
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 SHاسم البرنامج: الشريعة 

 مستوى المؤهل: البكالوريوس 

 القسم العلمي: الشريعة

 الكلية: الشريعة واألنظمة 

 المؤسسة: جامعة تبوك 
  



2 

 

 المحتويات 

 3 : عنه عامه  ومعلومات بالبرنامج التعريف. أ

 4 :ومخرجاته وأهدافه البرنامج رسالة. ب

 7 : الدراسي المنهج. ج

 19 : الطالبي دعموال القبول. د

 21 :والموظفون التدريس هيئة. هـ

 23 : والتجهيزات والمرافق التعلم مصادر. و

 24 : ولوائحه البرنامج إدارة. ز

 26 :البرنامج جودة ضمان. ح

 34 : التوصيف اعتماد بيانات. ط

 

  



3 

 

 أ. التعريف بالبرنامج ومعلومات عامه عنه:
 

 كلية الشريعة واألنظمة -جامعة تبوك       . المقر الرئيس للبرنامج:1

 ال يوجد        .  الفروع التي يقدم فيها البرنامج:2

 : . أسباب إنشاء البرنامج3

 أسباب اقتصادية 

مواكبة متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل في المملكة بصورة عامة، وفي منطقة تبوك بصورة خاصة  -1

 لخريجي بكالوريوس الشريعة، في ظل التوجه الوطني للتوسع في التنمية على مستوى جميع مناطق المملكة. 

 مناطق الحدودية. يتوافق البرنامج مع توجه المملكة في تنمية وتطوير ال -2

والشؤون  -3 المظلم،  وديوان  العدل،  وكتابة  العامة،  والنيابة  العدل،  الحكومية كوزارة  الهيئات  احتياجات  سد 

 ، عدل  وكتاب   ، نيابة  ووكالء  كقضاة،  للعمل  الشريعة؛  في علوم  بالمتخصصين  التعليم  ووزارة  اإلسالمية، 

 وباحثين شرعيين. 

 أسباب اجتماعية 

دمة المجتمع من خالل إعداد وتأهيل كوادر ذات كفاءة علمية من المتخصصين في علوم  المساهمة في خ--1

 الشريعة والقانون. 

 تقديم دورات وبرامج و استشارات شرعية وقانونية ألفراد المجتمع. -2

 نشر معالم الشريعة السمحة بين أوساط المجتمع.  -3

 ة الجمعيات الخيرية في شقها الشرعي.حاجة المنطقة إلى أئمة، وخطباء، وأهل الحسبة، وإدار-4

 :أسباب ثقافية

 العمل على نشر الوعي، والثقافة الشرعية بين أبناء المجتمع السعودي.   -1

تنشئة جيل واع، يعتز بتراث أمته، وموروثه الثقافي، ويلم بالمستجدات المعاصرة،  ويدرك  الثوابت التي    -2 

 م بتطبيق كتاب هللا وسنة رسوله. قامت عليها الدولة السعودية من االلتزا 

 تأهيل وإعداد خريجين يستكملون دراساتهم العليا في أصول وفروع الشريعة اإلسالمية. -3

الحفاظ على تراث األمة، وتنمية قيم اإلبداع، والمعرفة، والقيم األخالقية، لدى الطالب والطالبات؛ ليكونوا -4

 عونا لوطنهم ومدافعين عن قيمه اإلسالمية. 

 ـ  حاجة البالد إلى العلماء والدعاة المؤصلين شرعيًا. 5

 االحتياجات والتطورات الوطنية: 

ين، والقضاة، والمحققين، والمحامين، وكتاب العدل، والمتخصصين في  سد حاجة سوق العمل: من المحاضر

المصرفية اإلسالمية، المؤهلين في المجال الشرعي، حيث تعاني هذه التخصصات من نقص بيانه على النحو 

 التالي: 

 القضاة:  

 قلة عدد القضاة في المملكة سواء في القضاء العام، أو ديوان المظالم، أو االختصاصات القضائية األخرى  

 المحامون:  

مايو   سبعة  في  الصادر  للمحامين  السعودية  الهيئة  إحصاء  في  العربية   2018جاء  المملكة  سكان  عدد  أن 

 ( شخصا لهم محام 6322أن كل)  ( يعني5021(وأن عدد المحامين السعوديين)31,742,305السعودية) 

 المحققون: 

 تحتاج هيئة التحقيق واالدعاء العام لتوظيف خريجي الشريعة سنويا في المرحلة الحالية  -1 

 اإلسهام في تخفيض نفقات االبتعاث. -2

 . 2030تأهيل كوادر قادرة على مواكبة توجه الدولة وفق رؤية --3

 توجهات السياسة الوطنية 

 2030جديد في المملكة وفق رؤية  مواكبة التوجه ال-1

معاصرة  -2 إيجاد رؤية شرعية   يستدعي  مما  تبوك  منطقة  في  العالمي  االستثمار  نحو  الدولة  توجه  مواكبة 

 لمواكبة المستجدات 



4 

 

 

  (177) :إجمالي الساعات المعتمدة  .4

 . المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها : 5

يتوقع لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من قسم الشريعة بجامعة تبوك أن يلتحق  

لتحقيق في إحدى القطاعات الحكومية التالية بالعمل القضائي، أو الشرعي، أو ا : 

 

كاتب   -كاتب عدل  -مالزم قاض  -)قاض  وكتابات العدلوظائف في المحاكم بأنواعها المختلفة،  -1    

  .(ضبط

 القضاء العام -2    

  اإلفتاء -3    

 المحاماة. -4

 باحثين وباحثات شرعيين وقانونيين..  -5

 االستشارات الشرعية والقانونية.  -6

 اإلرشاد الديني في القطاعات الحكومية واألهلية. -7

 التعليم العام والجامعات. تدريس العلوم الشريعة في  -8

 )التحقيق واالدعاء العام(  النيابة العامة -9

 ديوان المظالم -10

 الشؤون اإلسالمية. -11

 الهيئات الشرعية في المصارف والبنوك.   -12

 التدقيق الشرعي. -13

 الدعوة والحسبة -14     

 ال يوجد  :. المسارات الرئيسة للبرنامج )إن وجدت(6

الساعات  المسار

 المعتمدة

 )لكل مسار(

 المهن / الوظائف 

 )لكل مسار )

   . نقاط الخروج / المؤهل الممنوح )إن وجدت( :7

 نقاط الخروج / المؤهل الممنوح 

 ينطبق  ال

إجمالي الساعات  

 المعتمدة

 

:ب. رسالة البرنامج وأهدافه ومخرجات    

 . رسالة البرنامج: 1

إعداد كوادر شرعية متميزة علميًا وعمليًا قادرة على مواكبة المستجدات العصرية؛ لتسهم في تعزيز العدالة ودعم 

 البحث العلمي

 .  أهداف البرنامج: 2

 العمل على تكوين الملكة الفقهية التي تَُمّكن الطالب من التحليل واالستدالل واالستنباط. -1

قادرين على ربط  -2 والنوازل إعداد خريجين  المستجدة  بالقضايا  العناية  العملية مع  بتطبيقاتها  النظرية  المعرفة 

 الفقهية. 

 تطوير قدرات الطالب البحثية. -3

 تعزيز مفهوم الوسطية ونبذ التطرف الفكري. -4

 اإلسهام في سد حاجة المجتمع من الوظائف التي يؤهل لها البرنامج. -5

 .الجانب الشرعيرفع مستوى الوعي المجتمعي في -6
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 . عالقة رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة وأهداف المؤسسة/الكلية: 3

 لتلبية واملهارات  والقدرات  باملعرفة مؤهلة بشرية كوادر لتخريج  متميز  جامعي تعليم  تقديم : رسالة الجامعة

 .اإلبداعية للبحوث داعمة  متميزة إدارية تعليمية بيئة وفق بتبوك التنموية واملشاريع املجتمع  حاجات
 

 والقدرات واملهارات باملعارف مزودة ونظامية، شرعية كفاءات لتخريج متميز  جامعي تعليم تقديم رسالة الكلية: 

 .العلمي للبحث داعمة  و متميزة وإدارية تعليمية بيئة  وفق التنموية واملشاريع املجتمع حاجات لتلبية
 

نامج  في وتسهم املعاصرة املستجدات مواكبة  على قادرة وعمليا علميا  متميزة شرعية كفاءات إعداد: رسالة البر

 املجتمع وخدمة العلمي البحث في وتأهيلهم العدالة تعزيز
 

 

               
  

                                 

 من خالل الرسم التوضيحي السابق : يتضح لنا اآلتي: 

ارتفاع نسبة التوافق بين رسالة البرنامج ورسالة الكلية ، حيث تسهم رسالة البرنامج في تحقيق رسالة الكلية، من -

 حيث تأهيل الكوادر البشرية المتميزة، المزودة بالمعارف والمهارات، وخدمة المجتمع، ودعم البحث العلمي.

إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وخدمة المجتمع،  تسهم رسالة البرنامج في تحقيق رسالة الجامعة ، من حيث 

 -ودعم البحث العلمي.

 - اتفقت رسالة الكلية والجامعة في تهيئة البيئة التعليمية واإلدارية المتميزة ، وخلت منها رسالة البرنامج.

