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 متابعة تنفيذ خطة التطوير السابقة. أ
 . اإلجراءات المخطط لها الواردة في التقرير السنوي السابق للبرنامج ومستوى تنفيذها

 اإلجراءات المخطط لها
 مسؤولية
 التنفيذ

تاريخ 

اإلنجاز 

 المخطط له

مستوى 

 اإلنجاز
 في حالة عدم االكتمال

 اإلجراء المقترح األسباب غ م

توجيه أعضاء هيئة  .1

في  التدريس لتعريف الطالب

 . بالرؤية والرسالة الشطرين
    م  أف ر

تحديث أدوات نشر الرؤية  .2

 والرسالة وتنويعها
 غ  نه بد ح

وجود 

 تحديثات
إكمال  تنشيط 

 أدوات النشر
    م نه بد ر/  ع برامج مجتمعيةقديم ت .3
استقطاب الكوادر العلمية  .4

 المؤهلة
    م نه بد ر/  ع

فع نسبة رلإيجاد آلية  .5

مشاركة في البرامج التدريبية ال

بما يحسن مستوى األداء في 

 . القسم

    م   

العمل على التوسع في  .6

تحويل المقررات إلى مقررات 

 . إلكترونية
    م  أف و، ر ع،

إلزام أعضاء هيئة التدريس  .7

بالمشاركة في خطة قياس 

 مخرجات التعلم
 غ   نف ر

ضعف إدراك 

األعضاء 

 للخطة

ضرورة التوعية 

بذلك واستكمال 

 الخطة
 . رئيس القسم : رعمادة الجودة، : وحدة الجودة ، ج: وكالة الكلية للتطوير ، ح : عميد الكلية ، و : ع : اختصارات جهات التنفيذ
 . نهاية الفصل الدراسي: ، نفاول الفص الدراسي:  أف ،نهاية العام: العام، نهبداية : بد : اختصارات زمن التنفيذ

 غير مكتمل : غمكتمل، : م : اختصارات التنفيذ

 البرنامج إحصاءات. ب
 (1441) إحصائيات الطلبة  . 1
 النتائج العنصر م

 491 عدد الطلبة الذين بدأوا البرنامج  1

 650 إجمالي عدد الطلبة الذين أتّموا البرنامج  2

 ال يوجد                                                   (: إن وجدت )عدد الطلبة الذين أتّموا المسارات الرئيسة ضمن البرنامج  3

 216 عدد الطلبة الذين أتموا البرنامج في الحد األدنى من مدة البرنامج 4

 %44 (معدل اإلتمام)النسبة المئوية للطلبة الذين أتموا البرنامج في الحد األدنى من مدة البرنامج  5

 ال يوجد (إن وجدت)عدد الطلبة الذين أتّموا نقاط الخروج للبرنامج  6

 ال يوجد (إن وجدت )النسبة المئوية للطلبة الذين أتموا نقاط الخروج للبرنامج  7

 : أثَّرت على معداّلت اإلتمامقد تكون عوامل 
يلحظ من الجدول أن مستوى األداء الفعلي لمعدل اإلتمام الظاهري لبرنامج بكالوريوس قسم 

 59و19ت للتوصية المعادالومن الممكن أن تعد ؛ مستويات مرضيةة يتجه نحو الشريع
زيادة لعدد قليل من الساعات، حيث أدت إلى  ؛المعدل في تغيراتسببا  ،38صية المعدلة بالتو
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يرجع هذا قد مستوى األداء في البرنامج، وتحسن دل على تفي معدل اإلتمام ه المستويات وهذ

 :  لآلليات التي استحدثها البرنامج؛ ومن ذلك
 تطوير آليات القبول باشتراط نسبة معينة واستحداث المقابلة الشخصية في الترشيح . 

 تحديث الخطة الدراسية . 

 تحديث مخرجات التعلم واستراتجيات التدريس . 

 فعيل اإلرشاد األكاديميت . 

 : (هـ1441لخريجي )تحليل الدفعة الحالية  . 2
ي الشطرين تصنيف الطالب            

 ف 
 
 

 السنوات

العدد الكلي للطلبة 

  لدفعةباالمقيدين 
 الطلبة المنسحبون

الطلبة الذين 

استمروا في 

الدراسة حتى نهاية 

 األكاديميةالسنة 

 نسبة النجاح الطلبة الناجحون الطلبة الراسبون

37-38 

 86.33 240 38 278 19 297 ذكور

 90.00 149 17 166 28 194 إناث

 88.17 392 53 445 46 491 إجمالي

38-39 

 88.00 256 35 291 19 310 ذكور
 91.67 168 15 183 29 212 إناث
 89.83 426 48 474 48 522 إجمالي

39-40 

 86.33 265 42 307 20 327 ذكور
 92.33 201 17 218 29 247 إناث
 89.33 469 56 525 49 574 إجمالي

41 

 88 295 40 336 21 356 ذكور

 92 242 21 263 31 294 إناث

 90 539 60 599 51 650 إجمالي

 : التعليق على النتائج

  : تحليل نتائج إحصاءات البرنامج . 3 
 :القوةجوانب 
مما  ،المحولين داخليا مالمستجدين أمن سواء  ،اإلقبال الملحوظ من الطلبة على البرنامج -

إلى عام  38-37بدءا من عام  ح آلية المقابلة الختياراألفضلدفع إدارة البرنامج القترا

 . هـ41

 . تفعيل اإلرشاد األكاديمي -

 . تعديل التحويل من سنوي إلى فصلي -

جيا؛ ليتحقق أكبر قدر ممكن من تدري وففي الصف الشطرينفي الطالب تحديد أعداد  -

 . ستفادةاال

، سنويا متأهال في الشطر 50، سنويا طالبا للشطر 170 ـتحديد أعداد القبول للبرنامج ب -

انخفاض ملحوظ تدريجيا في نسبة محوال في الشطر للفصل الواحد، مما أدى إلى  80

إلى هيئة التدريس، إضافة إلى أنه تم تعيين ثالثة أعضاء بشطر  الطالب في الشطرين

هـ بعد 1441الطالب وعضوة في شطر الطالبات في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 

 . ، فيتوقع استمرار االنخفاض KPI-P-11قياس مؤشر األداء 
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أعداد تناسبا مع ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس من جنس الذكور على اإلناث  -

، كما يلحظ ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس من المقيدين في الدفعات في شطر الطالب

 . حملة الدكتوراه على األعضاء من غير حملة الدكتوراه

تقارب العبء التدريسي المقرر في اللوائح المنظمة ألعضاء هيئة التدريس ومن في  -

 : حكمهم مع المتوسط الفعلي لرتبة

  الطالببشطر ومعيد مشارك . 

 محاضر في شطر الطالبات .  

 .  اعضو15 وابلغ للعمل اإلداري  ءمخفف عنهم العبأعضاء وجود مع 

تنوع التخصصات العلمية ألعضاء هيئةة التةدريس بمةا يخةدم التخصصةات الفرعيةة التةي  -

 . وخاصة بعد تعديل الخطة ،يقدمها البرنامج
 . العلمية والبحثية لهمكفاءة هيئة التدريس التي تؤكدها إحصاءات المشاركات  -
، حيةث بلغة  إحصاءات توظيف طةالب البرنةامجمن خالل تميز وكفاءة طالب البرنامج  -

علةةى معةةدالت  البرنةةامج فةةي شةةطر الطةةالب ممةةن يحصةةلوننسةةبة التوظيةةف مةةن خريجةةي 

 . (آخر دفعة تم قياسها)  هـ40من خريجي دفعة  %55فأعلى  2.75
 التدريس فةي اسةتخدام عمليةة التعلةيم اإللكترونةيازدياد عدد المشاركين من أعضاء هيئة  -

  . بسبب طبيعة الوضع الصحي

 : تحسين إلىتحتاج  الجوانب التي
 . رفع نسبة القبول للطلبة غير السعوديين وخاصة في شطر الطالبات -
 . عدم كفاية أعضاء هيئة التدريس لتغطية الساعات الزائدة  -
والطاقةةةة  بةةةين الشةةةطرين الطةةةالب ضةةةرورة التأكيةةةد علةةةى تحقيةةةق التةةةوازن بةةةين أعةةةداد -

الةةةدروس  فةةةي الشةةةطرين لتهيئةةةة المنةةةاا المناسةةةب لتلقةةةي الطةةةالب ؛االسةةةتيعابية للقاعةةةات

 . والمشاركة فيها
محاضةةرات التعلةةيم  فةةي الشةةطرين عةةدد معامةةل الحاسةةب التةةي يتلقةةي فيهةةا الطةةالبقلةةة  -

 . اإللكتروني ويؤدون فيها االختبارات
  من المراجع في المكتبةقلة عدد المصادر والنسخ الحديثة   -

 : أولويات التحسين

 . من في حكمهم وخاصة بشطر الطالباتالرفع بطلب التعيين ألعضاء هيئة التدريس و -
 ؛ضرورة العمل على سد العجز فةي أعضةاء هيئةة التةدريس بمةا يغطةي السةاعات الزائةدة -

بسةةبب  -لمةةا يترتةةب علةةى زيةةادة العةةبء الدراسةةي علةةى أعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةن آثةةار 

 . قد تؤثر على العملية التعليمية - ضغوط العمل
ضرورة التنسيق بين القائمين على البرنامج وعمادة القبول والتسجيل في تحقيق التةوازن  -

 : في األمور اآلتية
 . مع الطاقة االستيعابية للقاعات في الشطرينأعداد الطالب : أوال
فةي الشةعب مةع مراعةاة االلتةزام بالحةد األقصةى والحةد  في الشطرينأعداد الطالب : ثانيا
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 . األدني لألعداد في الشعب
ضةةرورة العمةةل علةةى زيةةادة معامةةل الحاسةةب اآللةةي السةةتيعاب الزيةةادات المرتقبةةة فةةي  -

  . استخدام التعليم اإللكتروني
ضرورة تزويد المكتبة بالمصادر والمراجع التةي تتناسةب مةع المةواد الجديةدة فةي الخطةة  -

 . ة الدراسي
على أسباب االنسةحاب أو أسةباب التحويةل  ضرورة إطالع مكتب اإلرشاد الطالبي القسم   -

فةي بعةا الشةعب وقلتهةا فةي بعةا  فةي الشةطرين التي تؤدي إلةى زيةادة أعةداد الطةالب

 . الشعب األخرى

 

 مخرجات التعلم للبرنامج تقويم. ج
 ** نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج. 1
 مخرجات التعلم #

 طرق التقويم
 (غير مباشر –مباشر )

مستوى األداء 

 المستهدف
 نتائج التقييم

 المعارف
من 

 الطلبة
من 

 الدرجة 
 

المصطلحات والمفاهيم : يُعّرف بشمولية ونقد .. ع

وللعلوم  نظريات األساسية للفقه وأصولهوال

 . التأسيسية والمساندة للتخصص

 االختبارات التحريرية
 االختبارات الشفهية
 الواجبات

70% 
80% 

 فأعلى
 
68.19% 

 .. ع
يسترجع النصوص واألحكام الفقهية واألصولية 

 . وللعلوم التأسيسية والمساندة للتخصص

 االختبارات التحريرية
 االختبارات الشفهية
 الواجبات

 حسب خطة القياس
حسب خطة 

 القياس 

يذكر المبادئ والقواعد العامة والمدارس الفكرية  .. ع

وللعلوم التأسيسية والمساندة  للفقه وأصوله

 . للتخصص

 االختبارات التحريرية
 االختبارات الشفهية
 الواجبات

 حسب خطة القياس
حسب خطة 

 القياس 

 .. ع
يُلخص أحكام النوازل في أبواب الفقه المختلفة 

 . وكذلك التطورات الحالية إجماال في التخصص

 االختبارات التحريرية
 االختبارات الشفهية
 الواجبات

 حسب خطة القياس
حسب خطة 

 القياس 

 المهارات
من 

 الطلبة
من 

 الدرجة
 

 .. م
يميّز األحكام والمسائل للفقه وأصوله وللعلوم 

 . التأسيسية والمساندة للتخصص

 االختبارات التحريرية
 االختبارات الشفهية
 ملف اإلنجاز
 الواجبات

70% 
70% 

 فأعلى
82.10% 

 .. م
وفق منهجية يحلل النصوص الشرعية والعلمية 

 . علمية صحيحة

 االختبارات التحريرية
 االختبارات الشفهية
 الواجبات

 حسب خطة القياس
حسب خطة 

 القياس

 .. م
ينقد األقوال والمذاهب الفقهية واألصولية 

 . المختلفة

 االختبارات التحريرية
 االختبارات الشفهية
 الواجبات

 حسب خطة القياس
حسب خطة 

 القياس

 .. م
الفقهية واألصولية على المسائل يطبق القواعد 

 . المدونة والمستجدة

  الواجبات
 المشروعات
 ملف اإلنجاز

 حسب خطة القياس
حسب خطة 

 القياس

 الكفاءات
حسب خطة   حسب خطة القياس الواجباتيتحمللللل المسللللؤولية المسللللندة للللله فللللي تكللللاليف  .. ك
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 المشروعات . المقررات
 ملف اإلنجاز

