىلُت ودتكينهم
  ىي:معايَت فرعية  (٘خالؿ برامج حتفيز مؤسسية، ويتضمن ىذا ادلعيار الرئيس )

 

 درجة( 25:              )(: تكامل ودعم خطط العاملني ابملعهد مع اخلطة االسرتاتيجية1-3املعيار )
، وبناء خطط العمل الفردية اخلاصة هبم مبا يدعم اخلطة الدائمُت وادلتطوعُت أتمُت احتياج ادلعهد من العاملُت

 شراكهم يف عمليات حتسينها.إوىيكلو التنظيمي، و االسًتاتياية للمعهد وعملياتو الرئيسة 
 درجة( 25:                           )ين للعاملني ابملعهد وتنفيذها(: إعداد خطة منو مه  2-3املعيار )

مبا يضمن  ،نفذ ابتساؽٍت تُ وترمجتها يف خطة منو مهْ  الدائمُت وادلتطوعُت، حتديد االحتياجات التدريبية للعاملُت
 .ومسامهتهم الفاعلة يف رفع األداء ادلؤسسي للمعهد ،استمرارية تطويرىم وزايدة قدراهتم

 درجة( 25:                                   )(: متكني العاملني وتفويض الصالحيات هلم3-3املعيار )
 وفق تفويض ،ولياتؤ قرارات وحتمل ادلسيف اختاذ ال ومشاركتهم الدائمُت وادلتطوعُت، تشايع ابتكارات العاملُت

 عزز مسعة ادلعهد وصورتو لدى اجملتمع.مبا يُ  ؛للصالحيات، ودتثيل ادلعهد يف األنشطة اجملتمعيةمناسب 
 درجة( 25حتسني التواصل الفّعال مع العاملني يف املعهد:                            )(: 4-3املعيار )

الدائمُت وادلتطوعُت يف ادلعهد، وهتيئة الوسائل اليت  العاملُتاستخداـ االسًتاتيايات ادلناسبة للتواصل الفّعاؿ مع 
تتيمل ذلم فهم أدوارىم والتعبَت عنها، وتشايعهم على تبادؿ ادلعلومات وأفضل ادلمارسات فيما بينهم، إضافة إىل 

 سًتاتياياتو.اعم حتقيق أىداؼ ادلعهد و دالعمل بروح الفريق الواحد مبا يتنمية ثقافة 
 درجة( 25وتقديرهم:                                                     )(: حتفيز العاملني 5-3املعيار )

وإقرار وسياسات ادلعهد،  ـ مع متطلبات الوظيفةءيتوا الدائمُت وادلتطوعُت لعاملُتواضمل ألجور ا اعتماد نظاـ
 . واإلبداع ابدلعهدُتعلى رفع مستوى األداء وادلشاركة يف عمليات التحس همشاعحوافز تُ 

 

  



 

 
 

 

ٔٓ 
 

 درجة( 588)    المعيار الرابع: الشراكات والموارد:
وتشغيل ادلرافق وجتهيزىا  ،ظهر ىذا ادلعيار قدرة ادلعهد على إدارة ادلوارد واستثمارىايُ 

لتصبمل بيئة آمنة وجاذبة للمستفيدين، ابإلضافة إىل االىتماـ  ؛أبفضل التقنيات وصيانتها
ابلشراكات اجملتمعية ادلبنية على التعاوف والثقة وتبادؿ ادلنافع، ويتضمن ىذا ادلعيار الرئيس 

 ىي:( معايَت فرعية ٘)
 درجة( 28)  :                                       املورديناإلدارة الفاعلة للشركاء و  (:1-4املعيار )

مبا يضمن بناء عالقة مستدامة معهم حتقق  ؛آليات عمل مناسبة معهم ويعتمده ومورديو، ءف ادلعهد شركاصنِّ يُ 
 ادلنفعة ادلتبادلة، ومبنية على الثقة واالحًتاـ والشفافية.