                     انفردت رسالة البرنامج بتعزيز مفهوم العدالة، ولم ينص على هذا في رسالة الكلية أو الجامعة. 
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: عالقة أهداف البرامج مع أهداف المؤسسة/الكلية  

              

 
 

 من خالل الرسم التوضيحي السابق يتضح لنا اآلتي: 

تسهم أهداف البرنامج في تحقيق أهداف الجامعة والكلية من ناحية تقديم التعليم الجامعي الذي يلبي احتياجات 

المساهمة في خدمة المجتمع، ودعم البحث العلميسوق العمل، كذلك  . 

 .تتفق أهداف الكلية مع أهداف الجامعة من ناحية تنمية الموارد المالية ، وهو ما لم يلحظ في أهداف البرنامج-

-   انفردت الجامعة بتطوير البنية التحتية والتقنية المحفزة، وكذلك تطوير البنية اإلدارية، والتنظيمية،  وهو مال ال

 يوجد في أهداف الكلية والبرنامج 

 

 . خصائص خريجي البرنامج: 4

 المعرفة الشاملة با لنظريات والمبادئ والمعارف المتعلقة بتخصص الشريعة. -1

 القدرة على بحث القضايا المعاصرة، وإيجاد حلول شرعية لها. -2

 والبراهين والحجج الشرعية. القدرة على الحوار والمناظرة، وإقناع الخصم باألدلة  -3

 اإللمام بالمهارات والممارسات المتعلقة بالعمل الشرعي والقضائي. -4

 المعرفة بالعلوم القانونية، مع القدرة على التحليل واالستنباط في مجال العلوم القانونية. -5

 االلتزام بالقيم اإلسالمية، وأخالقيات المهنة. -6

 البرنامج* . مخرجات تعلم 5

 

 المعرفة والفهم 

 يبين األحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه وفق المنهجية العلمية. 1ع

 يحدد المفاهيم األساسية للقواعد القانونية.  2ع

 يحفظ ثمانية أجزاء من القرآن الكريم بإتقان. 3ع
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 المهارات 

 

 النبوية.يستنبط األحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة  1م

يوظف علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية في استنباط األحكام الشرعية ودراسة   2م

 .النوازل الفقهية

 يطبق قواعد البحث العلمي في دراسة المسائل الشرعية.  3م

 يطبق قواعد اللغة العربية نطقا وكتابة. 4م

 .يقسم التركات تقسيًما شرعيًا صحيًحا 5م

 يستخدم المصادر اإللكترونية والتقنيات الحديثة  في البحث ومعالجة البيانات وتحليلها. 6م

 ينقد شبه المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة في االعتقاد.  7م

 القيم 

 يلتزم بالقيم واألخالق اإلسالمية في المهنة، وعند التعامل مع اآلخرين.   1ق

 يصدر حكماً في النزاعات المعروضة عليه، مدعوًما باألدلة والبراهين .          2ق

 يوظف مهارات التعلم الذاتي في البحث، واستنباط األحكام الفقهية. 3ق

 نقاط تخرج )إن وجدت(* يتم إضافة جدول منفصل لكل مسار أو 

 

 ج. المنهج الدراسي:

 

 . مكونات الخطة الدراسية:1

إجباري /   مكونات الخطة الدراسية 

 اختياري 

عدد 

 المقررات 

الساعات 

 المعتمدة

النسبة  

 المئوية 

 %6,78 12 6 إجباري  متطلبات الجامعة 

 -- -- -- اختياري 

 %6،78 12 4 إجباري  متطلبات الكلية 

 -- -- -- اختياري 

84،18 149 64 إجباري  متطلبات البرنامج 

% 

)يختار  4 اختياري 

 منهم اثنان(  

4 2،26% 

    ال ينطبق  مشروع التخرج 

    ال ينطبق  التدريب الميداني / سنة االمتياز 

     أخرى 

 %100 177 76 اإلجمالي 

 * يتم إضافة جدول منفصل لكل مسار )إن وجد( 
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 البرنامج: . مقررات 2

 

 

 المستوى 

 

المتطلبات   اسم المقرر رمز المقرر

 السابقة* 

الساعات 

 المعتمدة

نوع المتطلب 

)جامعة  

 أوكلية أوقسم( 

 إجباري 

أو 

 اختياري 

 

 

 

المستوى  

 األول 

 

 

 

SH111  القرءان

 ( 1الكريم )

 إجباري  برنامج  1 

SH112  تفسير آيات

 ( 1األحكام ) 

 إجباري  برنامج  2 

SH113  إجباري  برنامج  2  الطهارةفقه 

SH114 إجباري  برنامج  4  فقه الصالة 

SH115  أصول

 ( 1الفقه)

 إجباري  برنامج  2 

SH116   المدخل

 لدراسة الفقه

 إجباري  برنامج  3 

SH117  أحاديث

 ( 1االحكام)

 إجباري  برنامج  2 

ARB10

1 

مهارات 

 لغوية 

 إجباري  جامعة  2 

ISLS10

1 

الثقافة  

 اإلسالمية 

 إجباري  جامعة  2 

 ---- ---- ---- 20 ---- ---- 

 

 

 

 

المستوى  

 الثاني 

 

 

 

SH121  القرءان

 ( 2الكريم )

القرءان 

( 1الكريم )

SH111 

 إجباري  برنامج  1

SH122  إجباري  برنامج  2  علوم القرءان 

SH123  فقه الزكاة

 والصيام 

 إجباري  برنامج  3 

SH124  أصول

 ( 2فقه)

أصول 

(  1فقه)

SH115 

 إجباري  برنامج  2

SH125  إجباري  برنامج  2  مناهج بحث 

SH126  أحاديث

 ( 2االحكام ) 

أحاديث 

(  1االحكام)

SH117 

 إجباري  برنامج  2

SH127   مصطلح

 الحديث 

 إجباري  برنامج  2 

SH128 (1العقيدة )  إجباري  برنامج  3 

ARB20

1 

مهارات 

 الكتابة 

مهارات 

لغوية  

ARB10

1 

 إجباري  جامعة  2
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 ---- ---- ---- 19 ---- ---- 

 

المستوى  

 الثالث 

SH231  القرءان

 ( 3الكريم )

القرءان 

( 2الكريم )

SH121 

 إجباري  برنامج  2

SH232  تفسير آيات

 ( 2األحكام ) 

تفسير آيات 

(  1األحكام)

112SH 

 إجباري  برنامج  2

SH233  إجباري  برنامج  2  فقه المناسك 

SH234  فقه الجهاد

والعالقات 

 الدولية 

 إجباري  برنامج  2 

SH235            

أصول فقه  

(3 ) 

أصول 

(  2فقه)

SH124 

 إجباري  برنامج  3

LAW23

6 

مبادئ  

 القانون 

 إجباري  كلية  3 

SH236    مبادئ

 االقتصاد 

 إجباري  برنامج  2 

SH237  الخالف

 والمناظرة 

 إجباري  برنامج  2 

ARAB2

37 

 إجباري  كلية  2  ( 1النحو) 

ISLS20

1 

ثقافة  

 ( 2إسالمية)

(  1ثقافة) 

101ISLS 

 إجباري  جامعة  2

 ---- ---- ---- 22 ---- ---- 

 

 

 

المستوى  

 الرابع

SH241  القرءان

 ( 4الكريم) 

القرءان 

(  3الكريم) 

SH231 

 

 

 

 

 إجباري  برنامج  2

SH242  فقه

1المعامالت)

) 

 إجباري  برنامج  4 

LAW24

3 

القانون  

 ( 1اإلداري )

 إجباري  كلية  3 

SH243  أصول

 ( 4فقه)

أصول 

(  3فقه)

SH235 

 إجباري  برنامج  3

SH244   القواعد

 ( 1الفقهية) 

 إجباري  برنامج  2 
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ARAB2

45 

(  1النحو)  ( 2النحو) 

ARAB2

37 

 إجباري  كلية  2

SH247  أصول

 ( 1اإليمان) 

 إجباري  برنامج  3 

SH248  أصول

 التخريج 

 إجباري  برنامج  2 

SH249  أحاديث

 ( 3األحكام)

أحاديث 

(  2األحكام)

SH126 

 إجباري  برنامج  2

 ---- ---- ---- 23 ---- ---- 

 

 

 

المستوى  

 الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH351  القرءان

 ( 5الكريم )

القرءان 

 (  4الكريم) 

SH241 

 إجباري  برنامج  1

SH352  تفسير آيات

 ( 3األحكام ) 

تفسير  

آيات 

األحكام  

(2  ) 

 232

 SH 

 إجباري  برنامج  2

SH353  فقه معامالت

(2 ) 

فقه 

المعامال

ت 

(  1المالية)

SH242 

 إجباري  برنامج  3

SH354   أصول الفقه

(5 ) 

أصول 

(  4فقه )

SH243 

 إجباري  برنامج  3

SH355  معامالت

مالية   

 معاصرة 

 إجباري  برنامج  2 

ARAB3

56 

(  2النحو)  ( 3النحو) 

ARAB

245 

 إجباري  كلية  3

SH358   قضايا عقدية

 معاصرة 

 إجباري  برنامج  3 

LAW36

1 

القانون  

 ( 2اإلداري )

القانون  

اإلداري 

(1  )

LAW2

43 

 إجباري  كلية  3
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ISLS30

1 

الثقافة  

3اإلسالمية) 