  القياس

 .. ك
ا  علميلللا باسلللتخدام المصلللادر األصللللية يقللدم تقريلللر 

 . والبرامج الحاسوبية

 الواجبات

 المشروعات
 ملف اإلنجاز

حسةةةةةةب خطةةةةةةة   حسب خطة القياس

  القياس

 .. ك
 . يعمل ضمن فريق بفعالية وفق القواعد المهنية

 الواجبات

 المشروعات
 ملف اإلنجاز

حسةةةةةةب خطةةةةةةة   حسب خطة القياس

  القياس

 : التعلم للبرنامج التعليق على نتائج تقييم مخرجات
 : المقاسة في الفصل األول

 1ع : رمز المخرج في البرنامج
 المصطلحات والمفاهيم والنظريات: يُعّرف بشمولية ونقد: نص المخرج في البرنامج

 .األساسية للفقه وأصوله وللعلوم التأسيسية والمساندة للتخصص
 1 - 1ع : رمز المؤشر

 من الدرجة أو أعلى%  80من الطلبة يحصلون على %  70: نص المؤشر
يلحظ انخفاض نسبة المستوى الفعلي عن المستوى المستهدف بشيء يسير؛ حيث كان المستوى  -

%  68,19أو أعلى؛ بينما كان المستوى الفعلي   % 80من الطلبة يحصلون على  % 70المستهدف 
  . من الدرجة أو أعلى%  80على  حصلوامن الطلبة 

 .شطر الطالب بشيء يسير عننسبة القياس في شطر الطالبات  أيضا ارتفاعيلحظ  -
في شطر عدد من المقررات لم يتم قياس مخرجات يلحظ ضعف قياس المخرج في شطر الطالب، و -

 . مع أنها ضمن خطة القياس الطالبات
ياس المخرجات لتطوير يحث األعضاء في القسم على قياس المخرجات، ويتم توضيح أهمية ق -

 .عقد ورش توضح األهمية وخطة القياس وطريقتهوذلك بالبرنامج؛ 

 1م : رمز المخرج في البرنامج
 يُميّز األحكام والمسائل للفقه وأصوله وللعلوم التأسيسية: نص المخرج في البرنامج

 .والمساندة للتخصص
 1 - 1م : رمز المؤشر

 .من الدرجة أو أعلى%  70من الطلبة يحصلون على %  70: نص المؤشر
%  70يلحظ ارتفاع نسبة المستوى الفعلي عن المستوى المستهدف؛ حيث كان المستوى المستهدف  -

من %  82,10من الدرجة أو أعلى؛ بينما كان المستوى الفعلي %  70من الطلبة يحصلون على 
 . ىمن الدرجة فأعل%  70الطلبة يحصلون على درجة 

 .طالبا تس في شطر الطال ب أعلى من شطر الارتفاع نسبة القيا - أيضا –يلحظ   -

من الدرجة %  70من الطلبة يحصلون على %  75: يوصى برفع نسبة المستوى الفعلي للمؤشر إلى -

 . أو أعلى
 (: المظلل باألصفر)المقاسة في الفصل الثاني  

بسةةبب الوضةةع الصةةحي  ؛المقةةررات ةوأبحةةاث فةةي كافةةارف بوجةةود تكليفةةات تةةأثر الفصةةل الثةةاني بالنسةةبة للمعةة

تطبيللق  القواعلللد الفقهيللة واألصللولية عللللى المسللائل المدونلللة والدراسةةة عةةن بعةةةد، أمةةا مةةا يتعلةةةق بمهةةارة 

وسيتم التوصية بزيلادة هلذا النسلبة ملن خلالل متابعلة األع لاء  ،والمستجدة، فالنسبة قريبة من المستهدفة

 . في تطبيق التوصيفات، وزيادة نسبة الكفايات بسبب المرونة التي حصلت بتحول التعلم إلى عن بعد 
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 : تحليل نتائج تقييم مخرجات التعلم . 2
 تقيةيمفةي ضةوء نتةائج  وأولويةات التحسةينتحسةين  إلةىالجوانةب التةي تحتةاج  القوة،جوانب  إدراج يتم)

 (التعلممخرجات 

 :جوانب القوة

 . توحيد المخرج بين الشطرين- -
 . (إلكترونيةاستبانات )عمل أدوات لقياس المخرج سهلة االستخدام والتقييم - -

 : الجوانب التي تحتاج إلى تحسين
 .  2في مخرج ع%  50إلى  % 70خفا نسبة المستهدف من  -
 .  2في مخرج م %  60إلى %  70خفا نسبة المستهدف من  -
هةـ؛ ألن المقةررات المشةاركة 1442في الفصةل الثةاني مةن العةام  1إعادة قياس مخرج ك -

فيه كان  فقط من شةطر الطالبةات، إضةافة إلةى ضةعف المشةاركة أيضةا حيةث كانة  فةي 

 . ثالثة مقررات فقط 
 ،والتفكيةةةةر الناقةةةةد ،الخةةةةرائط المعرفيةةةةة :مةةةةن ،تفعيةةةةل اسةةةةتراتيجيات التعلةةةةيم األخةةةةرى -

 . والتعليم الذاتي ،واالستنباطية
إضةةافة وسةةائل مسةةاعدة لتحسةةين طةةرف التةةدريس فةةي االسةةتراتيجيات السةةابقة؛ كاسةةتخدام  -

وعمةةل خةةرائط معرفيةةة، وتلخةةيص أهةةم  ،والفيةةديوهات التعليميةةة ،عةةروض الباوربوينةة 

 . نقاط الدرس
سةةتبانة ، ابطاقةةة المالحظةةة نمةةوذج :مثةةل ،اسةةتخدام األدوات المةةذكورة فةةي خطةةة القيةةاس -

 . األقران، تقييم تقييم
شةعارهم بوقة  القيةاس وموضةوعاته، وحةثهم علةى إبالمخةرج؛ وذلةك هيئة الطلبة لقياس ت -

 . المشاركة

 : أولويات التحسين

بضرورة العناية ببيان مخرجات التعلم للبرنامج  ومدرسيها المقررات لى منسقيعالتنبيه  -

األهةداف التةي يقصةدون إلةى  الشةطرينفي  ليعرف الطالب ؛ومخرجات التعلم للمقررات

 . تحقيقها من دراسة المقررات
تهيئة الطلبة لقياس المخرجات؛ وذلك بإشعارهم بوق  القيةاس وموضةوعاته، العمل على  -

 . وحثهم على المشاركة
ضةةةرورة اسةةةتخدام اسةةةتراتيجيات التةةةدريس وطةةةرف التقيةةةيم التةةةي تحقةةةق مسةةةتوى األداء  -

 . في الشطرين وتعبر بصدف عن تحقق المخرجات لدى الطالب ،المستهدف
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 موجز عن تقارير المقررات الدراسية. د
 المخطط لها الوحدات  /تدريس المقررات . 1

 أنشطة التعويض / إجراءات أسباب عدم التدريس الموضوعات / الوحدات

 5-1012207(1)فقه المعامالت 

ويكون الرهن عند من )فصل 

 (اتفقا عليه
 ضيق الوق 

في  التعليم الذاتي ومناقشة الطالب

  الشطرين

 1-1012701 (1)فقه أحاديث األحكام 

 با ب الحيض 

 وتفرع جزئياته ،طول المنهج

تلخيص  في الشطرين ب من الطالبل  ط  

 . وذكر الفوائد ضمن الواجبات

 باب صالة الجماعة واإلمامة
بتوجيه أسئلة  في الشطرين مناقشة الطالب

 . متعلقة بهذه األبواب ليجيبوا عنها

  
إضافة إلى تكرار دراسة المسائل 

المتضمنة في هذه األبواب في فقه الطهارة 

 . وفقه الصالة

 3-1012209 (1)فقه األسرة 

فقط  4شعبة )فصل في العيوب 
 (من شطر الطالبات

ضيق الوق  المخصص للمقرر بالنسبة 

 لمفردات المقرر 

تكليف الطالبات بتلخيص الفصل وجمع 

 الفوائد
 وجود أسئلة كثيرة من الطالبات

االنتقال من التدريس التقليدي إلى التدريس 

 عن بعد بسبب أزمة كورونا

 4-1012301 (1)الفرائض 

 تطبيقات على قسمة التركات 
 عدم كفاية الزمن المحدد لموضوعات المقرر 

واالقتصار اختصار بعا الموضوعات 

قسمة التركات بالطرف  على األساسيات

 اإللكترونية

 4-1013210(2)فقه األسرة 

فصل في تعليق الطالف 

 بالحيا

وضيق الوق ، ودقة المسائل  ،طول المنهج

 وتداخلها

جمع هذه المسائل مجتمعة تح  ضوابط 

لتشابهها  ين الحكم فيها؛وقواعد كلية وتبي

 . في الجملة

 الطالف بالحملفصل في تعليق 

 فصل في تعليق الطالف بالوالدة

 فصل في تعليق الطالف بالطالف

 فصل في تعليق الطالف بالحلف

 فصل في تعليق الطالف بالكالم

فصل في تعليق الطالف باإلذن 

 لم تتم التغطية

 2-1013402( 2)القواعد الفقهية 

 اختيار القواعد التي يتم . المنهجطول 1.ال مساغ لالجتهاد  :حقيقة قاعدة
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 أنشطة التعويض / إجراءات أسباب عدم التدريس الموضوعات / الوحدات

