
 

 

 

 

                            

 اخلطة البحثية السنوية

 لقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية

 ه. 1442-1441للعام اجلامعي 

 
  



 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 البحثية السنوية  اخلطة

 لقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 ه 1442-1441للعام اجلامعي 

 

  ؛ النهضة يف البلدان املتقدمة  األنشطة األساسية ملؤسسات التعليم العايل، وهو ميثل أحد األعمدة الرئيسية اليت تعتمد عليها إن البحث العلمي هو أحد      
ألهنا متلك من مقومات   ؛ولذلك فإنه ال سبيل لتحقيق التنمية الشاملة اليت نرجوها إال من خالل االهتمام ابلبحث العلمي وهذ البد أن يبدأ ابجلامعات 

 .نهضة ما ال متلكه أي مؤسسة أخرى من مؤسسات اجملتمع، حيث حتتشد فيها صفوة العقول والكفاءات ال

 مة قضااي األمة. وإمياانً هبذه احلقيقة هتدف اخلطة البحثية لقسم الشريعة إىل االرتقاء ابلبحث العلمي إمياانً منها بدوره يف التنمية اجملتمعية، وخد 

 .اخلطة تلبية التوجيهات واألهداف العامة للخطة البحثية للكلية، وكذلك رؤييت القسم والكلية ورسالتهما يف ضوء املعايريعي يف إعداد و وقد ر      

 



 

 

 أهداف اخلطة:   ❖                

على وجه اخلصوص، كذلك تلبية    حتقيق رسالة الكلية واجلامعة يف تلبية احتياجات اجملتمع احمللي املتعلق مبنطقة مكة املكرمة إىلهتدف اخلطة البحثية للقسم    
 من خالل ما يلي: وذلك اجملتمع السعودي عموماً  احتياجات 

 يمية. ة يف جمال معاجلة اإلشكاالت الشرعية والسلوكية والقصصختأتهيل وإعداد الكوادر العلمية امل-1

   . صوصخلوضع املشاريع البحثية خلدمة اجملتمع املكي على وجه ا-2

 التصدي حلاجات الناس ومشكالت الواقع املعاشي. -3

 يف القسم. ث العلميالبحتشجيع املتميزين على -4

 حتديث املناهج العلمية يف إطار تطوير البحث العلمي. -4

 وطلبة الدراسات العليا. س ألعضاء هيئة التدري مهارات البحث العلمي تنمية -5

 تنمية املوارد املالية للمساعدة يف دعم البحث العلمي.-6



 

 

 

 : أمور متت مراعاهتا عند وضع اخلطة ❖

 وقد راعينا عند وضع اخلطة البحثية العلمية لقسم الشريعة اآليت:

 م. 2030وضع اخلطة يف ضوء التوجيهات واألهداف العامة للجامعة ورؤية اململكة  مت -1

 يف ضوء رؤية ورسالة وأهداف القسم والكلية واجلامعة.  قسماخلطة التنفيذية للبحث العلمي يف ال ب نيت -2

 .حملليالشراكة العلمية مع اجملتمع او التعاون  اخلطة حتقق  -3

 اإلمكاانت البشرية واملادية والتقنية. تراعي اخلطة التنفيذية  -4

 املقرة من املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميياملتيسر قياسها و اخلطة التنفيذية مؤشرات أداء البحث العلمي  تتضمن -5

 يف شكل أنشطة حبثية قابلة التنفيذ.  يفهاصياغة النقاط البحثية املقرتحة بعد مراجعتها وتصنمت  -6



 

 
 

 وحتليل املوارد يف القسم:  تقييم الوضع احلايل❖     

الضعف نقاط : 

 تلبية احتياجات البحث العلمي.لاملوارد املالية  وضعف نقص-1

 البحث العلمي. مليةحوافز إداري ومايل للتشجيع على ععدم وجود نظام -2

 العلمي. حاجة بعض أعضاء هيئة التدريس إىل مزيد من التدريب يف جمال مهارات البحث -3

 التطبيقية. لدعم املقدم للكليات مقارنة اب الشرعية قلة عدد املنح املالية احلكومية إلجراء البحوث العلمية-4