) 

الثقافة  

اإلسالمية 

(2  )

ISLS2

01 

 إجباري  جامعة  2

  ---- ---- ---- 22 ---- ---- 

 

 

 

 

المستوى  

 السادس

SH361  القرءان

 ( 6الكريم )

القرءان 

الكريم  

(6  )

SH351 

 إجباري  برنامج  1

SH362  تفسير آيات

 ( 4األحكام ) 

تفسير  

آيات 

األحكام  

(3  ) 

 

352SH 

 إجباري  برنامج  2

SH363   فقه األحوال

1الشخصية) 

) 

إجبار  برنامج  3 

 ي 

SH364   علم الفرائض

(1 ) 

 إجباري  برنامج  3 

SH366   القواعد

 ( 2الفقهية) 

القواعد  

1الفقهية) 

 )

SH244 

 إجباري  برنامج  2

SH367  مقاصد

 الشريعة 

 إجباري  برنامج  2 

ARAB3

68 

(  3النحو)  ( 4النحو) 

ARAB

356 

 إجباري  كلية  3

SH368              

أصول 

 ( 6الفقه)

أصول 

( 5الفقه)

SH354 

 إجباري  برنامج  3

SH369  أصول

 ( 2اإليمان )

أصول 

1اإليمان) 

 )

SH247 

 إجباري  برنامج  3

SH370  أحاديث

 ( 4األحكام)

أحاديث 

األحكام) 

3  )

SH249 

 إجباري  برنامج  2

 ---- ---- ---- 24 ---- ---- 
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المستوى  

 السابع 

SH471  القرءان

 ( 7الكريم )

القرءان 

الكريم  

(7  )

SH361 

 إجباري  برنامج  1

SH472   فقه االحوال

2الشخصية) 

) 

فقه 

األحوال  

الشخصية 

(1  )

SH363 

 إجباري  برنامج  3

SH473  إجباري  برنامج  3  فقه الجنايات 

SH474 (2الفرائض )   علم

الفرائض 

(1  )

SH364 

 إجباري  برنامج  3

SH475   أصول الفقه

(7 ) 

أصول 

(  6الفقه )

SH368 

 إجباري  برنامج  3

SH478   األديان

والفرق  

والمذاهب 

 الفكرية 

 إجباري  برنامج  3 

SH479   السياسة

 الشرعية 

 إجباري  برنامج  2 

LAW48

4 

اإلجراءات 

 الجزائية 

 إجباري  كلية  3 

ISLS40

1 

ثقافة  

 ( 4إسالمية)

ثقافة  

إسالمية) 

3  )

ISLS3

01 

 إجباري  جامعة  2

 ---- ---- ---- 23 ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

المستوى  

 الثامن 

SH481  القرءان

 ( 8الكريم )

القرءان 

الكريم  

(7  )

SH471 

 إجباري  برنامج  1

SH482  فقه الحدود

 والتعزيرات 

 إجباري  برنامج  3 

SH483  فقه القضاء

 والمرافعات 

 إجباري  برنامج  2 

SH484   فقه األطعمة

 واأليمان 

 إجباري  برنامج  2 

SH485  إجباري  برنامج  2  طرق اإلثبات 
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Sh486  أصول

 ( 8الفقه)

أصول 

( 7الفقه)

SH475 

 إجباري   3

SH487   تخريج

الفروع على  

 األصول 

 إجباري  برنامج  2 

SH488   مشروع

بحث 

 وتدريب 

 إجباري  ؟ 3 

SH490  أحاديث

 ( 5االحكام ) 

أحاديث 

االحكام  

(4  )

SH370 

 إجباري  برنامج  2

 ---- ---- ---- 20 ---- ---- 

   173    المجموع 

 

 االختيارية المواد 

 

 عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر رقم المقرر م 

1 SH501  2 علم التوثيق القضائي 

2 SH502  2 تطبيقات قضائية 

3 SH503  2 الفقه الطبي 

4 SH504  2 التنظيم القضائي 

 

 ادرج المزيد من المستويات حسب الحاجة

 * * أضف جدول لمقررات كل مسار )إن وجد(:   اليوجد 

 

 توصيف مقررات البرنامج:. 3

ضع الرابط اإللكتروني للتوصيف التفصيلي لجميع مقررات البرنامج وفق نموذج المركز الوطني للتقويم 

 واالعتماد األكاديمي. 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

 

 . مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج: 4

 قم بالربط بين كل من مخرجات تعلم البرنامج والمقررات وفقاً للمستويات التالية: 

 )س = مستوى التأسيس ، ر = مستوى الممارسة ، ت = مستوى التمكن(  

 

 

 المقررات 

 

 

 مخرجات التعلم 

 القيم  المهارات  المعارف

م  1م 3ع 2ع 1ع

2 

م 

3 

م 

4 

م 

5 

م 

6 

م 

7 

ق

1 

 3ق 2ق

           س   (1) القران الكريم

 اليعمل  :[D.1] تعليق عليه 
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تفسير آيات 

 (1) األحكام

          س   

             س فقه الطهارة

             س فقه الصالة

         س     (1)أصول الفقه

المدخل لدراسة  

 الفقه 

             س

أحاديث 

 (1)االحكام 

          س   

       س       مهارات لغوية 

   س           الثقافة اإلسالمية 

           س   (2) القران الكريم

         س     علوم القرءان 

             س فقه الزكاة والصيام 

         س     (2)أصول فقه

        س      مناهج بحث 

 أحاديث االحكام

(2) 

          س   

          س    مصطلح الحديث 

    س          (1)العقيدة

        س      مهارات الكتابة 

 القرءان الكريم

(3) 

           س  

تفسير آيات 

 (2) األحكام

          س   

             س فقه المناسك 

فقه الجهاد 

 والعالقات الدولية

             س

         س     (3) أصول فقه

            س  مبادئ القانون 

            س  مبادئ  االقتصاد 

    س          الخالف والمناظرة 

        س      (1)النحو

   س           (2)ثقافة إسالمية

           ر   (4)القران الكريم

             ر (1)فقه المعامالت 

 القانون اإلداري

(1) 

            ر 

         ر     (4)أصول فقه

         س     (1)القواعد الفقهية

        س      (2)النحو

    ر          (1)أصول اإليمان
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          س    أصول التخريج 

أحاديث 

 (3)األحكام 

          ر   

           ر   (5) القران الكريم

تفسير آيات 

 (3) األحكام

          ر   

             ر (2) فقه معامالت 

         ر     (5) أصول الفقه

معامالت مالية  

 معاصرة 

          ر   ر

       ر       (3)النحو

قضايا عقدية  

 معاصرة 

    ر         

 القانون اإلداري

(2) 

            ر 

الثقافة  

 (3)اإلسالمية

   ر          

           ر   (6) القران الكريم

تفسير آيات 

 (4) األحكام

 ر         ر   

فقه األحوال  

 (1)الشخصية

 ر            ر

      س       ر (1) علم الفرائض 

         ر     (2)القواعد الفقهية

         س     مقاصد الشريعة 

       ت        (4)النحو

              (6)أصول الفقه    

 أصول اإليمان

(2) 

         ت     

أحاديث 

 (4)األحكام 

          ت    

             ت  (7) القران الكريم

فقه االحوال  

 (2)الشخصية

 ر ت            ت 

 ر ت            ت  فقه الجنايات 

  ت     ت         (2)الفرائض 

         ت      (7) أصول الفقه

األديان والفرق  

 والمذاهب الفكرية 

    ت          

  ر            ت  السياسة الشرعية 

اإلجراءات 

 الجزائية 

  ت           ت  
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  ت             (4)ثقافة إسالمية

           ت    (8) القران الكريم

فقه الحدود 

 والتعزيرات 

 ت  ت            ت 

فقه القضاء 

 والمرافعات 

 ت  ت            ت 

فقه األطعمة  

 واأليمان 

 ت  ت            ت 

 ت  ت            ت  طرق اإلثبات 

         ت      (8)أصول الفقه

تخريج الفروع  

 على األصول 

         ت     

مشروع بحث 

 وتدريب 

 ت  ت       ت      

 أحاديث االحكام

(5) 

 ت          ت    

 

 

 * يتم إضافة جدول منفصل لكل مسار )إن وجد(:   اليوجد 

 

 . استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج.5

 

 

استراتيجية التدريس  المعارف 

الصفية )األنشطة   

استراتيجية التدريس )األنشطة 

 الالصفية 

في  1ع الشرعية  األحكام  يبين 

وفق  الفقه  أبواب  جميع 

 المنهجية العلمية. 

 -المحاضرات 

لتعليم  ا -المناقشات 

عروض   -التعاوني 

 البوربوينت 

البحوث القصيرة  -الواجبات المنزلية   

 القراءة الخارجية 

األساسية  2ع المفاهيم  يحدد 

 للقواعد القانونية. 

 -المحاضرات 

عروض   -المناقشات 

 - البوربوينت 

البحوث القصيرة  -الواجبات المنزلية   

  التعامل مع المصادر القانونية

يحفظ ثمانية أجزاء من القرآن  3ع

 بإتقان. 
التدريب على القراءة  
 .المجودة الصحيحة

. نماذج متقنة في   سماع

  -المحاكاة  –الصف 

 .تقييم األقران

 .حضور الحلقات القرآنية
 

 .التعلم الذاتي من خالل وسائل التقنية

 المهارات         
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يستنبط األحكام الشرعية من  1م

 القرآن والسنة النبوية. 