 درجة( 28:        )اعتماد سياسات وعمليات مالية مبا حيقق االستخدام األمثل هلا (:2-4املعيار )
سهم يف تعزيز قدرات دورية، تُ  مراقبة ومراجعةإجراءات تتضمن  ،استخداـ سياسات وعمليات مالية مرنة

 .ادلناسبة لطبيعتو وظروفو ادلعهد ادلالية واالستثمارية
 درجة( 28:             )واحملافظة عليهاه، مرافقتوافر جتهيزات املعهد، واستثمار  (:3-4املعيار )

اإلجراءات  اليت تدعم عملياتو التعليمية، مع أخذلو، واستثمار مرافقو،  التاهيزات الالزمةبتوافر  ادلعهديعتٍت 
 ، مع توافر عوامل األمن والسالمة الالزمة لذلك.للمحافظة عليها واستدامة كفاءة أدائها ادلناسبة

 درجة( 28)                   :      العمل بنظام تقين يدعم األداء املؤسسي للمعهد (:4-4املعيار )
شراؾ ادلعنيُت يف إمع  ،وُيقق أىدافو ،استخداـ نظاـ تقٍت متكامل يدعم عمليات ادلعهد اإلدارية والتعليمية

 .تطبيقو وتطويره
 درجة( 28:                                                  )(: إدارة املعلومات واملعرفة5-4املعيار )

لالستفادة من  ؛ُتينشرىا للمعنيلدعم اختاذ القرارات ادلناسبة، و ؛ إىل معلوماتُُيوِّذلا و  وبياانتُيصنِّف ادلعهد 
 .األداء نتاج األفكار اإلبداعية وحتسُتإخرباهتم الًتاكمية يف 
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 درجة( 568)   المعيار الخامس: العمليات والخدمات التعليمية:
ادلعهد بتصميم العمليات اإلدارية للمعهد مبا ُيقق القيمة يوضمل ىذا ادلعيار قياـ 

إضافة واستخداـ أنظمة إدارية متقدمة،  ،قةوثّ اعتماد أدلة عمل مُ ، عرب ادلضافة للمستفيدين
دة على أبرز ادلناىج ادلمارسات ادلهنية يف إدارة اخلدمات التعليمية ادلتميزة ادلعتمِ إىل توضيمل 

سًتاتيايات التدريسية ادلصحوبة ابألنشطة تنفذ أبحدث اال وأفضل اخلطط الدراسية اليت
( معايَت ٘ادلتنوعة وادلدعومة آبليات إرشاد أكادميي متطورة، ويتضمن ىذا ادلعيار الرئيس )

 :ىيفرعية 
 درجة( 32:                            )إعداد دليل إجرائي لعمليات املعهد والعمل به (:1-5املعيار )

 ،ويضع ذلا اإلجراءات العملية والنماذج الالزمة إلدارهتا بطريقة فاعلة ،ادلعهد عملياتو اإلدارية والتعليميةصمم يُ 
 سهل مراجعتها وحتسينها وقياس خمرجاهتا.ومبا يُ 

 درجة( 32ُمتطورة:                                       )اعتماد مناهج وخطط دراسية  (:2-5املعيار )
ووضع اخلطط الدراسية ادلناسبة ، التعليميالػُمخرَج قق ادلواصفات ادلطلوبة يف ادلناىج الدراسية اليت حتُ اختيار 

؛ مبا يتوافق مع االجتاىات الًتبوية احلديثة، وُيسهم يف تعزيز رسالة تعلُّم القرآف وتعليمو ذات االتساؽ العلمي
 لدى الدَّارسُت.

 درجة( 32:                              )تدريس متنوعة وفاعلة سرتاتيجياتااستخدام  (:3-5املعيار )
تتوافق مع مستادات و  الدَّارسُت، اتسًتاتيايات تدريس تليب احتياجاطبق ادلعهد من خالؿ معلميو يُ 

 .الدَّارسُتوخصائص ادلقررات التدريس، وتتنوع تبعاً لتنوع عمليات 
 درجة( 32لتقومي تعلُّم الدَّارسني:                    ) وفاعلةمتنوعة أساليب (: استخدام 4-5املعيار )

لتقومي تعلُّم الدَّارسُت ُتسهم يف قياس أثر تعلُّمهم بشكل  متنوعة وفاعلة أساليبطبق ادلعهد من خالؿ معلميو يُ 
 .دَّارسُتالوخصائص ادلقررات ، وتتنوع تبعاً لتنوع التوجهات احلديثة للتقومي الًتبويتتوافق مع علمي، 
 درجة( 32الدَّارسني:                                                     )دمات (: دعم خ  5-5املعيار )

صفية داعمة غَت طواؿ مدة الدراسة، ابإلضافة إىل أنشطة  للدَّارسُت يتبٌت ادلعهد آليات إرشاد وتوجيو أكادميي
 .الدَّارسسهم يف البناء القيمي وادلهاري لشخصية للمنهج تُ 
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 درجة( 588)     المعيار السادس: نتائج العاملين:

 ىا؛ليب تطلعات العاملُت وتتااوز شَت ىذا ادلعيار إىل النتائج ادلتميزة ادلستدامة اليت تُ يُ 
 ،علمية متنوعةأبدوات حُتلَّل اليت  ،من خالؿ استخداـ رلموعة من ادلؤشرات ومقاييس األداء

 من أجل عمليات ادلقارنة ادلرجعية الداخلية واخلارجية، وإجراء التحسينات ادلستقبلية.
 درجة( 58:                                               )نطباعات العاملنيا(: 1-6املعيار )
ادلقابالت، و رلموعات الًتكيز، و ستباانت، االادلعهد من خالؿ أدوات إدارية متنوعة مثل: )يقيس 

 :التاليةالعاملُت يف اجلوانب  رؤىادلالحظة( و 
 .الرضا الوظيفي -
 .عهدآلية التحفيز ابدل -
 .ٍتالتدريب والتطوير ادلهْ  -
 .بيئة العمل -
 .تقييم األداء -
 .قيادة ادلعهد -

 درجة( 58):                                           مؤشرات أداء العاملني (:2-6املعيار )
وميكن ذلذه ادلقاييس أف تتضمن  ،يستخدـ ادلعهد مقاييس دلتابعة أداء العاملُت وتقييمو وحتسينو

 مؤشرات أداء حوؿ:
 .مشاركة العاملُت يف التحسُت والتطوير -
 .نسبة مقًتحات العاملُت -
 .نتاجية العاملُتإمعدؿ  -
 .قياس أثر التدريب -
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 درجة( 548)     المعيار السابع: نتائج الدَّارسين:
 ىا،ليب تطلعات الدَّارسُت وتتااوز شَت ىذا ادلعيار إىل النتائج ادلتميزة ادلستدامة اليت تُ يُ 

 ،أبدوات علمية متنوعةحُتلَّل اليت  ،من خالؿ استخداـ رلموعة من ادلؤشرات ومقاييس األداء
 ت ادلستقبلية.من أجل عمليات ادلقارنة ادلرجعية الداخلية واخلارجية، وإجراء التحسينا

 درجات( 185:                                                      )انطباعات الدَّارسني (:1-7املعيار )
، الشكاوىو التقييمات، و رلموعات الًتكيز، و  ستباانت،االادلعهد من خالؿ أدوات إدارية متنوعة مثل: ) يقيس

 :التاليةالدَّارسُت يف اجلوانب  رؤىوادلقًتحات( 
 رضا الدَّارسُت العاـ عن ادلعهد. -
 .مستوى اخلدمة التعليمية ابدلعهد -
 .كفاءة ادلعلمُت ابدلعهد -
 .اخلدمات التعليمية ادلساندة -

 درجة( 35:                                                            )مؤشرات الدَّارسني (:2-7املعيار )
وميكن ذلذه ادلقاييس أف تتضمن مؤشرات أداء  ،دلتابعة أداء الدَّارسُت وتقييمو وحتسينويستخدـ ادلعهد مقاييس 

 حوؿ:
 .عدد الدَّارسُت -
 .اح ابدلعهدانسبة الن -
 .ابدلعهدتقدير )ممتاز( نسبة احلاصلُت على  -
 .عدد مقًتحات الدَّارسُت التطويرية -
 .نسبة النمو يف أعداد اخلرجيُت -
 .معدؿ شكاوى الدَّارسُت -
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 درجة( 68)     المعيار الثامن: نتائج المجتمع:
 ىا،ليب تطلعات اجملتمع وتتااوز شَت ىذا ادلعيار إىل النتائج ادلتميزة ادلستدامة اليت تُ يُ 

 ،أبدوات علمية متنوعةحُتلَّل اليت  ،من خالؿ استخداـ رلموعة من ادلؤشرات ومقاييس األداء
 واخلارجية، وإجراء التحسينات ادلستقبلية. من أجل عمليات ادلقارنة ادلرجعية الداخلية

 درجة( 38:                                                          )انطباعات اجملتمع (:1-8املعيار )
ادلقاالت الصحفية، و التقارير االعالمية، و ستباانت، االادلعهد من خالؿ أدوات إدارية متنوعة مثل: )يقيس 

 :التاليةيف اجلوانب  عينات مُمَثلة من اجملتمع رؤىاللقاءات واالجتماعات العامة( و 
 رضا اجملتمع العاـ عن ادلعهد. -
 .أثر ادلعهد يف اجملتمع -
 .ز ادلعهد واجلوائز احلاصل عليهادتيُّ  -
 .بيئة العمل ابدلعهد -