 اجملتمع احمللي. ابحتياجات املسائل التطبيقية املتعلقة  ابتعاد هيئة التدريس عن الكتابة يف-5

 وث العلمية. يف عملية كتابة البح اجلماعيغياب مفهوم املشاركة والعمل -6

 غياب املشاريع البحثية بني القطاع اخلاص وبرامج الدراسات العليا.-7

 املتعلقة مبشكالت اجملتمع حتتاج إىل إمكانيات إدارية ومالية.  واإلبداعية البحوث التطبيقية-8



 

 

 

 :نقاط القوة 

 أشكال التخصصات الشرعية. فيه مجيعوجود طاقم تدريسي -1

 الكفاءات ذات االختصاص البحثي املتعلق حباجات اجملتمع. وجود بعض -2

 وجود عالقات متميزة للقسم مبؤسسات اجملتمع احمللي.-3

 اجملتمع احمللي املكي جمتمع داعم لألنشطة والبحوث الشرعية.-4

 القدرات اإلدارية املتميزة للقسم يف جمال اإلبداع والتطوير لتحسني مستوى البحث العلمي. -5

 

 

 



 

 

        طة التنفيذية للبحث العلمي بقسم الشريعة:اخل ❖               

مستوى األداء  فرتة التنفيذ  إجراءات التنفيذ  مؤشر األداء اهلدف  رقم املؤشر 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

KP-P-01  
 
 
 

  زايدة عدد
 اإلنتاج البحثي 

 العلمي   والنشر
 يف القسم 

 

 للنشر  املئوية النسبة
 ألعضاء  العلمي

 التدريس هيئة 

 عمل استبيان لألعضاء 
 بعدد األحباث العلمية 

 األول   الفصل
 من كل سنة   

 
50 % 

 جلنة قياس املؤشرات 
 جلنة املعيار اخلامس 

KP-P-02 املنشورة البحوث معدل 
 تدريس هيئة عضو لكل 

 عمل استبيان لألعضاء 
 بعدد األحباث العلمية

 األول الفصل  
 من كل سنة    

 

2 
 جلنة قياس املؤشرات 
 جلنة املعيار اخلامس 

KP-P-03  عدد املشروعات 
 البحثية املشرتكة   

نشر وتفعيل فكرة املشاريع 
 البحثية املشرتكة 

 1بداية ف
1441 

 2هناية ف 
1442 

 

2 
 جلنة بقرار 
 جملس القسم

KP-P-04  عدد أحباث األعضاء
 املرفوعة على املوقع 

 عمل قاعدة بياانت. 
 عمل مستند بروابط البحوث 

 2بداية ف
 ه 1441

 2هناية ف 
 ه 1442

 

100 
 جلنة املعيار اخلامس 

KP-P-05  عدد أحباث الطلبة 
 يف الدراسات العليا 

إنشاء قاعدة بياانت لرسائل 
املاجستري والدكتوراه يف قسم 

 ه( 1440- 1439)الشريعة  

 
 سنوي

 
15 

طلبة الدراسات 
 العليا ابلقسم 

 جلنة عمل الدليل 



 

      

 

مستوى األداء   فرتة التنفيذ  إجراءات التنفيذ  مؤشر األداء  اهلدف   رقم املؤشر
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل  من

KP-P-06  
 

 
 
 
 

تطوير بيئة البحث  
 العلمي مبا خيدم  
 اجلامعة واجملتمع  

نسبة األحباث املتوافقة مع  
   أولوايت البحث يف اجلامعة

تشكيل جلنة للنظر يف أولوايت اجلامعة  
 وانتقاء املناسب منها،  

 ووضع ضوابط للكتابة فيها 

 2بداية ف
 ه 1442

 1هناية ف
 ه 1443

 
10% 

 
جلنة تشكل بقرار  

 جملس القسم  
KP-P-07   عدد األحباث املرفوعة يف

 لكل عضو يف حمرك حبث 
research gate  

تكليف جلنة سنوية ملتابعة األعضاء يف  
 تسجيل أحباثهم 

 الفصل الثان 
 من كل سنة   

 

 
20 

 
جلنة من أعضاء املعيار  

 اخلامس  
KP-P-08   عدد الكشافات 

 واألدلة العلمية 
 تشجيع طلبة الدراسات العليا  
 على عمل كشافات وأدلة علمية 

 