  –المحاضرة التفاعلية  

  –العصف الذهني 

  المناقشة

البحوث القصيرة  -الواجبات   

حل التدريبات الفقهية -األنشطة العلمية  

الفقه  2م أصول  علم  يوظف 

والقواعد   الشريعة  ومقاصد 

األحكام  استنباط  في  الفقهية 

النوازل  ودراسة  الشرعية 

 الفقهية. 

حل  –التدريس التبادلي  

خرائط  -المشكالت 

 المفاهيم  

البحوث  -الواجبات   

 القصيرة 

 حل التدريبات الفقهية -األنشطة العلمية

 

العلمي  3م البحث  قواعد  يطبق 

 في دراسة المسائل الشرعية. 

 –حل المشكالت 

  –العصف الذهني 

 التعليم التعاوني  

مسابقات   -ورقة بحثية -كتابة مقال

عروض - تدريب -علمية المجالت   

 

العربية  4م اللغة  قواعد  يطبق 

تقييم   –لعب األدوار  نطقاً وكتابة. 

  األقران

كتابة  -البحوث القصيرة  -الواجبات 

ورقة بحثية  -مقال  

التركات   5م تقسيًما شرعيًا يقسم 

- خرائط المفاهيم  صحيًحا. 

حل   –لعصف الذهني ا

  المشكالت 

التدرب على برامج الميراث 

 اإللكترونية 

يستخدم المصادر اإللكترونية  6م

البحث  في  الحديثة  والتقنيات 

 ومعالجة البيانات وتحليلها. 

استراتيجية   –النمذجة 

  المشروعات 

 التعلم الذاتي )االطالع  

 على المراجع المتخصصة  

والمجالت والنشرات العلمية في مجال 

 التخصص( ورقيًا والكترونيًا 

 

لمذهب  7م المخالفين  شبه  ينقد 

في  والجماعة  السنة  أهل 

 االعتقاد. 

حل   –المناظرة 

العصف  –المشكالت 

دراسة الحالة –الذهني    

 سماع المناظرات وتقييمها 

 القيم           

 

  

واألخالق  1ق بالقيم  يلتزم 

وعند   المهنة،  في  اإلسالمية 

 التعامل مع اآلخرين.  

  –تقييم األقران 

  المالحظة المقننة

الحلقات -المالحظة )تقويم الحوارات 

التعامل مع االخرين خارج   –النقاشية 

 األبحاث الجماعية )  -الصف الدراسي

النزاعات  2ق في  حكًما  يصدر 

مدعوًما  عليه،  المعروضة 

 باألدلة والبراهين .         

حل   –المناقشة 

دراسة   –المشكالت 

  الحالة

 

التطبيقات العملية –المحكمة الصورية  

كتابة التقارير – . 

يوظف مهارات التعلم الذاتي  3ق

في البحث، واستنباط األحكام 

 الفقهية. 

 –التدريس التبادلي  

  المشروعات البحثية

 

 

 

كتابة التقارير –الواجبات والتكليفات     
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 . طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج. 6

 

 

 المعارف 

 

 أساليب التقويم غير المباشرة  أساليب التقويم المباشرة 

جميع   1ع في  الشرعية  األحكام  يبين 

 أبواب الفقه وفق المنهجية العلمية.

- االختبارات التحصيلية 

 بحوث فردية  -والواجبات 

أرباب  -استبانات الخريجين

أعضاء هيئة التدريس -العمل  

للقواعد   2ع األساسية  المفاهيم  يحدد 

 القانونية.

- االختبارات التحصيلية 

 والواجبات 

أرباب  -الخريجيناستبانات 

أعضاء هيئة التدريس -العمل  

القرآن   3ع من  أجزاء  ثمانية  يحفظ 

 بإتقان. 

 –االختبارات التحصيلية  

  –االختبارات الشفوية 

 مقياس األداء المتدرج  

أرباب  -استبانات الخريجين

أعضاء هيئة التدريس -العمل  

     المهارات           

من  1م الشرعية  األحكام  يستنبط 

 القرآن والسنة النبوية. 

  -االختبارات التحصيلية

  بحوث جماعية

أرباب  -استبانات الخريجين

أعضاء هيئة التدريس-العمل   

يوظف علم أصول الفقه ومقاصد  2م

في   الفقهية  والقواعد  الشريعة 

استنباط األحكام الشرعية ودراسة 

 النوازل الفقهية.

- االختبارات التحصيلية 

المناظرات   –التقارير  

 الفقهية  

أرباب  -استبانات الخريجين

 العمل أعضاء هيئة التدريس 

في  3م العلمي  البحث  قواعد  يطبق 

 دراسة المسائل الشرعية. 

  –بحوث فردية وجماعية  

سلم  –اختبارات تحصيلية 

  التقدير

أرباب  -استبانات الخريجين

سأعضاء هيئة التدري -العمل   

نطقًا   4م العربية  اللغة  قواعد  يطبق 

 وكتابةً. 

 –االختبارات التحصيلية  

- االختبارات الشفهية 

مقياس   –قارير كتابية  ت

  األداء المتدرج

أرباب  -استبانات الخريجين

أعضاء هيئة التدريس -العمل  

شرعيًا   5م تقسيًما  التركات  يقسم 

 صحيًحا. 

  -االختبارات التحصيلية

كتابة  –الحالة دراسة 

  التقارير

أرباب  -استبانات الخريجين

أعضاء هيئة التدريس -العمل  

اإللكترونية   6م المصادر  يستخدم 

البحث  في  الحديثة  والتقنيات 

 ومعالجة البيانات وتحليلها. 

  -بحوث فردية وجماعية

مقياس   –عروض تقديمية 

  األداء المتدرج

أرباب  -استبانات الخريجين

أعضاء هيئة التدريس -العمل  

أهل  7م لمذهب  المخالفين  شبه  ينقد 

 السنة والجماعة في االعتقاد.

  -االختبارات التحصيلية

  –تقييم المناظرات الفقهية  

  بحوث فردية

أرباب  -استبانات الخريجين

أعضاء هيئة التدريس -العمل  

 القيم               

       

اإلسالمية   1ق واألخالق  بالقيم  يلتزم 

مع  التعامل  وعند  المهنة،  في 

 اآلخرين. 

تقييم   –المالحظة المقننة  

سلم التقدير –األقران    

لقاءات استبانات   -تقارير

- أرباب العمل -الخريجين

عضاء هيئة التدريسأ  - 
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النزاعات  2ق في  حكًما  يصدر 

المعروضة عليه، مدعوًما باألدلة 

 والبراهين .        

  -االختبارات التحصيلية 

المحاكاة )المحكمة 

مقياس األداء  -الصورية( 

 المتدرج

استبانات  -لقاءات  -التقارير

- أرباب العمل -الخريجين

عضاء هيئة التدريس أ  

في   3ق الذاتي  التعلم  مهارات  يوظف 

 البحث، واستنباط األحكام الفقهية. 

ملف اإلنجاز )ملف اعمال  

عروض   – (الطالب 

دراسة حالة –تقديمية  -  

-استبانات الخريجين -لقاءات  

أعضاء هيئة   -رباب العملأ

 التدريس
 

 

 د. القبول والدعم الطالبي:

 .. متطلبات القبول بالبرنامج1

 

 الجنسية أو من أم سعودية إال من تم استثناؤهم مجلس الجامعة.أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي -1

 أن يكون حاصالَ على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.-2

أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز  -3

 الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توفرت أسباب مقنعة. لمجلس 

 أن يكون حسن السيرة والسلوك. -4

 أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.-5

 أن يكون الئقاَ طبياَ.-6

 أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة. -7

 أن يستوفي أي شروط خاصة يحددها مجلس الجامعة، وتعلن وقت التقديم.-8

الشروط الخاصة التي حددتها الجامعة للقبول في دليل القبول بجامعة تبوك لبرنامج الشريعة وهي: أن -9

 العلمي، أوثانوي علمي أو أدبي أو إداري.  د يكون خريجي التحفيظ أو المعه

 )6-1(دليل القبول بالبرنامج  )1-5(ك:رابط الئحة الدراسة بجامعة تبو

 التهيئة للطالب الجدد. . برامج توجيه و2

 

 عقد اسبوع تعريفي للطالب يتناول فيه:       

تعريف بالجامعة والكلية والبرنامج النشأة والتطور، وأساليب التقييم، واالنظمة واللوائح المعمول بها  -1

 في الجامعة

 مدخل إلى العلوم التي سيدرسها في البرنامج. -2

 تدريب الطالب من خالل وحدة الشؤون األكاديمية على آلية تسجيل المواد وحذفها وتأجيلها.  -3

 تعريف الطالب بالخدمات التي تقدمها وحدة اإلرشاد األكاديمي. -4

 تعريف الطالب بالخدمات االلكترونية ، والخدمات المساندة الموجودة بالجامعة.  -5

 . خدمات اإلرشاد.3

 هني، النفسي، االجتماعي( )األكاديمي، الم
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 : تتلخص خدمات اإلرشاد األكاديمي فيما يلي 
ـ توجد بالجامعة وحدة لإلرشاد األكاديمي وهي الجهة التي تزود الكليات وبرامجها واللوائح والسياسات  1

كما توجد بالكلية وحدة اإلرشاد األكاديمي تشرف على اإلرشاد -المتعلقة بعمليات اإلرشاد األكاديمي.  