 في

مورد النص، وأدلتها، 

 . وتطبيقاتها
 تغطيتها بمقررات أخرى . للفصل الدراسي  الظروف االستثنائية.  2

 االجتهاد ال ينقا :حقيقة قاعدة
 

 مثل قواعد الترجيح تدرس

 في مستوى االجتهاد معوقات بمنظومة التعليم.  3 . بمثله، وأدلتها، وتطبيقاتها

إذا تعذر األصل  :حقيقة قاعدة

 يصار
 . والترجيح في أصول الفقه  بداية تعليق الدراسة ، منذعن بعد

 مراعاة تضمن التكليفات - ضعف الشبكة، الضغط ( . إلى البدل، وأدلتها، وتطبيقاتها

التصرف على  :حقيقة قاعدة

 الرعية
 من عروض تعليمية على الشبكة، عدم معرفة

 وأدلتها،منوط بالمصلحة، 

 . وتطبيقاتها
العمل على  كثير من المستخدمين بآلية

 (المنظومة
 وواجبات وأنشطة القواعد

الخراج بالضمان،  :حقيقة قاعدة

  . وأدلتها، وتطبيقاتها
 التي لم يتم تغطيتها، مع

الغرم بالغنم،  :حقيقة قاعدة

 . وأدلتها، وتطبيقاتها
 المناقشة لتحقيق التعلم  

 إذا اجتمع المباشر :حقيقة قاعدة

والمتسبب يضاف الحكم إلى 

 . ، وأدلتها، وتطبيقاتهارالمباش
 الذاتي واكتساب مهارة  

يضاف الفعل إلى  :حقيقة قاعدة

 الفاعل
  

إعداد وتلخيص المعلومة والتطبيق العملي 

 لما تم
، ال اآلمر ما لم يكن مجبرا

 . وأدلتها، وتطبيقاتها
 شرحه من قواعد سابقة  

الجواز الشرعي  :قاعدةحقيقة 

ينافي الضمان، وأدلتها، 

 . وتطبيقاتها
 وغيرها مما يسهم في  

اجتمع الحالل إذا  :حقيقة قاعدة

، وأدلتها، والحرام غلب الحرام

 . وتطبيقاتها
 تعويا تغطية هذا الجزء  

ما حرم أخذه حرم  :حقيقة قاعدة

 . إعطاؤه، وأدلتها، وتطبيقاتها
 وتحقيق المخرجات   

 2-603182األديان

 النصرانية  
لم تغط تفصيالت المواضيع حسب ما هو 

الرتباطها بطالبات  ؛موجود في التوصيف

، ولضيق وق  بقسم العقيدة –التخصص أكثر 

 الفصل الدراسي

 : األديان الوضعية   

 الهندوسية 

 البوذية 

   3-101311 آيات األحكام 

 االختصار واختيار بعا المسائل وجائحة كورونا ،وضيق الوق  ،المنهجطول  آيات أحكام الصيد

 2-101341الفقه
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 أنشطة التعويض / إجراءات أسباب عدم التدريس الموضوعات / الوحدات

 االستبراء وما يحصل به 

 تعليق الطالف
 طول المنهج 

ضوابط  في الشطرين إعطاء الطالب-

وقواعد تجمع مسائل باب االستبراء في 

 الحكم عليها

باب الرضاع والنفقات 

 والحضانة
للدراسة بسبب أزمة والتعليق المفاجئ 

 كورونا

بتلخيص  في الشطرين تكليف الطالب-

األبواب من الكتاب المقرر إلى جانب 

كتاب فقهي معاصر مع سماع شروح لها 

 من اإلنترن 

 2-101342الفقه 

بعا أبواب كتاب القضاء 

 والشهادات
 تعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا

بتلخيص  في الشطرين تكليف الطالب

وإعطاء نبذة  ،األبواب من الكتاب المقرر

 عامة عنها

 3-131142فقه العبادات 

 باب الحج
تسلم مدرس المقرر الشعبة بعد مضي عدد 

بسبب اعتذار بعا  من أسابيع الدراسة؛

 . األساتذة عن الشعب

بتلخيص  في الشطرينتكليف الطالب 

وإعطاء نبذة  ،األبواب من الكتاب المقرر

 عامة عنها

 2-101241 الفقه

 وجائحة كورونا ،وضيق الوق  ،طول المنهج باب الحجر والصلح والوكالة 

بتلخيص  في الشطرين تكليف الطالب -

 بابي الوكالة والشركة 

بواجبات  في الشطرينتكليف الطالب  -

تحتوي أسئلة متنوعة من بابي الحجر 

 (بالك بورد)عبر بوابة  ،والصلح

 2-101141فقه العبادات

 وجائحة كورونا ،وضيق الوق نهج، طول الم فصل في اآلنية
بتلخيص  في الشطرين تكليف الطالب

والتركيز على األحكام فصل اآلنية، 

 . واألدلة

 2-101142فقه العبادات

 ،الحج :بعا أبواب كتب

في شعب )والجنائز  ،والجهاد

 (مختلفة

الوق  المتاح للمقرر ال يتناسب مع مفرداته،  

 إضافة إلي تعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا

بتلخيص  في الشطرينتكليف الطالب 

على صورة  ، وإعداد المقرراألبواب

 خرائط ذهنية بدال من االختبار الدوري
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  المقررات ذات التباينات. 2
 التحسينإجراءات  أسباب التباين التباينات

 2-1012206فقه الجهاد والعالقات الدولية 

حيث بلغ   ؛ارتفاع نسبة النجاح

،  %05، والرسوب %  97.62
 %2.2واالنسحاب 

وتوزيعها على ساعتين في  ،قلة مفردات المنهج

أدى لحفظ  ا،األسبوع ولمدة خمسة عشر أسبوع

وتكرار األسئلة في النصفي  ،المنهج وسهولته

 % 97.62فارتفع  نسبة النجاح إلى أكثر  ،والنهائي

اقتراح بضم هذا المستوى 

 ،مع الحج مثلما كان من قبل

فالمادة ومنهجها ال يوجد 

من المفردات حتى كثير فيها 

أو  ،تجعل في مادة مستقلة

يعتمد كتاب مقرر للعالقات 

 . الدولية

 2-1013302 1فقه األسرة 

وصل  نسبة الحاصلين على تقدير 

في حين تراوح  %  43إلى +( أ)

 15و %3نسب التقديرات اأخري بين 
 % 

حثهم حصول الطلبة على درجات جيدة ساعد في 

من خالل التقييم الشفهي  ،على االستذكار أوالً بأول

المستمر، كذلك تكليفهم بعمل خرائط ذهنية شاملة 

لموضوعات المقرر ومسائله، إضافة إلى كون 

، شؤون حياتهم اليوميةقرر مما يمس موضوعات الم

 . ومما يشاهدون قضاياه

في  العناية بالطالب

 ،ضعاف المستوى الشطرين

ليرتفع مستوى تحصيلهم 

ليقل التباين في  ؛ودرجاتهم

 . التقديرات

 2-1013302 1فقه الفرائض 

؛ حيث بلغ  ارتفاع نسبة المنسحبين

14.35% 

إلى  في الشطرين وحاجة الطالب ،صعوبة المقرر

ومن مراجعة  ،التمكن من أساسيات الفرائا

 المستوى األول من الفرائا

عمل مراجعة كاملة على ما 

تم تحصيله في المستوى 

األول من الفرائا في بداية 

تدريس المستوى الثاني من 

 الفرائا
 4-1012021فقه الطهارة 

ارتفاع نسبة النجاح حيث بلغ  

، وكذلك ارتفاع نسبة 98.1%

 .  %8.9حيث بلغ   االنسحاب

عات وصغر حجم المقرر، وكونه يتضمن موض

متكرر حدوثها مع الكل بصورة دورية، إضافة إلى 

 استخدام استرتيجيات متنوعة في التدريس 

التنبيه على مدرسي 

المقررات بضرورة تنويع 

 . طرف األسئلة والتقييم
 من األسئلة المقالية  في الشطرين تخوف الطالب

 4-1012021( 1)فقه المعامالت 

( 1) نسبة النجاح في شعبة      . 1
لكن  ،وهي نسبة عالية %100بلغ  

االرتفاع كمي وليس نوعيا، ألن نسبة 

من حصلن على تقديرات عالية 

 . منخفضة جدا

 ،أن أغلب الطالبات من المتعثرات يرجع ذلك إلى

 (1433)وعام ( 1432)وبعضهن من دفعة عام  
 (1435)وعام ( 1434)وعام 

العمل على توحيد األسئلة 

وتوزيع الدرجات، وتوحيد 

مواعيد االختبارات النصفية 

حتى يتحقق  ؛والدورية

الشفافية في المعايير وكمال 

 عبالعدل بين الش  
نتائج  تتجاوز( 2)في شعبة       . 2

( 25)الطالبات الحاصالت على ممتاز 
 طالبات فقط ( 3)والضعيفات  ،طالبة

ومما أثر على النتائج التزام الطالبات بحضور 

والمشاركة المتميزة منهن، كما  ،المحاضرات بانتظام

كنا نجري مراجعة مستمرة للمقرر، باإلضافة لتقويم 

، ووجود نخبة من الطالبات -مرفق -األقران المستمر

زميالت وأثناء مراجعة ومطابقة نتائج ال -المتميزات 

 مرتفعة ئجهنفي المواد تبين أن نتا
 4-1011701فقه أحاديث األحكام 

يالحظ ارتفاع نسبة الحاصلين على 

من  %60حيث بلغ نسبتهم +( أ)
سبعة و، في الشطرين مجموع الطالب

فقط حصلوا  في الشطرينمن الطالب 

+( ب)ثالثة حصلوا على و ،(أ)على 
 ،(ب)على تقديرحصلوا وطالبان 
، +(د)عل تقدير  حصلوا وثالثة

درجة خاصة بأعمال  80تغير طريقة التقييم لتصبح 

، باإلضافة درجة خاصة بالتقييم النهائي 20السنة  

 ،الى التنوع الكبير في البدائل المتاحة للتقييم

والمرونة التامة من قبل مجلس القسم الموقر في 

ل المناسبة السماح لعضو هيئة التدريس باختيار البدائ

 مكانية الطالبالخيارات المتاحة بما يتوافق مع إمن 

وما يتيسر كذلك على عضو  ،وقدراتهم في الشطرين
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 التحسينإجراءات  أسباب التباين التباينات
االجتماع تلو االجتماع للتنبيه  وعقد ،هيئة التدريس  سبعة لم يتمكنوا من اجتياز المقرر و

ورعاية لجهد عضو ؛ حماية لحق الطالب، لى ذلكإ

لى حق الطالب ، والتنبيه كذلك إهيئة التدريس

عمال السنة قبل على درجة أاضح في االطالع الو

وحصول  ،وق  كاف جدا من موعد التقييم النهائي

 ،على تغذية راجعة حقيقية في الشطرين الطالب

ومنح  ،تصحيح عادل ومنصف للواجبات :تتمثل في

وتمكينه  ،الطالب حق االطالع على جوانب القصور

وتعديل درجته بناء على ذلك ، كل ذلك  ،من التعديل

بطريقة ) في الشطرين رجات الطالبأدى الرتفاع د

 (استثنائية

 4-1011204فقه الزكاة 
ارتفاع  نسبة انسحاب الطالب؛ حيث 

  %13.92بلغ  
 -------- -------  

 3-101121أحاديث األحكام 

ارتفاع  نسبة انسحاب الطالب؛ حيث 

  %14.28بلغ  
كون المقرر من الخطة القديمة، وأكثر الملتحقين به 

 الطالب المتعثرينمن 

العمل على دعم الطالب 

وزيادة نسبة  ،المتعثرين

التحصيل لديهم بتنويع 

استرتيجيات وطرف 

 التدريس والتقييم 
 3-101321أحاديث األحكام 

انخفاض نسبة النجاح؛ حيث بلغ  

 . وهي متوسطة 73%

من الطالب %  70ويرجع ذلك إلى أن ما يقرب من 

من المتعثرين والمفصولين أكاديميا ، وأكثرهم يدرس 

المقرر للمرة الثانية ، ويتضح هذا من األرقام 

 (هـ1435)و ( هـ1434)الجامعية للطالب من دفعة 

التوصية بإعادة النظر في 

إجراءات اإلنذار والفصل 

 . األكاديمي
وإلزام القسم المتعثرين بأخذ 

ساعات تعلم إضافية في 

المواد التي تكرر إخفاقهم 

 . فيها
مع التنبيه على مدرسي 

المقرر بضرورة دعم 

الطالب وتنويع طرف 

واسترتيجيات التدريس 

 والتقييم 
 4-1011208( 2)فقه المعامالت 

ارتفاع نسبة النجاح؛ حيث بلغ  

97.8 
راجعة المستمرة أثناء الفصل متميز الطالب وال

 الدراسي
  

 4-1012601فقه آيات األحكام  

أ )ارتفاع  نسبة الحاصلين على تقدير 
من مجموع  %60.7؛ حيث بلغ  +(

 الطالب

؛ (فيروس كورونا)اختالف طريقة التقييم بسبب أزمة 
التقييم عن طريق  حيث ألغي  االختبارات وصار