 درجة( 38)                     :                                      مؤشرات اجملتمع (:2-8املعيار )
وميكن ذلذه ادلقاييس أف تتضمن مؤشرات أداء مع اجملتمع،  وحتسُت عالقت يستخدـ ادلعهد مقاييس دلتابعة

 حوؿ:
 .عدد مبادرات ادلعهد اجملتمعية -
 .نسبة العاملُت ابدلعهد من أبناء اجملتمع -
 .عدد ادلوردين من رلتمع ادلعهد -
 .عدد شكاوى اجملتمع -
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      المعيار التاسع: نتائج األداء:
 درجة( 558) 
 ىا،وتتااوز  ُتليب تطلعات ادلعنيشَت ىذا ادلعيار إىل النتائج ادلتميزة ادلستدامة اليت تُ يُ 

 ،أبدوات علمية متنوعةحُتلَّل من خالؿ استخداـ رلموعة من ادلؤشرات ومقاييس األداء اليت 
 ية واخلارجية، وإجراء التحسينات ادلستقبلية.من أجل عمليات ادلقارنة ادلرجعية الداخل

 درجة( 55:                                                           )خمرجات األعمال (:1-9املعيار )
 :التاليةادلعهد خمرجات أعمالو يف اجلوانب  يقيس
 .ادلخرجات التعليمية -
 .ادلقارنة ادلرجعية ألداء ادلعهد العاـ -
 .أصحاب ادلصلحةانطباعات  -
 .حام الًتشيد يف النفقات -

 درجة( 55:                                                              )مؤشرات األداء (:2-9املعيار )
 يستخدـ ادلعهد رلموعة من ادلؤشرات لقياس األداء التشغيلي للمعهد، وميكن أف تتضمن ادلؤشرات ما يلي:

 .اجلديدةنسبة ادلشاريع  -
 .نسبة ادلقًتحات ادلطبقة -
 .لكًتونيةنسبة ادلعامالت اال -
 .معدؿ تكاليف الصيانة -
 .نسبة التربعات واإليرادات -
 .كفاءة استغالؿ مرافق ادلعهد -
 .عدد ادلوردين -

 

  



 

 
 

 

ٔٙ 
 

 المعاهد: آلية تقييم

آليةة علػى اخلػاص هبػا  معايَت األداء ادلتميػزادلعاىد القرآنية ابستخداـ  تعتمد آلية تقييم
ادلؤسسػة )ادلستخدمة يف منوذج التميز ادلعتمػد لػدى  وىي أداة التقييم ، RADARالرادار

إلجػراء عمليػة التقيػيم ىػذه اآلليػة أيضػاً  وميكػن اسػتخداـ(، EFQMاألوروبية إلدارة اجلودة 
 من ِقَبل ادلعاىد ذاهتا. Self assessment الذايت

 تتكوف آلية التقييم من أربعة عناصر ىي:و 
 RESULTS النتائج .ٔ
 APPROACHESادلنهاية  .ٕ
 DEPLOYالتطبيق  .ٖ
 REFINE & ASSESSالتقييم والتحسُت  .ٗ

آليةةةةةةةةة ابسةةةةةةةةتخدام  التقيةةةةةةةةيممكةةةةةةةةوانت آليةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةة بةةةةةةةةني يوضةةةةةةةةح  اآليتالشةةةةةةةةكل و 
 : RADARالرادار
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إطار ديناميكي للتقييم وأداة قوية لإلدارة، يقـو  يى RADARالرادار  آليةإف 
 معهد. أي بتوفَت منهاية منظمة لتقييم أداء

 إىل: معهدعن حاجة أي عرب تُ  RADARالرادار آلية فإن بنظرة عامة، 
 سًتاتيايتها.احتديد النتائج ادلراد حتقيقها )األىداؼ( كازء من  .ٔ
ادلنهايات السليمة لتحقيق  اإلعداد والتخطيط والتطوير جملموعة متكاملة من .ٕ

 األىداؼ ادلطلوبة حالياً ويف ادلستقبل.
 تطبيق ادلنهايات بطريقة منظمة لضماف التنفيذ. .ٖ
تقييم وحتسُت ادلنهايات ادلطبقة بناًء على مراقبة وحتليل النتائج ادلتحققة وأنشطة  .ٗ

 م ادلستمر.التعلُّ 