التدريس، وهناك لجنة ا الكلية مكونة من أعضاء هيئة   إلرشاد األكاديمي بالبرنامج  األكاديمي ببرامج 

لتقديم   التدريس  هيئة  أعضاء  على  الطالب  توزيع  يتم  حيث:  األكاديمي  اإلرشاد  عمليات  على  تشرف 

اإلرشاد األكاديمي من بداية البرنامج إلى نهايته  لتزويد الطالب بما يحتاج من مشورة وتوجيه فيما يتعلق  

وتقديم النصائح والتوجيهات للطالب فيما يتعلق بالجوانب   بالتخطيط  والوظائف التي يؤهل  لها البرنامج ،

التعليمية وذلك  األكاديمية واالجتماعية، وتعد خدمات اإلرشاد األكاديمي من مهام عمل أعضاء الهيئة 

للمساهمة مع القسم في دعم الطالب المستجدين وغير المستجدين وتتركز مهام المرشد/ة األكاديمية في 

 اآلتي  : 

 )1-7(*)1-8(*ف  بالفرص العلمية  والمهنية المتاحة للتخصص لكافة الطلبةالتعري-1

ـ االستفادة من البرامج التوجيهية للطلبة المستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات وتحقيق  2

 التكيف مع الدراسة الجامعية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .

ـ التعريف بالمخالفات األكاديمية والسلوكية: كالغش في االختبارات، وتجاوز نسبة الغياب الحد 3

 سموح به للطالب، وانخفاض المعدل التراكمي للطالب، وأثره على مسيرة الطالب األكاديمية.الم

ـ التعريف بالعقوبات األكاديمية: كالحرمان من دخول االختبار، والتنبيه،  واإلنذار، والفصل 4

أخر التعريف بالقواعد المنظمة لالنتقال من مستوى الى -األكاديمي النهائي المنتهي بطي القيد. 

 حسب الخطة الدراسية المعتمدة للتخصص 

التعريف بمفردات الخطة الدراسية للتخصص من إجمالي الساعات المطلوبة للتخرج،  -5

والساعات االجبارية والساعات االختيارية على مستوى القسم والكلية والجامعة واسماء و رموز  

 المقررات. 

تقديم االستشارة والنصح فيما يتعلق بالمشاكل األكاديمية واإلدارية واالجتماعية وتقديم الحلول  -6    

 المناسبة لها. 

التعرف على نظام تسجيل المقررات و التأجيل واالنقطاع عن الدراسة من خالل الحصول على  -7     

 االستشارة في تسجيل  

مقرر أو االعتذار او تأجيل الدراسة للفصل الدراسي أو  المقررات وحسبها واضافتها و االعتذار عن

 تحويل التخصص ألخر. 

 التعرف على الفرص األكاديمية المتاحة للطلبة المتعثرين وضوابط إعادة القيد. -8     

 االستفادة من برامج اإلرشاد لمساعدة الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة. -9     

رشاد األكاديمي الموجهة للطلبة المتفوقين ومساعدتهم على االستمرار  االستفادة من برامج اإل-10     

 في التفوق تشجيعا لهم وتحفيزا لغيرهم. 

 

 بيان عمليات وآليات تنفيذ اإلرشاد: 

تتولى لجنة اإلرشاد األكاديمي في قسم الشريعة توزيع طالب/ت البرنامج على أعضاء القسم   -

تيار المقررات بالتوافق مع الخطة الدراسية للبرنامج وذلك لتقديم اإلرشاد لهم ومساعدتهم على اخ 

 في )األسبوع األول ( أسبوع الحذف واإلضافة  من كل فصل دراسي .

يعقد اإلرشاد المبكر لتقديم الخدمات اإلرشادية للطالب/ات في األسبوع الثاني عشر من كل فصل -

 دراسي .

كاديميين خالل الفصل الدراسي على متابعة  يتركز عمل األعضاء المرشدين والمرشدات األ-    

الطالب/ت المتعثرين وغيرهم  من الطالب الذين لديهم مشكالت أكاديمية تتطلب استشارة المرشد 

 األكاديمي، إضافة إلى إمكانية التواصل مع المرشد عن طريق اإليميل. 

 ساعات معلنة.  8تضاف ساعات اإلرشاد األكاديمي بواقع  -
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ـ تتّم عملية اإلرشاد األكاديمي من خالل نظام متابعة إلكتروني خاص باإلرشاد األكاديمي للطلبة       

مع ضرورة بنظام القبول والتسجيل لفتح نافذة مباشرة عبر اإلنترنت بين المرشد والوضع األكاديمي  

 لطالبه المسترشدين ليتمكن من متابعة أوضاعهم األكاديمية أوال بأول، بحيث: 

ال يستطيع الطالب / الطالبة سحب جدوله الدراسي بعد تسجيله أو سحبه أو إضافته للمقررات -     

الكترونيا عن طريق البوابة اإللكترونية للجامعة إال بعد اعتماد المرشد األكاديمي مع إتاحة الفرصة  

ب الخطة الدراسية للمرشد األكاديمي بتعديل المقررات التي ال يجدها مناسبة للطالب / الطالبة حس

 للتخصص.

 :األكاديمي، المهني، النفسي ، االجتماعي()خدمات اإلرشاد 

ـ يقوم المرشد األكاديمي بتزويد الطلبة عند الحاجة بمؤشرات مستوياتهم األكاديمية كتدني المعدالت  1

 التراكمية لبعضهم ومدى انتظامهم في المحاضرات. 

والمسابقات والمنافسات التي تسهم في تشجيع الطلبة لرفع معدالتهم، أو رصد  ـ تنظيم وتنفيذ البرامج 2

 جوائز تشجيعية للطلبة المتميزين. 

 ـ تنظيم وتنفيذ برامج وعقد ورش عمل توجيهية، والتوعية اإلرشادية بأنواعها. 3

 طهم. ـ القيام باألبحاث العلمية المتخصصة التي تستهدف القضايا الطالبية وتطوير مختلف أنش4

ـ تنظيم وتنفيذ برامج إرشادية للطلبة المتفوقين وطالل المنح الدراسية لتوجيههم إلى ما يحقق  5

 مواصلتهم للدراسة.

ـ إعداد البروشورات والمطبوعات اإلرشادية وااللكترونية لجميع منسوبي البرنامج المتضمنة  6

 للجداول الدراسية وكل ما يتعلّق باللوائح واألنظمة.  

د التقارير الدورية بما تتضمنه من جداول بيانية وإحصائية حول مستوى أداء الطلبة أكاديميا في  ـ إعدا7

 المقررات الدراسية ورفعها إلى رئيس القسم، وطرح الحلول لتدارك أّي تعثر. 

 )1-6()دليل اإلرشاد األكاديمي(

 . الدعم الخاص:  4

 ) بطيئو التعلم، األشخاص ذوي اإلعاقة، الموهوبون ......(

 عقد دورات تدريبية للطالب المكفوفين؛ للتدرب على القراءة بنظام برايل، وتوفير الكتب الالزمة لذلك 

 دراسيًا. تقديم محاضرات إضافية لمساعدة المتعثرين -2

 )1-7(تخصيص من يقوم بمساعدة ذوي اإلعاقة البصرية أثناء االختبارات )الكتابة( -3

-- 1ات االختصاص)تخصيص مشرف لذوي االحتياجات الخاصة لمتابعة احتياجاتهم والرفع بها لجه-4

2 ) 

تضمين الخطة االستراتيجية للكلية مبادرة تعنى بدعم ذوي االحتياجات الخاصة)كتخصيص دروس   -5

 1-8)(1-4)تزويدهم بالمحاضرات المسجلة....()- إضافية لهم

بهم-6 خاصة  مواقف  الفئة)كتخصيص  هذه  لخدمة  المالئمة  التحتية  البنية  تهيئة  على  ومداخل   -العمل 

 )1-9(دة لهم.ووضع مسارات خاصة للسير بهم ذات ألوان محد - ومخارج خاصة بهم

 )1-10(وضع برامج خاصة لمساعدة و لتحفيز الموهوبين-7

 
 

:هـ. هيئة التدريس والموظفون   

 

 . االحتياجات من هيئة التدريس واإلداريين والفنيين. 1

المتطلبات   التخصص  المرتبة العلمية 

والمهارات 

 الخاصة 

 العدد المطلوب*

 المجموع  إناث  ذكور الدقيق العام 

 2 0 2  الفقه  2 أستاذ 
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التدريس/  أصول الفقه 

اإلشراف/  

اإلرشاد 

 العلمي
مختلف  8 أستاذ مشارك

 التخصصات الدقيقة 

6 2 8 

مختلف  24 أستاذ مساعد 

 التخصصات الدقيقة 

 24 7 17 التدريس

مختلف التخصصات  1 محاضر 

 الدقيقة 
التدريس/وال 

 بحث العلمي 
1 0 1 

مختلف التخصصات  7 معيد 

 الدقيقة 
التدريس/ 

 البحث العلمي
5 2 7 

الفنيون  

ومساعدو  

 المعامل

 4 2 2  عام  4

الطاقم 

 اإلداري

التمكن من  -- 6

استخدام  

الحاسب 

 اآللي

3 3 6 

 ---- --- --- ---- ---- ---- أخرى )حدد(

 

 

 .  التطوير المهني: 2

 

 :إعداد هيئة التدريس حديثي التعيين  1.2

 

 يتم عمل أسبوع تعريفي بالبرنامج والخطة الدراسية في أول العام الدراسي. - 

 عقد لقاءات تعريفية بالبرنامج في بداية كل فصل دراسي. -

  - البرنامجعقد برنامج تدريبي خاص ألعضاء هيئة التدريس الجدد. يشتمل على كيفية إعداد )توصيف    -

 الخطة االستراتيجية للكلية(  -تقرير المقرر -تقرير البرنامج  -توصيف المقرر

توزيع النشرات التعريفية بالبرنامج على أعضاء هيئة التدريس الجدد مع عقد ورش خاصة باستراتيجيات    -

 التدريس وأساليب التقييم. 