لواجبات واألبحاث واألسئلة الشفهية المباشرة عبر ا

أتاح للطالب فرصة ووقتا  منصبة بالك بورد، مما

أكبر في مراجعة وتحسين الواجبات المطلوبة منهم، 

إضافة إلى  التيسير الذي وجه به معالي رئيس 

الجامعة بسبب الجائحة، وكذلك المستوى المرتفع 

لكثير من الطالب؛ ألن قبولهم في القسم كان بعد 

 . إجراء مقابلة شخصية

  

 2-1014108فقه االجتهاد والتعارض والترجيح 
  سبب ذلك تغير التقييم بسبب جائحة كورنا؛ فبناء على  ارتفاع نسب النجاح
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 التحسينإجراءات  أسباب التباين التباينات
درجة  80تعميم الجامعة في جعل أعمال السنة من 

توزع في تكاليف وواجبات ويمنع االختبار ، 

درجة لالختبار النهائي يسمح فيه بتكرار  20وجعل

ساعة لإلجابة، فكان هذا مؤثرا  24المحاولة ومنح 

 . ارتفاع التقييمفي 

 4-1013211فقه الجنايات والحدود والتعزيرات 
ارتفاع  نسبة النجاح حيث بلغ  

، وارتفاع نسبة الحاصلين على 100%

من  %73.3؛ حيث بلغ  +(أ )تقدير 
 مجموع الطالب

االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعلم اإللكتروني 

استدعى ؛ بسبب جائحة كورونا مما (البالك بورد )

التخفيف تحقيقا للمصلحة واتباع التعاميم الصادرة 

 بهذا الشأن

  

 2-1012104أدلة األحكام الشرعية 

ارتفاع  نسبة النجاح حيث بلغ  

، وارتفاع نسبة الحاصلين 97.98%

؛ حيث بلغ  +(أ )على تقدير 

 من مجموع الطالب 62.21%

ظروف التقييم المستحدثة بسبب جائحة كورنا؛ حيث 

درجة مخصصة ( 80)التقييم ألعمال السنة من   كان

درجة لالختبار ( 20)للواجبات والتكاليف ، وجعل

ح بتكرار المحاولة فيه ومنح  أكثر ، والسماالنهائي

 . ساعة لإلجابة 24من

  

 2-1013401( 1)القواعد الفقهية 
ارتفاع  نسبة النجاح حيث بلغ  

، وارتفاع نسبة الحاصلين على 98%

من  %85؛ حيث بلغ  +(أ )تقدير 
مجموع الطالب، في حين لم يحصل 

 ، +(د ، د)أي طالب على تقدير 

   اختالف طريقة التقييم بسبب جائحة كورونا

 2-1011102الحكم الشرعي التكليفي 

أ )ارتفاع نسبة الحاصلين على تقدير 
من مجموع  %62؛ حيث بلغ  +(

الطالب، في حين لم يحصل أي طالب 

 ، +(ج ، د)على تقدير 

   اختالف طريقة التقييم بسبب جائحة كورونا

 4-1012207( 1)فقه المعامالت 

ارتفاع نسبة النجاح حيث بلغ  

، وارتفاع نسبة الحاصلين  96.61%

 %67.7؛ حيث بلغ  +(أ )على تقدير 
من مجموع الطالب، في حين لم 

، + ج)يحصل أي طالب على تقدير 
 +(. د

نتائج الطالب عالية جدا بخالف الموجود في 

؛ وذلك مستهدف والمتوقع في توصيف المقررال

بسبب الجائحة التي جعل  من الفصل الدراسي الثاني 

 . استثنائيا، وما صاحب هذا من التخفيف على الطلبة
 

  
توزيع الطالب مخالف لما هو عليه في توصيف 

درجة  80المقرر بنسبة عالية ؛ حيث رصدت 

 . درجة لالختبار النهائي 20لألعمال والواجبات ، و
عدم توافر شبكة اإلنترن  عند بعا الطالب وعدم 

قدرتهم على التواصل واستخدام التقنية ومنصات 

التعلم عن بعد مما جعل الجامعة تقترح خيار الوق  

المفتوح أو المطول لالختبار والواجبات مما ساعد 

 . على رفع درجات الطالب 

 2-1014502فقه النوازل والمستجدات 

%  99ارتفاع نسبة النجاح حيث بلغ  
، وارتفاع نسبة الحاصلين على تقدير 

من مجموع  %79؛ حيث بلغ  +(أ )

 . الطالب

التعميم الصادر بتغيير تقسيم درجات أعمال السنة 

والتخفيف على الطالب في   ،درجة 80إلى 

، فأدى ذلك إلى ارتفاع درجات الطالب إلى التكاليف

 . هذه النسب

  

 2-1013402( 2)القواعد الفقهية 
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 التحسينإجراءات  أسباب التباين التباينات
ارتفاع نسبة النجاح حيث بلغ  

، وارتفاع نسبة الحاصلين %  99.24

 %57.6؛ حيث بلغ  +(أ )على تقدير 
من مجموع الطالب، في حين لم 

، + ج)يحصل أي طالب على تقدير 
 +(. د

 تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بعد 

آلية التقييم وفقا للقرارات والتعميمات الصادرة من   

 إدارة الجامعة، 

 : تحليل نتائج تقارير المقررات . 3
 :جوانب القوة

أعضةاء مةن مدى جاهزية كثير ( بالك بورد)تبين من خالل استخدام منصات التعليم عن بعد  -

شأنها أن تةؤثر علةى هيئة التدريس على التكيف مع المتغيرات والطوارئ والجوائح التي من 

 . العملية التعليمية
أسهم عدد مةن أعضةاء هيئةة التةدريس المةدربين علةى اسةتخدام منصةات التعلةيم عةن بعةد فةي  -

تةةدريب زمالئهةةم مةةن األعضةةاء الةةذين كةةانوا يميلةةون إلةةى اسةةتخدام طةةرف التةةدريس والتقيةةيم 

 (. المحاضرات المباشرة)التقليدية 
وسةرعة تكةيفهم مةع  ،الطةالب مةع المتغيةرات بسةبب جائحةة كورونةا نسبة كبيةرة مةن تجاوب -

 (. بالك بورد)إحراز تقدم ملحوظ في استخدام منصة طرف التدريس والتقييم عن بعد، و
ظهةةور مهةةارات الةةتعلم الةةذاتي لةةدى الطةةالب؛ حيةةث زاد االعتمةةاد علةةى التكليفةةات والواجبةةات  -

 . واألبحاث التي تقتضي اعتماد الطالب على أنفسهم

 : الجوانب التي تحتاج إلى تحسين

البروجيكتةور شةبكة أجهةزة : عةن بعةد التةدريس لمتطلبةاتالتجهيةزات اإللكترونيةة  كفايةةعدم  -

 . انترن 
تدريب الطالب الذين يعانون من ضعف استخدام الوسائل التقنية ومنصةات التعلةيم عةن بعةد،  -

ألدائهةم خةالل هةذه الةدورات بمةا بعمل دورات متخصصة لهم في هذا الشأن مع وجةود تقيةيم 

يضةةمن حصةةولهم علةةى القةةدر الكةةافي مةةن المعلومةةات التةةي تةةؤهلهم السةةتخدام هةةذه المنصةةات 

 . والوسائل بالكفاءة المطلوبة
تحويةل المقةةررات التقليديةةة إلةى مقةةررات إلكترونيةةة تفاعليةة، تزيةةد فيهةةا نسةبة المشةةاركة بةةين  -

 . ررأعضاء هيئة التدريس والطالب في تناول المق
حةةروف ( )2)كتةةاب روضةةة النةةاظر ال يحتةةوي علةةى كامةةل مفةةردات مقةةرر دالالت األلفةةاظ  -

، ممةا يسةتدعي ويةات التةي تةدرسمما قد يؤدي إلى االختالف بةين الشةعب فةي المحت( المعاني

 . وضع مناهج موحدة للجزئيات التي ال توجد في الكتاب المقرر
وجعلهةا متاحةة  ،فةي مقةررات البرنةامجإعداد مكتبة صوتية تتضةمن المحاضةرات التةي تقةدم  -

 . لجميع الطالب
قتةةرح ، واالعمةةل علةةى توحيةةد المصةةدر الةةذي تةةدرس منةةه حةةروف المعةةاني فةةي جميةةع الشةةعب -

 . (الكوكب المنير للفتوحي)كتاب 

 : أولويات التحسين

 . سير عملية التعلم عن بعديتوفير األجهزة الالزمة لت -



 

 17 

لما تتطلبه عملية التعليم عن بعةد مةن جهةد زائةد؛  ؛في كل شعبةأعداد الطالب  مراعاة مناسبة -

لكثةةرة مةةا تتيحةةه منصةةات التعلةةيم عةةن بعةةد مةةن مةةداخل واسةةترتيجيات التةةدريس، إضةةافة إلةةى 

 . تفاوت الطالب في مهارات التعامل مع هذه المنصات 
العمةةةل علةةةى تةةةوفير محتويةةةات المقةةةررات والعةةةروض التقديميةةةة وإتاحتهةةةا للطةةةالب قبةةةل  -

  . المحاضرات 
لمتابعةة الطةالب  أوقةات حديةدتو تةدريس، اسةتحداث طةرفوجيه أعضاء هيئة التةدريس إلةى ت -

 . ذوي الحاالت الخاصةمراعاة و ،المتعثرين في المقررات
 . عن بعد تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي  -

 : أنشطة البرنامج. هـ
 اإلرشاد والدعم الطالبي. 1

 *وصف مختصر للنشاط  األنشطة التي نفذت

اإلرشةةةةةةاد والةةةةةةدعم مكتةةةةةةب 

 الطالبي

ون علةى حضةري ،من رئيس ومجموعة من األعضةاء توجد لجنة مكونة

مةةدار أيةةام األسةةبوع طةةوال الفصةةل الدراسةةي لتقةةديم خةةدمات اإلرشةةاد 

إلضافة والتعةديل، واالستفسةار اوالدعم الطالبي من التسجيل والحذف و

 . عن كل ما يخص الطالب

تقريةةةر فصةةةلي عةةةن أعمةةةال 

 مكتب اإلرشاد

يقوم المكتب فةي نهايةة كةل فصةل دراسةي بتقةديم تقريةر مفصةل عمةا تةم 

مرفةق التقريةر عةن )ر الفصل مدعما باألدلة والبةراهين إنجازه على مدا

 (هـ1441الفصل األول 

عمةةل دليةةل إرشةةادي خةةا  

 بالبرنامج والطالب

تم عمل دليل إرشادي للطالب لتعريفهم بالبرنامج وما يتعلق بالمقررات 

وتةم نشةره علةى صةفحة البرنةامج  ،وأعضةاء هيئةة التةدريس والتقديرات

 . عبر المنظومة اإللكترونية

عمل استبانة السةتطالع آراء 

الطةةةةةةالب حةةةةةةول اإلرشةةةةةةاد 

 والدعم الطالبي

 ؛تةةم عمةةل اسةةتبانة لةةذلك وتوزيعهةةا علةةى الطةةالب عبةةر رابةةط إلكترونةةي

 . حتى نسةعى إلةى التحسةين المسةتمر ،للوقوف على نقاط القوة والضعف
 (مرفق االستبانة)

عمةةل لقةةاء تعريفةةي للطةةالب 

 المستجدين

 ،تشارك الكلية والبرنامج سنويا في اللقاء التعريفي الةذي تقيمةه الجامعةة

، فضال عن إقامة لقاء داخةل الكليةة هموإرشاد لتهيئة الطالب المستجدين

 . لتعريف الطالب بالبرنامج وحقوقهم وواجباتهم
عمل جدول يظهر آلية العمل 

أسبوع التسجيل والحةذف في 

 واإلضافة

لتعريةف الطةالب  ؛وإعالنةه فةي األمةاكن المخصصةة ،عمل جدول لذلك

 . بالمواعيد والطريقة التي من خاللها يمكنهم ذلك

عمل جةدول لتوزيةع أعضةاء 

 . هيئة التدريس على الطالب

وذلةك مةن خةالل تقسةيم  ،يتم توزيع أعضاء هيئة التدريس على الطةالب

وطريقة التواصل معه عبر  ،وبيان اسم العضو ،ضاءالطالب على األع

 . التليفون أو اإليميل أو أي من وسائل التواصل المعروفة
اإلعةةةةةةالن عةةةةةةن السةةةةةةاعات 