 فصلي 
 

1 
 

 طلبة الدراسات العليا 

KP-P-09   تشجيع طلبة البكالوريوس والدراسات   عدد امللصقات العلمية
 العليا على إعداد امللصقات 

 

 فصلي 
 

 طلبة البكالوريوس   10
 والدراسات العليا 

KP-P-10   استكمال طلبات اعداد الكرسي   عدد الكراسي البحثية
 العلمي مع عمادة البحث العلمي 

 
 مخس سنوات 

 
2 

 رئيس اجلامعة 
 عميد الكلية 

 رئيس القسم   
KP-P-11  استكمال اإلجراءات  عدد اجلمعيات العلمية 

 مع اجلهات العليا   

 

 مخس سنوات 
 

 رئيس اجلامعة  2
 عميد الكلية 



 

 

مستوى األداء  فرتة التنفيذ  إجراءات التنفيذ  مؤشر األداء اهلدف  رقم املؤشر 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

KP-P-12  
 
 
 

دعم املشاركة يف 
 املؤمترات والندوات
 واللقاءات العلمية 

 

 عدد املؤمترات 
    املشارك هبا القسم

 اختيار موضوع للمؤمتر 
 التنسيق مع اجلهات املختصة 

 تشكيل جلان للمشاركة 

 
 سنوي

 رئيس اجلامعة  مؤمتر سنوي
 عميد الكلية 

 
KP-P-13  عدد الندوات العلمية 

 املقدمة من القسم 
 اختيار موضوع الندوة 

 تشكيل جلان للندوة 
 رئيس القسم  ندوة كل فصل  فصلي 

 اللجنة العلمية 
KP-P-14  عدد أحباث األعضاء 

  يف املؤمترات العلمية  
 إعالم األعضاء ابملؤمترات. 
استكتاهبم يف حماور املؤمتر 
 الداخلي حسب ختصصهم 

 
 مستمر

 
20 

 
أعضاء هيئة 

 التدريس
KP-P-15  عدد أحباث األعضاء 

  يف الندوات العلمية 
 إعالم األعضاء ابملؤمترات 
استكتاهبم يف حماور املؤمتر 
 الداخلي حسب ختصصهم 

 
 مستمر 

 
2 

أعضاء هيئة 
 التدريس 

KP-P-16  عدد أحباث الطلبة 
 يف امللتقيات العلمية 

 إعالم الطلبة مبوعد
 امللتقى العلمي   

 تعني مشرف متابع هلم 

 
 الفصل الثان 

 

 
3 

 الطلبة  
مشرف اللقاء 

 العلمي 



 

 

األداء مستوى   فرتة التنفيذ  إجراءات التنفيذ  مؤشر األداء اهلدف  رقم املؤشر 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

KP-P-17  
 

 تفعيل 
 البحثية الشراكات

عدد الشركات مع 
 املؤسسات ااملناظرة 

   واملراكز البحثية

 . التنسيق مع اجلهات املختصة
 . الندوةاختيار موضوع  

 . تشكيل جلان للمشاركة  

 
 سنوي

 
3 

 
 رئيس القسم 

KP-P-18   الشركات مع عدد
 مؤسسات ماحنة 

  ومؤسسات علمية خريية 

 التنسيق مع اجلهات املختصة. 
  . اختيار موضوع الندوة
 . تشكيل جلان للندوة

 رئيس القسم  ندوة كل فصل  فصلي 
 اللجنة العلمية 

KP-P-19  

 

 
تطوير الكفاءة البحثية 

 وأخالقيات البحث 

 عدد الندوات العلمية 
يف جمال الكفاءات 

 البحثية 

 حتديد عناوين وحماور 
 ومقدمني للندوات  

 
 فصلي

 
 ندوات   4

 كل فصل 

 رئيس القسم 
 اللجنة العلمية 

KP-P-20     عدد الندوات املقدمة 
 يف جمال أخالقيات 

 البحث العلمي   

 نشر الئحة أخالقيات 
 البحث العلمي .   

 حتديد عناوين وحماور 
 ومقدمني للندوات   

 
 فصلي

 
 

 ندوة كل فصل 

 رئيس القسم 
 اللجنة العلمية 