 عضاء الجدد متابعة حضورهم للورش التي تعقد من قبل الجامعة لتهيئة األ -

 )1-12(دورات األعضاء الجدد 

 التطوير المهني لهيئة التدريس:  2.2

  

 

 يتابع البرنامج، ويحث أعضاؤه على المشاركة في الدورات والورش المتعلقة بـ: 

 مخرجات تعلم البرنامج التي تقدمها الجامعة -وأساليب التقويم   -استراتيجيات التدريس-1
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مخرجات تعلم البرنامج   -وأساليب التقويم -عقد دورات وورش في الكلية تتعلق باستراتيجيات التدريس-2

 التي تقدمها الكلية. 

 رى مهمة.أي تطوير مهني آخر، بما في ذلك المعرفة البحثية، وأي جوانب أخ -3

 حث البرنامج اعضاؤه على النشر في الدوريات المحكمة، وذات التصنيف المرتفع.-4

 حصر نسبة النشر السنوي ألعضاء هيئة التدريس. -5

 حث األعضاء على المشاركة في المؤتمرات والملتقيات العلمية. -6

بعض االعضاء في بعض المقررات االلكترونية والورقية.                                       استكتاب -7

اعتماد نسبة المشاركة البحثية والنشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات كأدوات تقييم لألعضاء  8

 )1-9(بالبرنامج.

 

: و. مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات   

 

 مصادر التعلم: .1

 

يوجد لدى البرنامج لجنة مخصصة لمصادر التعلم  من مهامها التواصل مع الجهات ذات العالقة لتوفير    -1

 ).1-13(هذه المصادر

 ).1-14(يتابع رئيس البرنامج مع هذه اللجنة  اإلجراءات الالزمة لتوفير المراجع والمصادر-2

(يتم من خالل هذه اللجنة التواصل مع مكتبة خدمة الطالب في بداية كل فصل دراسي ؛ للوقوف 13 -1

 على ما مدى توفر الكتب المقررة عليهم. 

يتم توفير الكتب الدراسية للطالب عن طريق مكتبة خدمة الطالب وذلك من خالل توفير النسخ االصلية -3

 للمراجع والكتب، بأسعار مناسبة، أو نسخ مصورة عند تعذر أو صعوبة الحصول على النسخ األصلية. 

 توجد مكتبة خاصة بكلية الشريعة واألنظمة توفر نسخ من الكتب المقررة للطالب.  -4

 توجد مكتبة مركزية بالجامعة يتوفر فيها جميع ما يحتاج إليه الطالب من كتب ومراجع.-5

توجد مكتبة رقمية، واجهزة مزودة باإلنترنت في القاعات والممرات، كذلك معامل  حاسوب مزودة بالبرامج  -6

 االلكترونية 

 الجهات المختصة في الجامعة.توفير إمكانيات بشرية وميزانية مالية لتهيئة ذلك، من خالل -7

 الوقوف على آراء الطالب في مدى توفر الكتب والمراجع التي يحتاجونها، من خالل لجنة مصادر التعلم - 

 )1-15(معرفة رأي الطالب بخصوص مدى توافر قواعد البيانات من خالل لجنة مصادر التعلم 8-

الوقوف على أراء أعضاء هيئة التدريس في مدى توفر الكتب والمراجع التي يحتاجونها، من خالل لجنة  -9

 16-1)مصادر التعلم)

 . المرافق والتجهيزات: 2

 

ومبنى به المحكمة الصورية    -يتوفر للكلية )أربعة مباني( للقاعات الدراسية، ومباني ألعضاء هيئة التدريس-1

 والمصلى. -والمسرح -والمكتبة

 صوتية( مزودة بالكمبيوترات والبرامج الحاسوبية.يوجد بالكلية )ثالثة معامل  -2

 توجد مكتبة خاصة بالكلية، إضافة للمكتبة المركزية.  -3

 توفير الكتاب اإللكتروني للطالب. -4

 توفير الكتب الدراسية في مكتبة خدمة الطالب. -5

 1-17)-(1-18)تهيئة بيئة مناسبة للشؤون اإلدارية وسكن الطالب.)-6

 . اإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية وآمنة )طبقاً لطبيعة البرنامج(: 3
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 وجود طفايات للحريق في جميع المباني. -1

 ومخارج الطوارئ. وجود خطط لألمن والسالمة -2

 توفير بيئة صحية وآمنة في المبنى الجامعي.-3

 تنفيذ العمل ضمن ضوابط احترازات يجب اتخاذها. -4

 التغذية الراجعة والتحسين المستمر لوسائل السالمة وخطط األمن. -5

 وجود كاميرات المراقبة في جميع مباني الكلية ومواقف السيارات المختلفة.-6

 استراحة لألساتذة.وجود -7

 

 ز. إدارة البرنامج ولوائحه: 

 

 . إدارة البرنامج: 1

 

 الهيكل التنظيمي للبرنامج :  1.1
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 مشاركة المستفيدين:  2.1

 

خالل -1 من  للطالب  والجودة  التطوير  عمادة  تتيحها  التي  االستبانة  خالل  من  التقييم  للطالب  يتاح 

 https://gate.ut.edu.sa/qaaa/SSنظام)معيار(.

اللجنة االستشارية للكلية والتي تضم ممثلي الجهات الحكومية والتي تعد جهات توظيف لخريجي برنامج  -2

 الشريعة.

 عقد اللقاءات مع الهيئات المهنية، وأخذ التغذية الراجعة منهم. -3

 )19-1(عرض البرنامج على مقومين مستقلين ألخذ مرئياتهم -4

 

 . لوائح البرنامج: 2

 

 األدلة واللوائح 

 

 الرابط االلكتروني 

 )1-17( دليل القبول بجامعة  تبوك 

 ))1-6( الئحة الدراسة واالختبارات بجامعة تبوك 

 )1-18( الئحة تأديب الطلبة بجامعة تبوك: -

 )1-19( الئحة التوظيف 

 

 )1-20(-)1-20( الئحة التظلم بجامعة تبوك
 

 

 ح. ضمان جودة البرنامج:

 

 نظام ضمان الجودة في البرنامج.  .1

 1-15)الرابط اإللكتروني لدليل نظام ضمان الجودة)   

 

 إجراءات مراقبة جودة البرنامج. .2

 

 

 يوجد لدى البرنامج دليل لضمان جودة البرنامج، حددت فيه آليات متابعة الجودة من خالل النقاط التالية: 

 إعداد تقارير المقررات واالستفادة من توصيات التحسين والخطط التطويرية التي تتضمنها هذه التقارير. -1

 )1-20(اورية المباشرة.مشاركتهم في تطوير البرنامج من خالل االستبانات واللقاءات التش-2

 )1-21(مراجعة الخطة الدراسية للبرنامج بغرض التطوير والتحسين المستمر-3

 1-22)االستفادة من تقارير اللجان والوحدات العاملة بالبرنامج)-4

الواردة   -5 التحسين  توصيات  وتنفيذ  للبرنامج  السنوي  التقرير  إعداد 

 /https://drive.google.com/drive/folders )1-23)    (1فيه.

إجراء الدراسة الذاتية ، وإعداد تقريرها ، وجمع األدلة والشواهد المتعلقة بمحكاتها، مما ينعكس على تقييم   -6

 /https://docs.google.com/document جودة البرنامج 

مش -7 وجودة متابعة  بتطوير  المرتبطة  والكلية  الجامعة  تقيمها  التي  والدورات  التدريس  هيئة  أعضاء  اركة 

 )1-24(-)1-25(البرامج.

وتواصيف 8 البرنامج  توصيف  على  النظام  وفق  الالزمة  التعديالت  إجراء  ـ 

 https://docs.google.com/document/d المقررات.
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 البرنامج التي تُدّرس من خالل أقسام علمية أخرى.. إجراءات مراقبة جودة مقررات 3

 

 عمل استبيان يقدم للطالب لمعرفة مدى مالئمة ما يقدم للطالب من االقسام االخرى.-1

 التواصل مع األقسام العلمية األخرى للنظر على مالئمة ما يتم تقديمه. -2

احتياجا-3 تلبي  وأنها  التعلم  مخرجات  تحقق  من  للتأكد  استبانة  الحتياجات وضع  تلبيتها  ومدى  الطالب  ت 

 )1-26(الطالب.