المكتبيةةةةةةة ألعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة 

 . التدريس

يةةان وب ،وذلةةك عةةن طريةةق عمةةل دليةةل بمكاتةةب أعضةةاء هيئةةة التةةدريس

لك على موضحا فيه طريقة التواصل، وذ ،الساعات المكتبية لكل عضو

 . صفحة القسم عبر المنظومة
تهةةدف إلةةى نشةةر  ،تةةم عمةةل رابطةةة للخةةريجين عبةةر وسةةائل التواصةةلعمل رابطة للخةريجين علةى 
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وتعريف الطالب بفر  العمل المتاحة والتي سةتتاح  ،الفر  الوظيفية . مواقع التواصل االجتماعي

 . مستقبال

المشةةاركة فةةي اللقةةاء العلمةةي 

 العاشر

كات فيةه صةل عةدد المشةار  و، وقةد م / 23/6/2019اية هذا اللقةاء فةي بد

كات بلةةغ عةةدد المشةةار  قةةد  و ،، وتةةم تصةةفية المشةةاركاتكةمشةةار  ( 457)

كة  مةن شةطري مشةار  ( 61) في محور األبحاث العلمية عةدد تالمتأهال

كات فةي المحةاور اإلبداعيةة ، كما بلغ عدد المشةار  في الشطرينالطالب 

 .  في الشطرينكة من شطر الطالب مشار  ( 51)  والفنية عددواإلثرائية 

 مسابقة قدوة الجامعة
وتحصل على  ،تشارك الكلية والبرنامج سنويا في  مسابقة قدوة الجامعة

 . وتحتل مراتب متقدمة في هذا الشأن ،مراكز مرموقة

 غيةةرالمشةةاركة فةةي األنشةةطة 

 صفيةال

حيةةث تةةم تأسةةيس  ،صةةفيةالغيةةر رك الكليةةة فةةي العديةةد مةةن األنشةةطة تشةةا

فريةةق لكةةرة القةةدم، كمةةا تشةةارك فةةي العديةةد مةةن الةةرحالت والزيةةارات 

 . الخارجية واللقاءات الثقافية والعلمية

 **التعليق على أنشطة اإلرشاد و الدعم الطالب بالبرنامج
، كمةا يةدعم البرنةامج األنشةطة د األكةاديمي واالجتمةاعي والةوظيفييدعم البرنامج كل ما يتعلق بعمليةة اإلرشةا

والطاقةات الكامنةة عنةدهم فةي  مةن أجةل اكتشةاف المواهةب في الشطرينالعلمية والثقافية واالجتماعية للطالب 

ودور الثقافةة فةي عمليةة  ،وتبصةيرهم بطبيعةة المجتمةع وإثرائهةا، شخصيتهم من أجل تنمية ،مختلف المجاالت

 . الثقافي واألدبي والفني  فضال عن نشر الوعي ،تنمية  الوطن والذات

 والجهاز المساند أنشطة التطوير للهيئة التعليمية. 2

 *وصف مختصر للنشاط األنشطة التي نفذت

مهةةةةةارة الدقةةةةةة فةةةةةي " :دورة

 "البحث العلمي

دع  إليها وكالة كليةة الشةريعة والدراسةات اإلسةالمية للتةدريب وخدمةة 

وحاضةر فيهةا األسةتاذ هـ، 27/1/1440المجتمع، وعقدت بتاريخ األحد 

األسةةةتاذ بقسةةةم الشةةةريعة بالكليةةةة والمةةةدرب  ،الةةةدكتور إسةةةماعيل مرحبةةةا

المعتمةةد، وكانةة  تسةةتهدف أعضةةاء هيئةةة التةةدريس وطةةالب الدراسةةات 

 . شهادات حضور الدورة ى، وحاز الحاضرون عل(في الشطرين)العليا 

مهةةارة تحريةةر محةةل " :دورة

 "النزاع

والدراسةات اإلسةالمية للتةدريب وخدمةة دع  إليها وكالة كليةة الشةريعة 

هـ، وحاضر فيها األستاذ 13/2/1440ثنين مع، وعقدت بتاريخ االالمجت

األسةةةتاذ بقسةةةم الشةةةريعة بالكليةةةة والمةةةدرب  ،الةةةدكتور إسةةةماعيل مرحبةةةا

المعتمةةد، وكانةة  تسةةتهدف أعضةةاء هيئةةة التةةدريس وطةةالب الدراسةةات 

 . حضور الدورةشهادات  ىيا في الشطرين، وحاز الحاضرون علالعل

بنةةةةةةةةةاء المحتةةةةةةةةةوى " :دورة

 "اإللكتروني

دع  إليها وكالة كليةة الشةريعة والدراسةات اإلسةالمية للتةدريب وخدمةة 

المجتمع بالتعان مع عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، وعقةدت 

هةـ، وحاضةر فيهةا األسةتاذ الةدكتور إسةماعيل 2/4/1440 األحةدبتاريخ 

األسةةةتاذ بقسةةةم الشةةةريعة بالكليةةةة والمةةةدرب المعتمةةةد، وكانةةة   ،مرحبةةةا

 . تستهدف أعضاء هيئة التدريس

الدراسةةةةةةات البينيةةةةةةة " :دورة

وأثرهةةةا فةةةي جةةةودة البحةةةوث 

 "الشرعية

ثنةةين اسةةات اإلسةةالمية، وعقةةدت بتةةاريخ االدعةةا إليهةةا مركةةز بحةةوث الدر

 ،هةةةـ، وحاضةةةر فيهةةةا األسةةةتاذ الةةةدكتور إسةةةماعيل مرحبةةةا20/6/1440

األسةةةتاذ بقسةةةم الشةةةريعة بالكليةةةة والمةةةدرب المعتمةةةد، وكانةةة  تسةةةتهدف 

 : أعضاء هيئة التدريس، وكان  أهداف الدورة كما يلي
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 *وصف مختصر للنشاط األنشطة التي نفذت
 . وأهميتها العلوم البينية التعرف على حقيقة -
  .إدراك بعا أثر علم الهندسة في األحكام الشرعية -
 . إدراك بعا أثر علم الطب في األحكام الشرعية -
لعلوم البينية فةي العلةوم الشةرعية مةن خةالل األثةر التوصل إلى أثر ا -

 . الطبي
 : وكان  محاور الدورة كما يلي

 مراحل تطور العلوم  -
 أهداف الدراسات البينية -
 تاريخ الدراسات البينية -
 أثر العلوم البينية في الفقه عموما -
 تفصيل أثر علم الهندسة في اللغة  -
 . البينية للعلوم الشرعية نماذج من تجويد الدرسات -

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامات " :دورة

المصةةةةادر اإللكترونيةةةةة فةةةةي 

 "الدراسات الشرعية

دعةةا إليهةةا قسةةم الشةةريعة بالتعةةاون مةةع وكالةةة كليةةة الشةةريعة والدراسةةات 

اإلسالمية للتدريب وخدمة المجتمع وممثلية الجمعيةة الفقهيةة السةعودية، 

عروضةةا تقديميةةة تضةةمن  هةةـ، و11/7/1440 ثنةةيناالوعقةةدت بتةةاريخ 

األستاذ الةدكتور  تح  إشراف ،لطالب مرحلة الدكتوراه بشطر الطالب

األسةةتاذ بقسةةم الشةةريعة بالكليةةة والمةةدرب المعتمةةد،  ،إسةةماعيل مرحبةةا

، وحضةر فيهةا وكان  تستهدف طةالب الدراسةات العليةا بشةطر الطةالب

وعدد من أعضاء هيئة التةدريس بالقسةم للمشةاركة  ،رئيس قسم الشريعة

 . لتقييموا

 **التعليق على أنشطة التطوير للهيئة التعليمية والجهاز المساند 
استهدف  األنشطة السابقة تطوير األدوات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا، 

إضةةافة إلةةى تحسةةين اسةةتخدام الوسةةائل التقنيةةة فةةي خدمةةة البحةةث العلمةةي، ممةةا يعةةود بةةاألثر الفعةةال علةةى 

 . وييسر عليهم طرف البحث العلمي ،النشاط البحثي للمستهدفين
 
 

 البحث العلمي واالبتكار. 3

 *وصف مختصر للنشاط األنشطة التي نفذت

إحصةةائية باإلنتةةاج العلمةةي ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس بقسةةم )

 الشريعة بجامعة أم القرى

إحصةةةةةةةةةائية باإلنتةةةةةةةةةاج العلمةةةةةةةةةي 

هةةةةـ 1438لألعضةةةةاء حتةةةةى عةةةةام 

مجموعةةةةة فةةةةي دليةةةةل مكةةةةون مةةةةن 

صةةةةةةفحة ، باإلضةةةةةةافة إلةةةةةةى 219

 . هـ 1441تحديث لها حتى عام 

 دليل الرسائل العلمية المناق شة: )إعداد الطبعة الثانية من
 بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 مكة المكرمة -جامعة أم القرى 

 -هةـ1392دليل بالرسةائل مةن عةام 
. د. أ: إعةةداد / هةةـ1441وحتةةى عةةام 

أبةةةةي قدامةةةةة أشةةةةرف بةةةةن محمةةةةود 
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 *وصف مختصر للنشاط األنشطة التي نفذت
 1269، وهةةو مكةةون مةةن (الكنةةاني

 . هـ1442صفحة ، طبعة 

 التقريرالسنوي لعمادة البحث العلمي 
وفيه تفصيل عةن الكراسةي العلميةة 

كراسةةي والنةةدوات لوحلقةةات عمةةل ا

 والمحاضرات وورش العمل
يتعةةاون قسةةم الشةةريعة بالجامعةةة مةةع عةةدد مةةن المؤسسةةات 

المةؤتمرات والنةدوات وإعةداد البحةوث؛ العلمية المحلية فةي 

الرئاسةةة العامةةة لشةةؤون المسةةجد الحةةرام والمسةةةجد : وهةةي

النبةةةةةوي، ومجمةةةةةع الفقةةةةةه اإلسةةةةةالمي، ووزارة الشةةةةةؤون 

اإلسةةالمية، وكرسةةي الملةةك سةةلمان لدراسةةات تةةاريخ مكةةة، 

 . وجمعية أصول، ومشروع تعظيم البلد الحرام

التعةةةةةاون فةةةةةي نةةةةةدوات تةةةةةم هةةةةةذا 

 . ومؤتمرات علمية

مةةع  نمةةؤتمر العمةةل الخيةةري بالتعةةاو: ظمةة  كليةةة الشةةريعةن

، أقةةةيم لدرسةةةات الشةةةرعية للعمةةةل الخيةةةريل مركةةةز الهةةةدى

 م.2019 / 10 / 2 1 الموافق-هـ1441 / 2 / 3 – 2: بتاريخ

عةةالج المةةؤتمر كةةل الجوانةةب التةةي 

تتعلق بالعمل الخيةري، وسةاهم فةي 

 وطةةرف ،وبيةةان وسةةائلها ،تعزيزهةةا

 . االرتقاء بها

 **على أنشطة البحث العلمي واالبتكارالتعليق 
وتلدل علللى مشللاركة . للبحلث العلمللي تتفللق ملع طبيعللة البرنلامج ورسللالته التعليميللةاألنشلطة السللابقة 

العلملي بصلورة كافيلة  البرنلامج فلي أنشلطة البحلثفلي جميع أع اء هيئة التلدريس اللذين يدرسلون 

ي من بقاءهم على دراية بالمستجدات في مجلال تخصصلاتهم، مملا يلنعكس أعلرا عللى  بما ،ومناسبة

 . أدائهم التدريسي

 : الشراكة المجتمعية. 4
األنشطة التي تم 

 تنفيذها
 وصف مختصر للنشاط

 مؤتمر العمل الخيري

اإلسةالمية  قام  جامعة أم القرى ممثلة فةي كليةة الشةريعة والدراسةات

للعمةل الخيةري فةي بعقد شراكة مع مركةز الهةدي للدراسةات الشةرعية 

، وكةان المسةتهدف (هةـ1441: 2/  3 – 2)عقد مؤتمر العمل الخيةري 

 اكبيةر ان وعةددين وخبةراء دوليةيا المؤتمر علمةاء الشةريعة والبةاحثبهذ

إضةافة إلةى الجهةات  ،من قادة وممثلي الجمعيةات الخيريةة فةي المملكةة

 : المؤتمر اوأثمر هذ الثالث، ة والوسيطة والداعمة لعمل القطاعالمانح
  .المكرمة للعمل الخيري واإلنساني وثيقة مكة -

  .روع اللجنة العلمية للعمل الخيريتدشين مش -
  .ع المعايير الشرعية للعمل الخيريتدشين مشرو -
ا فةةي مقاصةةد العمةةل بحثةة (92)بحثةةا علميةةا، وقبةةول ( 651)تحكةةيم  -

  .وقواعدهالخيري 
  .عقد ورش علمية متخصصة -
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األنشطة التي تم 

 تنفيذها
 وصف مختصر للنشاط

التةةي تخةةدم العمةةل الخيةةري وتسةةعى لمعالجةةة  الخةةروج بالتوصةةيات -

 . قضاياه الواقعة والمستجدة

 للتعامل هيالفق الدليل
 مع جائحة فيروس

 )كورونا

قام  جامعة أم القرى ممثلة فةي كليةة الشةريعة والدراسةات اإلسةالمية 

 الةدليل بتةاريخ الحةرام فةي عمةلبعقد شةراكة مةع مشةروع تعظةيم البلةد 

المجتمةع السةعودي  الةدليل ، وكان المسةتهدف بهةذا(هـ9/1441/  10)

مسةةألة عةةن التعامةةل مةةع ( 75)والعربةةي والمسةةلم، وعةةرض أكثةةر مةةن 

 . األمراض الوبائية في موقع إلكتروني

 معرض النوازل الفقهية

اإلسةالمية قام  جامعة أم القرى ممثلة فةي كليةة الشةريعة والدراسةات 

 المعةرض بتةاريخ  بعقد شراكة مع مشروع تعظيم البلد الحرام في عمل

المجتمةع السةعودي المعةرض ، وكان المستهدف بهذا (هـ8/1441/  1)

 . نازلة فقهية( 40)والعربي والمسلم، وعرض أكثر من 

كيةةف تكةةون محةةررا فةةي 

االسةةةةةتفادة )الويكيبيةةةةةديا 

يةةةةةةةديا فةةةةةةةي مةةةةةةةن الويك

 الدراسةةةةةةةات الشةةةةةةةرعية

 (والدعوية

قام  جامعة أم القرى ممثلة فةي كليةة الشةريعة والدراسةات اإلسةالمية 

بتةاريخ  هةذا النشةاط بعقد شراكة مع مؤسسةة عطةاءات العلةم فةي عمةل

األعضةةةةاء وطةةةةالب  ه، وكةةةةان المسةةةةتهدف بةةةة(هةةةةـ10/1441/  29)

،  تفةاعال 150جهةة، و 340مةن ( 560) سةجل فيهةا الدراسات العليةا، 

لمعرف تويتر الكلية وصلهم اإلعةالن،  امتابع 23522استبانة،  150و

 . شهادة 560و

مهةةةةةةةةةارات اسةةةةةةةةةتخدام 

موسةةةةةةةةةوعة صةةةةةةةةةحيح 

 البخاري

قام  جامعة أم القرى ممثلة فةي كليةة الشةريعة والدراسةات اإلسةالمية 

 3) هذا النشاط بتاريخ بعقد شراكة مع مؤسسة عطاءات العلم في عمل
األعضةةاء وطةةالب الدراسةةات  ه، وكةةان المسةةتهدف بةة(هةةـ1441/ 11/ 

 572و تفاعةةل، 278جهةةة، و 814مةةن ( 1482)العليةةا، سةةجل فيهةةا 
متةةابع لمعةةرف تةةويتر  8531اسةةتبانة،  320ومشةةاهدة للبةةث المباشةةر، 

 . الكلية وصلهم اإلعالن

تحةةةةةديات فةةةةةي ترجمةةةةةة 

المصةةطلحات اإلسةةالمية 

 إلى اللغة اإلنجليزية

قام  جامعة أم القرى ممثلة فةي كليةة الشةريعة والدراسةات اإلسةالمية 

 8)هذا النشاط بتاريخ بعقد شراكة مع مؤسسة عطاءات العلم في عمل 
األعضةةاء وطةةالب الدراسةةات  ، وكةةان المسةةتهدف بةةه(هةةـ1441/ 11/ 

 160و ،تفةةةاعال 671جهةةةة، و 277مةةةن ( 411)العليةةةا، سةةةجل فيهةةةا 
لمعةةرف تةةويتر  امتابعةة 4652اسةةتبانة،  706ومشةةاهدة للبةةث المباشةةر، 

 . الكلية وصلهم اإلعالن

مقدمةةةة فةةةي فةةةن تحقيةةةق 

 النصو 

قام  جامعة أم القرى ممثلة فةي كليةة الشةريعة والدراسةات اإلسةالمية 

هةذا النشةاط بتةاريخ بعقد شراكة مع مؤسسةة عطةاءات العلةم فةي عمةل 

األعضةةةةاء وطةةةةالب  ، وكةةةةان المسةةةةتهدف بةةةةه(هةةةةـ1441/ 11/  16)

 ،تفةاعال 671جهةة، و 277مةن ( 412)الدراسةات العليةا، سةجل فيهةا 
لمعةرف  امتابعة 4652اسةتبانة،  706ومشاهدة للبةث المباشةر،  160و
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األنشطة التي تم 

 تنفيذها
 وصف مختصر للنشاط

 . تويتر الكلية وصلهم اإلعالن

الخارطةةةةة البحثيةةةةة فةةةةي 

 العلوم الشرعية

قام  جامعة أم القرى ممثلة فةي كليةة الشةريعة والدراسةات اإلسةالمية 

 هةذا النشةاط بتةاريخ بعقد شراكة مع مؤسسةة عطةاءات العلةم فةي عمةل

األعضةةةةاء وطةةةةالب  ، وكةةةةان المسةةةةتهدف بةةةةه(هةةةةـ1441/ 11/  23)

 تفاعةل، 500جهةة، و 742مةن ( 1396)الدراسات العليا، سةجل فيهةا 
لمعةرف تةويتر الكليةة  امتابعة 28327مشاهدة للبث المباشةر،  1182و

 . وصلهم اإلعالن

البحةةةةةةةث النةةةةةةةوعي فةةةةةةةي 

 الدراسات اإلسالمية

قام  جامعة أم القرى ممثلة فةي كليةة الشةريعة والدراسةات اإلسةالمية 

 هةذا النشةاط بتةاريخ  بعقد شراكة مع مؤسسةة عطةاءات العلةم فةي عمةل

، وكةةةةان المسةةةةتهدف بهةةةةذا األعضةةةةاء وطةةةةالب (هةةةةـ1441/ 11/  30)

 تفاعةل، 500جهةة، و 547مةن ( 1143)الدراسات العليا، سةجل فيهةا 
متابع لمعرف  35505 استبانة، 575و  دة للبث المباشر،مشاه 309و

 . تويتر الكلية وصلهم اإلعالن
  

 **التعليق على أنشطة الشراكة المجتمعية
المؤسسةةات المهتمةةة بةةالعلوم ى ه الكليةةة والبرنةةامج مةةن مكانةةة لةةدتةةدل هةةذه الشةةراكات علةةى مةةا تتمتةةع بةة

ن والجهةةات الموجةودة والمشةاهدات والمشةةاركات وركالمشةاذلةك الشةرعية والبحةث العلمةي، يةةدل علةى 

، كمةا تةدل والممشاهدات والمتابعات لوسائل التواصل المرتبطةة بهةذه الشةراكات والبةرامج التةي تنفةذها

، ومةا لهةا مةن تةأثير بةالغ علةى ة والبرنةامج مةن قبةول لةدى المجتمةععلى ما تتمتع بةه الكلية هذا الشراكة

إلةى عقةد مزيةد  نةابرنامجك الخيرية، وهذا ما يدفع عية والبحثية وكذلأفراده في المجاالت العلمية والشر

تماشيا مةع رسةالة الكليةة  ؛من الشراكات التي تحقق خدمة المجتمع السعودي والعالم العربي واإلسالمي

  . والبرنامج
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 :تحليل نتائج تقويم أنشطة البرنامج. 5
 (تحسين وأولويات التحسين ألنشطة البرنامجيتم إدراج جوانب القوة، الجوانب التي تحتاج إلى )

 :جوانب القوة
اء لقة مالمجةاالت، سةواء فةي صةورة مةؤتمر أ تعدد المشةاركات المجتمعيةة فةي شةتى -

 . محاضرة مندوة علمية أ معلمي أ
مةن وبيةان حكةم الشةرع فيهةا  ،النوازل المعاصرة التةى تةم بحثهةاكثرة المستجدات و -

 . خالل هذه المشاركات المجتمعية

 : تحسين الجوانب التي تحتاج إلى
 –ن الشريفينيرئاسة الحرم)كة المجتمعية مع المؤسسات الكبرى التوسع في المشار -

 (الدعوة واإلرشاد
م االكتفةةاء بمةةؤتمر وعةةد ،التوسةةع فةةي عقةةد المةةؤتمرات لبحةةث المسةةتجدات والنةةوازل -

 . واحد في السنة

 : أولويات التحسين
، المجتمةةع تقةةع فةةيضةةرورة التركيةةز علةةى النةةوازل والمسةةتجدات المعاصةةرة التةةي  -

 . وتحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها
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 : تقويم البرنامج. و
 تقويم المقررات .1
 التوصيات التطويرية التقييم اسم المقرر الرمز 

 نعم المقدمات األصولية 1101
اعتماد مرجع المقدمات األصولية ضمن مراجع المقرر  بتوصية مجلس القسم -1

 . يباتهـ؛ الحتواء المرجع على تقسيمات وخرائط وتدر22/2/1441تاريخ  6رقم 

 . إضافة الواجبات ضمن تقييم المعارف والمهارات-2 نعم المقدمات األصولية 1101

1102 
الحكم الشرعي 

 في والتكلي
 نعم

ضافة مرجع يضم مفردات الحكم الوضعي لعدم توفره في المقرر التوصية بإ-1

 هـ 1441 / 3 / 21ريخ تا ،10 في مجلس قسم رقم (روضة الناظر)األصلي 

1102 
الحكم الشرعي 

 في والتكلي
 . لتتناسب مع عدد األنشطة المطلوبة 60رفع درجات أعمال السنة إلى -2 نعم

1102 
الحكم الشرعي 

 في والتكلي
 نعم

حتى يتم خفا العدد وتجهيز  ؛التعليم التعاوني من استراتيجيات التدريسحذف -3

 . القاعات

1102 
الحكم الشرعي 

 في والتكلي
 نعم

االهتمام برفع مستوى التفكير العلمي والبحث اإللكتروني لدى الطلبة  -4

 بتخصيص أربع ساعات تطبيقية لعقد مناظرات علمية بين الطلبة

1102 
الحكم الشرعي 

 في والتكلي
 نعم

بين طلبة شعب مختلفة في األسبوع الثقافي حول  "سيمناراتنقاشات "عقد -5

 . (معارفه ومهاراته وكفاءاته)مجمل المقرر 

2103 
أدلة األحكام الشرعية 

(1) 
 . ال يوجد  نعم

2104 
أدلة األحكام الشرعية 

(2) 
 نعم

بحاجة هو المقرر؛ فالكتاب المقرر وهو روضة الناظر ال يجمع كل موضوعات 

توصيف المقرر؛ حتى ال يحدث تباين بين شعب إلضافة مرجع آخر ينص عليه في 

 . المقرر

 . حث الظاهر برتباطه بمنقل مبحث التأويل لهذا المقرر؛ ال-1 نعم (1)دالالت األلفاظ  3105