 مراجعة تقويم الطالب المنتظمين للمقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي. -4

 يس من خالل موقع الجامعة. تقويم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدر -5

 

 

. اإلجراءات المتبعة للتأكد من تحقيق التكافؤ بين المقر الرئيس للبرنامج )بشطريه: طالب، طالبات( وبقية  4

 الفروع األخرى.

 اللوائح والنماذج. توحيد  •

نامج والمقررات. توحيد  •  التوصيفات للبر

 1-27)توحيد االختبارات بين الشطرين)  •

 ( 28- 1)مالتكافؤ في تشكيل اللجان العاملة بالقس  •

 )1-29(-)1-30(تكريم المتميزين في الشطرين •

 

 المؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية )إن وجدت( . إجراءات تطبيق الضوابط 5

 . وال بحثية -ال توجد شراكة تعليمية

 

 

ــتفادة من نتائجها في عمليات -6 خطة البرنامج في قياس مخرجات التعلم على مســــتوى البرنامج وآليات االســ

 التطوير. 

 

 

 
 م
 
 

  
 المخرج التعليمي 

طرق 
 التقييم 

 التقييم  أدوات
 

 

مصدر 
 التقييم 

مستوى  
األداء 

 المستهدف 

 

 التوقيت 

 مباشر           
 غير مباشر 
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1-1 
 
األحكام الشرعية  بين ي

في جميع أبواب الفقه  
وفق المنهجية  

 العلمية

 
 

 مباشر 
 
 
 
 
 
 

 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مقررات 
 فقه الطهارة 
 فقه الصالة
فقه الزكاة  
 والصيام

فقه المناسك  
فقه الجهاد  
والعالقات 
 الدولية

فقه المعامالت  
(2،1 ) 

معامالت مالية  
فقه  -معاصرة

األحوال  
الشخصية  

( فقه  2،1)
فقه  -الجنايات

الحدود 
- والتعزيرات 
فقه القضاء  
 والمرافعات 
- طرق اإلثبات
فقه األطعمة  
 واأليمان 

من    85%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    85%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

 
 
 
 
 
 
 

كل أربع  
 سنوات 

غير    
 مباشر 

 
آراء  استطالع 
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
 جهات التوظيف 

 

استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

 

يحدد المفاهيم   1-2
األساسية للقواعد  

 القانونية 

 مباشر 
 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 

 
مبادئ  
-القانون
القانون 
اإلداري  

(2،1  )
اإلجراءات  
 الجزائية 

من    80%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    85%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 
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غير  
 مباشر 

 
 
 
 

 
 

استطالع آراء  
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
هات التوظيف ج  

 

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

في نهاية  
المستوى  
 السابع

يحفظ ثمانية أجزاء   1-3
 من القرآن بإتقان 

 مباشر 
 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 

 
،1،2القرءان)

3،4،5،6،7،
8 ) 
 

من    90%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    85%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

 
 
 
أربع     كل 

 سنوات 

 
غير  
 مباشر 

 

 
 

استطالع آراء  
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
هات التوظيف ج  

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

يستنبط األحكام   2-1
الشرعية من القرآن  

 والسنة النبوية. 

 مباشر 
 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 

تفسير  مواد  
آيات األحكام  

(1،2،3،4 ) 
 

أحاديث 
األحكام 

(1،2،3،4 ) 

من    90%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    90%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

 
 
 
 
 

كل أربع  
 سنوات 

 
غير  
 مباشر 

 
 

 
 

استطالع آراء  
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
هات التوظيف ج  

 

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

يوظف علم أصول   2-2
الفقه ومقاصد  

الشريعة والقواعد  
الفقهية في استنباط  
،  األحكام الشرعية
ودراسة النوازل  

 الفقهية. 

 
 

 مباشر 
 
 

 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 

مواد أصول  
الفقه من  

(1،2،3،4،5
،6،7،8 ) 

مقاصد  
  -الشريعة

من    85%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    90%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

 
 
 

كل أربع  
 سنوات 
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القواعد 
 ( 1،2الفقهية) 

 
 
 

 
غير  
 مباشر 

 

 
 

استطالع آراء  
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
هات التوظيف ج  

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف
 

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

يطبق قواعد البحث   2-3
في دراسة   العلمي

 المسائل الشرعية . 

 
 

 مباشر 
 
 

 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 

مقررات  
  - مناهج البحث
مشروع بحث  

  -وتدريب
الواجبات 
 والتكليفات  

من    90%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    90%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

 
 
 

كل أربع  
 سنوات 

 
غير  
 مباشر 

 

 
استطالع آراء  

أعضاء  -الطالب
- هيئة التدريس

هات التوظيف. ج  

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

2-4  
 
 

يطبق قواعد اللغة  
 .ا وكتابةالعربية نطق  

 مباشر 
 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 

النحو  
1 /2 /3 /4   

من    80%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    90%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

 
 
 

في نهاية   
المستوى  
 السادس 

 
غير  
 مباشر 

 
 

 
 

استطالع آراء  
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
هات التوظيف ج  

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

2-5  
 

 مباشر 
 
 

 
 

 االختبارات 

مقررات  
  1فرائض 
   2وفرائض 

من    90%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  
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ا  يقسم التركات  تقسيم 
ا.   شرعي ا صحيح 

 الواجبات
 
 

 
 
 

من    90%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

نهاية  
المستوى  
السادس و  
 الساب 

 
غير  
 مباشر 

 

 
 

استطالع آراء  
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
هات التوظيف ج  

 

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

2-6  
 

يستخدم المصادر  
والتقنيات   اإللكترونية 
في البحث     الحديثة

ومعالجة البيانات  
 وتحليلها . 

 مباشر 
 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 

مشروع  
  -البحث

الواجبات 
 والتكليفات  

من    85%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    90%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

 
 
 

كل أربع  
 سنوات 

 
غير  
 مباشر 

 

 
 

استطالع آراء  
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
هات التوظيف ج  

 

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

ينقد شبه المخالفين   2-7
لمذهب أهل السنة  

والجماعة في  
 االعتقاد

 مباشر 
 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 

مقررات  
اصول اإليمان  

مذاهب    -2/ 1
وتيارات  
قضايا   - فكرية
عقدية  
  -معاصرة
الخالف 
 والمناظرة 

من    80%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    90%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

 
 
 
 
نهاية  

المستوى  
 السابع

 
غير  
 مباشر 

 
 

 
 

استطالع آراء  
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
هات التوظيف ج  

 

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  
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يلتزم بالقيم واألخالق   3-1
اإلسالمية في المهنة،  

وعند التعامل مع  
 اآلخرين. 

 مباشر 
 
 

 االختبارات 
 الواجبات

 
 

الثقافة  
االسالمية  

1 /4 

من    95%
الطلبة ال يقل  
تقديرهم عن  

من    90%
األسئلة  
المرتبطة  

 بهذا المخرج 

 
 
 

كل أربع  
 سنوات 

 
 
 
 
 

 
غير  
 مباشر 

 

 
استطالع آراء  

أعضاء  -الطالب
- هيئة التدريس

هات التوظيف ج  

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  
 

يصدر حكما في   3-2

النزاعات المعروضة  

عليه، مدعوًما باألدلة  

 والبراهين          

 مباشر 

 

 

 االختبارات 

 الواجبات

 

 

تطبيقات  

فقه    -قضائية

  -الجنايات

  -طرق االثبات

احوال 

شخصية  

حدود   -2/ 1

  –وتعزيرات 

فقه القضاء 

  -والمرافعات

البحث 

 والتدريب 

من   90%

الطلبة ال يقل 

تقديرهم عن 

من   90%

األسئلة 

المرتبطة 

 بهذا المخرج 

 

 

 

 

 

كل أربع  

 سنوات 

 
غير  
 مباشر 

 

 
 

استطالع آراء  
أعضاء  -الطالب

- هيئة التدريس
هات التوظيف ج  

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
 

معدل رضا ال  
  4يقل عن 

 5من  

3-3 
 
 
 
 
 
 

يوظف مهارات التعلم 

الذاتي في البحث، 

واستنباط األحكام 

 الفقهية 

 مباشر 

 

 

 االختبارات 

 الواجبات

 

 

تفسير آيات 

  -االحكام

احاديث 

 االحكام 

من   950%

الطلبة ال يقل 

تقديرهم عن 

من   90%

األسئلة 

المرتبطة 

 بهذا المخرج 

كل أربع  

 سنوات 
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 رابط الدليل االجرائي لقياس مخرجات برنامج الشريعة.