 نعم (1)دالالت األلفاظ  3105
المرتجاة من  مهاراتالمعارف والالتقليل من عدد الطلبة في الشعبة؛ ليتم قياس -2

 . تقانبدقة وإ المقرر دراسىة

 نعم (2)دالالت األلفاظ  3106
لذلك  ؛الكتاب المقرر وهو كتاب روضة الناظر ال يحتوي على حروف المعاني-1

 ،أوالمهذب ، للشيخ ابن النجار،شرح الكوكب المنير :مثل ،يقترح إضافة كتاب آخر

 . للدكتور عبدالكريم النملة

 نعم (2)دالالت األلفاظ  3106
وحروف المعاني؛ بينما  ،التأويل :هماالمنهج يحتوي على موضوعين رئيسين،  -2

 لذلك يقترح.يحتوي على موضوعات كثيرة ومطولة،  1مقرر دالالت االلفاظ 

 . ى هذا المنهج والمقيد وباب الفحوى واإلشارة إل إضافة موضوع المطلق-3

 . الرتباطه الوثيق بمبحث الظاهر 1نقل موضوع التأويل لمقرر دالالت االلفاظ  -4 نعم (2)دالالت األلفاظ  3106

 وجدتال  نعم القياس 3107

4108 
االجتهاد والتعارض 

 والترجيح
 . في الخطة الجديدة ، فالمقرر محدثال توجد نعم

4109 
تخريج الفروع على 

 األصول
 ال يوجد نعم

 نعم المدخل إلى دراسة الفقه 1201
وال يحتوي على كل مفردات  ،ر الكتاب المقرر؛ ألنه كتاب أقرب للتاريخيتغي-1

 . المقرر

 ال يوجد نعم فقه الطهارة 1202

 ال يوجد نعم فقه الصالة 1203

 ال يوجد نعم فقه الزكاة 1204

 . االقتصار على أهم النوازل في المعامالت-1 نعم فقه  الصيام والمناسك 1205

 . نتاج فديوهات تعليمية خاصة بالمقررإ-2 نعم الصيام والمناسكفقه   1205

2206 
فقه الجهاد والعالقات 

 الدولية
 ال يوجد نعم
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 التوصيات التطويرية التقييم اسم المقرر الرمز 

 . االقتصار على أهم النوازل في المعامالت-1 نعم (1)فقه المعامالت  2207

 . نتاج فديوهات تعليمية خاصة بالمقررإ-2 نعم (1)فقه المعامالت  2207

 اليوجد نعم (2)فقه المعامالت  2208

 . نتاج فديوهات تعليمية خاصة بالمقررإ نعم (1)فقه األسرة  2209

 نعم (2)فقه األسرة  3201

، ودعوة ق بفقه األسرة وجوانبه ومستجداتهعقد ندوات علمية بين حيٍن وآخر تتعل-1

بالجانب  وربط الجانب النظري ،بعا القضاة الذين ينظرون مسائل فقه األسرة

إثراء و ة الشرعية لدى عضو هيئة التدريس، مما ي سهم في زيادة الثقافالتطبيقي

 . الطلبة معرفياً 

 نعم (2)فقه األسرة  3201
ومحاولة اقتراح  ،وعمل استبانات ،حصائيات الطالف وغيرهاالهتمام بنقل إ-2

 . حتى يشعر الطلبة بأهمية هذا المقرر ؛حلول للحد من مشكلة الطالف

 نعم (2)فقه األسرة  3201
االستفادة من المدونات القضائية المتعلقة بفقه األسرة؛ لزيادة الحصيلة العلمية -3

 . لدى الطلبة

 . استخدام البرمجيات الحديثة في عرض مسائل المقرر؛ الستيعاب مسائل المقرر-4 نعم (2)فقه األسرة  3201

3211 
فقه الجنايات والحدود 

 والتعزيرات
 يوجد ال نعم

4212 
فقه األطعمة واأليمان 

 والنذور
 اليوجد نعم

4213 
فقه القضاء وطرف 

 اإلثبات
 . أن يتم تقييم الزمالء بشكل دوري من قبل مدرسي المقرر الواحد -1 نعم

4213 
فقه القضاء وطرف 

 اإلثبات
 نعم

أن يعد الجدول الدراسي بشكل يسمح بتبادل الزيارات بين مدرسي المقرر -2

 . الواحد

4213 
فقه القضاء وطرف 

 اإلثبات
 . من جامعات أخرى ةتفعيل تقويم المراجع النظير -3 نعم

4213 
فقه القضاء وطرف 

 اإلثبات
 نعم

كن أن يغطي بحيث يم ؛االستعانة بمرجع حديث في التنظيم القضائي السعودي -4

ارب ال يغطي ما يق (الروض المربع)ن الكتاب المقرر موضوعات المقرر؛ حيث إ

 . بحسب توصيف المقرر المعتمد من القسم صف الموضوعاتن

4213 
فقه القضاء وطرف 

 اإلثبات
 نعم

 : مثل  ،اعتماد آليات مبتكرة للتقييم -5
 كتابة تقرير لزيارة مكاتب المحاماة -
 كتابة نماذج من صحيفة للدعوى معتمدة من مكاتب المحاماة –
 . لكتابة العدلة رير وملخصات عن زيارات ميدانياكتابة تق -

 اليوجد نعم (1)الفرائا  2301

 نعم (2)الفرائا  2302
لمسائل والعول إجراء اختبار قياس مستوى للطلبة بداية الفصل في تصحيح ا-1

 . لترتب موضوعات المقرر عليها  ؛حها إن احتاج األمروالرد؛ ومراجعة شر

 . اتفاف أعضاء هيئة التدريس على آلية العمل في الشرح وطريقة حل المسائل -2 نعم (2)الفرائا  2302

 نعم (2)الفرائا  2302
إتاحة فرصة جعل برنامج تدريبي خا  بمقرر الفرائا من أنشطة القسم ، -3

خاصة وأن الكثير من  ،للوصول للتمكن التام فيه ؛فيحتاج المقرر زيادة تكثيف

 . الطلبة يستهدف العمل في سلك المحاماة وكتابة العدل 

 اليوجد نعم (1)القواعد الفقهية  3401

 نعم (2)القواعد الفقهية  3402
لية ، وآاالتفاف بين مدرسي المقرر على توحيد اإلجراءات التقويمية للمقرر-1

 . العمل في تدريس المقرر 

 . والربط بالنوازل المعاصرة  ،تفعيل الجانب التطبيقي في المقرر-2 نعم (2)القواعد الفقهية  3402

 نعم (2)القواعد الفقهية  3402
 ؛وسيلة مساندة  في تدريس المقرراعتماد منظومة التعلم اإللكتروني، باعتباره -3

 . وتغطية مفردات المقرر  ،للتخفيف من ضيق وق  المحاضرات

 . تفعيل تقويم األقران من قبل الزمالء المتخصصين نعم الفقه المقارن 3501

 . في الخطة الجديدة  رر محدثال يوجد لكون المق نعمفقه النوازل  4502
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 التوصيات التطويرية التقييم اسم المقرر الرمز 

 والمستجدات

 . انتاج فديوهات تعليمية خاصة بالمقرر-1 نعم (1)فقه آيات األحكام  2601

 . هيئة التدريسإعداد دورات وورش عمل ألعضاء -2 نعم (1)فقه آيات األحكام  2601

 ال يوجد نعم (2)فقه آيات األحكام  3602

 . انتاج فديوهات تعليمية خاصة بالمقرر-1 نعم (3)فقه آيات األحكام  4603

 . إعداد دورات وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس-2 نعم (3)فقه آيات األحكام  4603

 نعم (1)فقه أحاديث األحكام  2701
ى تخفيف المقرر بتقليل المحتوى كثيرة جدا، يحتاج إلعدد األحاديث في المقرر -1

 . ن أمكنبإنقا  حديثين من كل باب إ

 . طباعة كتيب يحوي استراتيجيات التدريس المذكورة في التوصيف -2 نعم (1)فقه أحاديث األحكام  2701

 نعم (2)فقه أحاديث األحكام  3702
ويمكن تدريب الطلبة على  ،واألحكامن منهج أحاديث األحكام منبع بديع للفوائد أ

وعمل مشاريع وأنشطة تربوية لنشر هذه الفوائد في المجتمع  ،طرف لالستفادة منه

 . الجامعي والخارجي

 .ال يوجد نعم (3)فقه أحاديث األحكام  4703

 .ال يوجد نعم (4)فقه أحاديث األحكام  4704

 .ال يوجد نعم مقاصد  الشريعة 4801

 . كترونيةأن يكون كتابة التقارير بنماذج إل-1 نعم والمناظرةالخالف  4802

 نعم الخالف والمناظرة 4802
اقتراح إضافة كتاب الخالف للدكتور حسن العصيمي كمرجع أساس للمقرر  -2

 . لقسم الخالف

 : الجمع بين كتابين في قسم المناظرة-3 نعم الخالف والمناظرة 4802

 . حسن المحاورة في آداب البحث والمناظرة للدكتور عبد الملك السعدي- نعم الخالف والمناظرة 4802

 نعم الخالف والمناظرة 4802
ويمكن االقتصار على هذا الكتاب  ،حبنكة الميدانيعبد الرحمن ضوابط المعرفة ل -

كذلك ؛ لسهولة عبارته وذكره ألمثلة فقهية توضح األقسام المتشابهة ؛ فالكتاب جيد 

 . لتدريس المناظرة

 . عمل عروض تعليمية لمفردات المقرر نعم السياسة الشرعية 4803

 .ال يوجد نعم البحث العلمي 4901

 . ترفق تقارير استطالعات الرأي* 
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 لجودة البرنامج الطلبةتقويم . 2

 جودة البرنامج ل  الطلبة تقويمر ترفق تقاري* 

 (إن وجدت) تقويمات أخرى . 3
 ،الخريجينومثل هيئة التدريس، ) المستفيدينوواللجنة االستشارية للبرنامج  المراجعين المستقلين : لمث

 (جهات التوظيفو

 151 : المشاركينعدد  هـ15/9/1441 : التقويمتاريخ 

 البرنامج تعليق الطلبةمالحظات 

 : جوانب القوة
 (أعلى من المتوسط)على تقديم أفضل ما عندهم  هيئة التدريس بالقسم الطالب  تشجيع  -
 (أعلى من المتوسط)تحمس هيئة التدريس بالقسم للعمل  -
 (أعلى من المتوسط)إتاحة المصادر  بالمكتبة عند االحتياج إليها مع مناسبتها   -
 (أعلى من المتوسط)وجود المرافق ألداء الشعائر الدينية  -
 (أعلى من المتوسط)ات التعلم للطالب بعد التخرج أهمية مخرج -
 (أعلى من المتوسط)تطوير االهتمام الكافي في السعي في تحديث المعلومات  -
أعلى من )الطالب على استقصاء وحل المشكالت الجديدة  تطوير البرنامج قدرات   -

 (المتوسط
أعلى من )لقدرات الطالب على العمل بفاعلية في مجموعات تطوير البرنامج  -

 (المتوسط
 (أعلى من المتوسط)تحسين البرنامج لمهارات االتصال عند الطالب  -
في تطوير مهاراتهم األساسية في استخدام التقنية لدراسة  ساعد البرنامج الطالب   -

 (أعلى من المتوسط)القضايا والتعبير عن النتائج  
 (ى من المتوسطأعل)ساعد البرنامج على تطوير المعارف والمهارات لدى الطالب  -
 (أعلى من المتوسط)الشعور بالرضا عن مستوى جودة الخبرة التعليمية في الجامعة   -