 اليات االستفادة من نتائج خطة قياس مخرجات تعلم البرنامج في عمليات التعليم:

 تحليل النتائج وتفسيرها:  أواًل :

 التالية: يتم تحليل النتائج وتفسيرها بحيث يجيب على األسئلة  

ما هي المعلومات التي توفّرها النتائج فيما يخص مستوى الطلبة في التخصص والمهارات األخرى   .1

 ؟ المرافعةوالكتابة، و األساسية كالبحث،

 ستوى الطلبة واستعدادهم للقيام بمهنهم المستقبلية؟ ما هي المعلومات التي توفّرها النتائج فيما يخص م .2

 هل هناك مجاالت يتفوق فيها الطلبة؟ أو هل هناك مجاالت فيها مستوى الطلبة أقل من المطلوب؟  .3

القسم أو البرنامج العلمي عمالً بسهولة بعد التخرج؟ هل يقبلوا في برامج الدراسات   اهل يجد خريجو .4

 العليا؟ 

 ولكن ليس متميزاً؟  ،مقبوالً عتبر فيها أداء الطالب ما هي المجاالت التي يُ  .5

 :برنامج الشريعةمناقشة نتائج التقويم على مستوى ثانيًا: 

لتقرير وذلك لتوثيق البيانات ا ةبنتائج التقويم لعدة سنوات بعد انتهاء إعداد ومناقش يحتفظ البرنامج .1

فإن االحتفاظ بنتائج وبيانات التقويم لسنوات متتالية يمّكننا من   ،جهة أخرى  البرنامج ومنالصادرة عن 

 . إجراء دراسات مقارنة عبر الزمن ودراسة نوعية وسرعة التغير في أداء البرنامج 

  وآلية محددة لالستفادة من هذه النتائج  البرنامج بإعداد بعد دراسة التقرير ومناقشة بنوده بالتفصيل، يقوم  .2

العتمادها. ويتم في تلك اآللية تالفي نقاط الضعف والقصور التي  قسم الشريعةس يتم رفعها إلى مجل

 :والتركيز على نقاط القوة لتحسين أداء البرنامج في مجاالت كثيرة منها ،أشار إليها التقرير

 أهداف البرنامج ومخرجاته   -

   .الخطة الدراسية للبرنامج   -

 المستخدمة. طرق التدريس وطرق التقويم   -

  .التقدم العلمي للطالب  -

  .المحتوى العلمي للمقررات الدراسية  -

 العملي.التدريب   -

 الالصفية. األنشطة  -

 . االستجابة لسوق العمل   -

 المستخدم. نظام اإلرشاد األكاديمي  -

   .البيئة الصفية  -

   استخدام التقنية(.)التعليم تكنولوجيا  -

وضع خطة لعالج نقاط الضعف أو ب  لقوة والضعف في تلك المجاالت يقوم بعدها برنامج الشريعةنقاط ا وبمعرفة

 تالفيها وتعزيز نقاط القوة وزيادة وتأثيرها مما ينعكس إيجاباً على أداء وفعالية البرنامج العلمي.

 

  
غير  
 مباشر 

 
 

 
استطالع آراء  

أعضاء  -الطالب
- هيئة التدريس

هات التوظيف ج  

 
استبانة  
 -الطالب

أعضاء هيئة  
التدريس  
جهات  

   - التوظيف

 
معدل رضا ال  

  4يقل عن 
 5من  

هنا يدرج رابط   :[D.2] تعليق عليه   
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 أمثلة لبعض اآلليات التي يقررها برنامج الشريعة بناء على نتائج تحليل المخرجات: 

 أمثلة لبعض اآلليات التي يقررها برنامج الشريعة بناء على نتائج تحليل المخرجات: 

 ).32-1(استحداث مقررات جديدة أو إحداث تغير ما في الخطة الدراسية -

 ( 33-1تطوير المحتوى العلمي لبعض المقررات وتحديث.) -

 تبني طرقاً وأساليب تدريس غير تقليدية. -

 تطوير طرق تقييم الطالب وتعددها.  -

 األنشطة الالصفية وتدعيم عالقتها بالمناهج والخطة الدراسية مراجعة وتعديل وتطوير  -

 إنشاء محكمة صورية في شطر الطالبات. -

 .)1-34(إضافة مقرر خبرة ميدانية الى البرنامج-

 

  
 

 .  . مصفوفة تقويم جودة البرنامج7

 

 مجاالت التقويم 

 

 توقيت التقويم  طريقة التقويم  مصدر التقويم 

التدريس  قيادة البرنامج  هيئة  - أعضاء 

)35-1(-)34-1( 

الكلية المقوم -إدارة 

 )1-19(المستقل

الرأي - استطالعات 

 والتقارير   -المقابالت 

 نهاية العام األكاديمي 

البرنامج فاعلية التدريس والتقويم  ( 1-36) -قيادة 

 -إدارة الكلية

 )1-37(الطالب 

استطالعات رأي الطلبة  

- )1-35( والخريجين

الزيارات -لمقابالت ا

 والتقارير 

الزيارات  -بالت المقا-

 والتقارير 

 أثناء الفصل الدراسي

قيادات    -الطالب  مصادر التعلم 

هيئة   -البرنامج أعضاء 

 التدريس

الرأي - استطالعات 

إحصاءات  المقابالت 

 وتقارير 

 أثناء الفصل الدراسي

هيئة   -الطالب  الخدمات  أعضاء 

 الموظفون  -التدريس

الرأي - استطالعات 

إحصاءات  المقابالت 

 وتقارير 

 نهاية العام األكاديمي 

التوظيف الشراكات  جهات - جهات 

 المقوم المستقل -التدريب 

الرأي - استطالعات 

الزيارات -المقابالت 

 إحصاءات وتقارير 

 

 نهاية العام األكاديمي 
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 : . مؤشرات قياس أداء البرنامج8

  

هـ( عام 1442-1441مؤشرات األداء المستهدفة )الفترة الزمنية لتحقيق   

 توقيت القياس  طرق القياس  المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م 

1 

KPI-P-

01 

نسبة المتحقق  

 من مؤشرات 

أهداف الخطة 

 التشغيلية 

 للبرنامج ج 

80% 

متابعة   لجنة  تقرير 

الخطة   تنفيذ 

 التشغيلية للقسم 

- 1441الدراسيالعام  

 هـ 1442

2 

KPI-P-

02 

الطالب  تقويم 

خبرات  لجودة 

في  التعلم 

 البرنامج 

من  90% درجة 

 خمس درجات 

خبرة   استبانة 

 الطالب 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

3 

KPI-P-

03 

تقييم الطالب  

لجودة 

 المقررات 

 

من    4,7 درجة 

 خمس درجات 

- 1441الدراسيالعام   استبانة تقويم المقرر 

 هـ 1442

4 
KPI-P-

04 

اإلتمام   معدل 

 الظاهري 
75% 

الخريجين   إحصائية 

)الشؤون  

 (األكاديمية

الدراسي -   1441العام 

 هـ 1442

5 
KPI-P-

05 

استبقاء   معدل 

السنة  طالب 

 األولى 

100% 

من   تقرير 

الريجستر)الشؤون 

 (األكاديمية

 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

6 

KPI-P-

06 

أداء مستوى 

 الطالب في 

االختبارات 

 المهنية و/أو 

 الوطنية 

70% 

الجهات   من  تقرير 

 ذات الصلة 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

7 

KPI-P-

07 

توظيف  

و   الخريجين 

التحاقهم ببرامج  

 الدراسات العليا 

 % 38توظفوا 
لجنة   تقرير 

 الخريجين بالبرنامج 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

 % 32دراسات عليا 

8 
KPI-P-

08 

عدد   معدل 

في   الطالب 

 الصف
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الجدول 

الدراسي)الشؤون  

 (األكاديمية

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

9 

KPI-P-

09 

جهات  تقويم 

التوظيف لكفاءة  

خريجي  

 البرنامج 

من    4 درجات 

 خمس درجات 

جهات   استبانة 

 التوظيف 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

10 
KPI-P-

10 

الطالب  رضا 

الخدمات عن  

 المقدمة

خمس   4 من  درجة 

 درجات 

تقويم   استبانة 

وخبرة  -البرنامج

 الطالب 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442
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11 
KPI-P-

11 

الطالب  نسبة 

هيئة   إلى 

 التدريس

1:32 

وحدة   من  تقرير 

 اإلحصاء بالكلية 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

12 

KPI-P-

12 

المئوية   النسبة 

هيئة   لتوزيع 

 التدريس

 %15% أستاذ 

أستاذ 

 %35%مشارك

  %50أستاذ مساعد 

وحدة   من  تقرير 

 اإلحصاء بالكلية 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

13 
KPI-P-

13 

تسرب   نسبة 

التدريس   هيئة 

 من البرنامج 

0 

وحدة   من  تقرير 

 اإلحصاء بالكلية 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

14 

KPI-P-

14 

المئوية   النسبة 

العلمي  للنشر 

هيئة  ألعضاء  

 التدريس

50% 

لجنة   من  تقرير 

العلمي  البحث 

 بالبرنامج 

 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

15 

KPI-P-

15 

البحوث  معدل 

لكل  المنشورة 

هيئة   عضو 

 تدريس 

1:0،50 

لجنة   من  تقرير 

العلمي  البحث 

 بالبرنامج 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

16 

KPI-P-

16 

معدل  

االقتباسات في 

 المجالت 

المحكمة لكل 

 عضو هيئة 

 تدريس 

 لم يتوفر بيانات 

الدراسي  - 1441العام 

 هـ 1442

17 

KPI-

P17 

رضا 

عن   المستفيدين 

 مصادر التعلم 

من    3,9 درجة 

 خمس درجات 

استبانة خبرة   تقرير 

تقرير لجنة    -الطالب 

التعلم   مصادر 

 بالبرنامج 

الدراسي - 1441العام 

 هـ 1442

 * بما في ذلك المؤشرات المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  

 ط. بيانات اعتماد التوصيف :

 

 قسم الشريعة مجلس   االعتماد: جهة

 21 الجلسة:  رقم
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