في تقييم الطالب للبرنامج، تم 

في  249)مقررا ( 486)تقييم 
مقررا في  237+ شطر الطالب 

في الفصل ( شطر الطالبات

: األول، وكان المتوسط العام

، (أعلى من المتوسط)للتقييم 
، وفي (3.88)بنسبة بلغ  

( 435)الفصل الثاني تم تقييم 
في شطر الطالب  231)مقررا 

مقررا في شطر  204+ 

، وكان المتوسط العام (الطالبات

 ، بنسبة بلغ (متميز: )للتقييم
، ومرفق استبانات تقييم (4.20)

  . الطالب للبرنامج
 

 : الجوانب التي تحتاج الى تحسين
 (متوسط)تقديم خدمة اإلرشاد من قبل أعضاء هيئة التدريس  -
أقل من )إتاحة اإلرشاد األكاديمي والمهني المناسبين خالل فترة دراسة الطالب  -

 (المتوسط
 (متوسط) عناية هيئة التدريس بتقديم التغذية الراجعة -
 (متوسط)معرفة هيئة التدريس بمحتوى المقررات  -
 (متوسط)م الطالب اهتمام هيئة التدريس بمدى تقد -
 (متوسط)تحديث المواد الدراسية المساعدة للمقررات التي يدرسها الطالب  -
 (متوسط)جودة تجهيزات القاعات الدراسية  -
 (متوسط)تجهيزات الحاسب اآللي  -
 (متوسط)منهجية غير الالتجهيزات المناسبة لألنشطة توفير  -

 : مقترحات التطوير
لتعريفهم  ؛على أعضاء القسم وإدارة البرنامجعرض نتائج تقويم الطلبة للبرنامج  -

وااللتزام بها، وتعريفهم كذلك بالجوانب التي  ،ليتم التأكيد عليها ،بجوانب التميز

 . للعمل على تحسينها، واقتراح آليات التحسينات المناسبة لهذا ؛تحتاج إلى تحسين
 : ومنها -
 التأكيد على أهمية اإلرشاد األكاديمي للطالب -
ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وللطالب لتنمية قدرات كل في عمل دورات و -

 . استراتيجيات التعليم والتعلم وطرف التقييم
تفعيل دور منسقي المقررات وتفعيل المشاركة في إدارة المقرر والتعامل مع  -

 . الصعوبات والمشكالت التي تواجه الطالب لتقل نسبة التباين بين الشعب
 . هزة وتحديث قاعات الدرس بما يحقق جودة العملية التدريسيةالعمل على توفير األج -
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اسةةةتبانة تقيةةةيم خبةةةرة  : التقلللويمأسللللوب 

 ، رأي مستقل(الخريجين)الطالب 
 : المشاركينعدد  الفصل األول والفصل الثاني : التاريخ

 البرنامج تعليق المقيمين مالحظات 

 : جوانب القوة
 : االستبانات والتقويمات 

 . سهولة الحصول على المعلومات عن الجامعة وبرامجها قبل التسجيل 
 (متميز)برامج التهيئة ساعدت الطالب المستجدين 
 توافر المساعدة من منسوبي المكتبة

 . شعور الطالب بالرضا عن جودة ومقدار المواد التعليمية المتاحة بالمكتبة وفي أوقات مالئمة
 توافر المرافق المناسبة ألداء الشعائر الدينية

 اهتمام أعضاء هيئة التدريس بمدى تقدم الطالب
 ة قدرة الطالب على حل المشكالت الجديدة وغير العاديةزياد

 تحسن قدرات الطالب بشكل فعال على التعبير عن نتائج أبحاثهم
 تحفيز البرنامج للطالب على زيادة تعلمهم

 المعارف والمهارات ذات أهمية بالنسبة لمستقبل الطالب الوظيفي
 . ب بالرضا عن حياته الجامعيةالشعور الط

 : الرأي المسقل
وجود رسالة مناسبة ومعتمدة ومعلنة، وت راجع رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة 

القسم، وتتوافق  / المستفيدين، ويتم تطويرها بناء على ذلك، وهي متسقة مع رسالة المؤسسة والكلية

 .مع احتياجات المجتمع والتوجهات الوطنية
 . المميزة للبرنامجمما ينبغي اإلشادة به مؤشرات األداء  

 .بوضوح ظهور المناا اإليجابي في البرنامج، ولدى القسم شراكات متميزة جدا يالحظ
حيث يظهر بذل إدارة  ؛تعتبر مؤشرات أداء البرنامج من أميز تطبيقات الجودة في البرنامج 

 . بها اكبير اجهدالبرنامج 
 .البرنامج بخطة قياس مميزة ومناسبة جدا يتميز

الطالب في البرنامج واضحة ومعلنة، ومطبقة بشكل عادل فيما يظهر، ويظهر من شروط قبول 

خالل النظر في الجداول واإلحصائيات وجود المعلومات الخاصة بالبرنامج ومتطلبات إكمال 

الدراسة بشكل مناسب، وتعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم من خالل دليل اإلرشاد ومن خالل 

ب، كما أن البرنامج يقوم بتقديم خدمات التوجيه واإلرشاد الفاعلة تطبيق الئحة الحقوف مناس

 .واألنشطة غير الصفية واإلثرائية لطالبه بممارسات يظهر مناسبتها
يظهر وجود سياسات وإجراءات مناسبة الختيار األعضاء واستبقاء المتميزين منهم مؤسسيا  

  . وبرامجيا
أنشطة أكاديمية وبحثية وشراكات مجتمعية بمشاركات شاركة هيئة التدريس بانتظام في ميظهر 

 .مميزة تضمن درايتهم بأحدث التطورات في مجال تخصصاتهم، واستفادة المجتمع منهم
يتضح أن مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات كافية لتلبية احتياجات البرنامج ومقرراته 

 . الدراسية، ويظهر أنها تتاح لجميع المستفيدين 
 :التي تحتاج الى تحسينالجوانب 

 : االستبانات والتقويمات 

  الفصول الدراسية بما في ذلك قاعات المحاضرات والمعامل 
  .إجراءات تسجيل المقررات

 :الرأي المستقل

 .يجب أن يسعى البرنامج إلى محاولة الربط المناسب مع األهداف داخل المؤسسة

يظهر احتياج القسم إلى مزيد من الممارسات التي تبين توجيه رسالة البرنامج وأهدافه جميع 

التخطيط، واتخاذ القرارات، وتخصيص الموارد، وتطوير الخطة : مثل)عملياته وأنشطته 

  .وكذلك المزيد من الخطط التشغيلية المناسبة المتسقة مع خطط البرنامج والمؤسسة(. الدراسية

 .الوثائق حاجة إدارة البرنامج المستمرة لتدعيمه بعدد كاف من الكوادر المؤهلةيظهر من 

 
 : االستبانات والتقويمات 

تم توجيه لجنة المرافق 

والتجهيزات إلى حصر 

ما يحتاج إلى تحسين من 

وما يتعلق بذلك  ،القاعات

من األجهزة والوسائل 

التي تحقق رضا الطالب 

عن قاعات الدرس، علما 

بأن تقييم قياس رضا 

الطالب عن المرافق 

والتجهيزات في االستبانة 

المعدة لذلك كان أعلى من 

المتوسط في الفصلين 

الدراسيين األول والثاني 

بنسبة )هـ 1441من العام 

في الفصل  3.65بلغ  

في  3.64األول، و
 (. الفصل الثاني

وفي استبانة استطالع 

آراء الطالب حول 

خدمتي التسجيل 

واإلرشاد األكاديمي 

كان  نتيجة تقييم الطالب 

في ( أعلى من المتوسط)

الفصل األول بنسبة بلغ  

، وفي الفصل 3.58

، 3.42الثاني بنسبة بلغ  

وكان تقييم بعا بنود 

الممارسات في االستبانة 

م العمل وسيت( متوسط)

على رفع نسبة رضا 

الطالب عن هذه 

الممارسات بتحسينها من 

قبل القائمين على 

التسجيل واإلرشاد 

األكاديمي، ومرفق 

 . االستبانة
 : الرأي المستقل 

جرى تشكيل لجنة  

مقترحات المقيم لدراسة 

، المستقل وتوصياته

وتحويل المناسب منها 

للخطة التشغيلية القادمة 
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 (تن وجدإ)  وتقارير استطالعات الرأي ع المستقلالمراجيرفق تقرير * 

 
  

  .تثبي  اللجان لفترات أطول وظهور تأثير التوصيات االستشارية في قرارات مجالس القسم

 .منهم لسيرهم الذاتية على الموقع اإللكتروني في موقع الكلية والقسم إكمال وتحديث عدد

 :مقترحات التطوير

 : االستبانات والتقويمات 

 .زويد القاعات بما يحقق راحة الطالب ويساعد على سهولة تحصيلهمت 

م بما يمكن عمل القائمين على اإلرشاد الطالبي على تذليل عقبات التسجيل لدى الطالب وتعريفه 

 .ت التسجيلال يمكن من إجراءا امو

 : الرأي المستقل

  .رالتقدم في تطبيق هذه الخطط باستمروضع مزيد من خطط التحسين، ومراقبة ا

وضع مزيد من أدلة ضمان الجودة في كافة اإلجراءات، ومراقبة تطبيق هذه األدلة باستمرار، 

 .وعمل تقارير المتابعة عليها

استيفاء كل وثائق قياس المخرجات وزيادة نسبة استيفائها من كافة المقررات وشعبها الدراسية، 

ببناء نقاط خروج مناسبة؛ نظرا لوجود نسبة من الخريجين والخريجات ويوصي التقرير كذلك 

 .بنسب متدنية

عمل مقارنة مناسبة لشروط القبول في البرامج النظيرة، وكذلك زيادة التفاعل فيما يتعلق بمتابعة 

  .الخريجين والخريجات

 .زيادة نسبة تلقي أعضاء هيئة التدريس لبرامج التطوير؛ إعدادا ومشاركة

 دة حجم مشاركة الطالب في تحديد وتقييم االحتياجات ومصادر التعلمزيا

 . هـ 1442في القسم 
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 للبرنامج الرئيسة مؤشرات األداء. 4

 م

شر
رمز املؤ

 

 مؤشر األداء الرئيس ي

ضيح
تو

 األداء  الفعلي 

ف
ستهد

 األداء  امل

 املرجعي الداخلي

 التحليل

ف الجديد
ستهد

 امل

الذاتي
ضائية 

الق
 

1 

KPI-P-01
ق  
حق

سبة املت
ن

ت 
شرا

ن مؤ
م

طة 
ف الخ

أهدا

شغيلية 
الت

للبرنامج
 

 80   %70 %89 نسبة مئوية
يالحظ وصول النسبة قريبا من 

 % وهي نسبة جيدة  90
90% 

2 

KPI-P-02
 

ت التعلم في 
خبرا

ب لجودة 
ال
ط
تقويم ال

البرنامج
 

 4.14 3,68 3,75 3,92 معيار خماس ي

يالحظ ارتفاع في نسبة مستوى 

الفعلي مقارنة باملستوى األداء 

املستهدف وبالنسبة أيضا 

ملستوى األداء السابق للمؤشر 

في البرنامج، مما يدل على 

تحسن ملموس لدى الطالب في 

جودة التعلم؛ لذا كان مستوى 

 يمثل األداء املستهدف الجديد

 رغبة في إحداث تحسن أكبر

3,95 

3 

KPI-P-03
 

ت
را ب لجودة املقر

ال
ط
تقييم ال

 

 4.39 4,27 4,30 4,37 خماس يمعيار 

يالحظ ارتفاع في نسبة 

مستوى األداء الفعلي 

مقارنة بالمستوى 

المستهدف وبالنسبة أيضا 

لمستوى األداء السابق 

للمؤشر في البرنامج، مما 

يدل على تحسن ملموس 

لدى الطالب في جودة 

المقررات، ال سيما مع 

 تطوير الخطة

4.4 

4 

KPI-P-04
معدل اإلتمام  

ظاهري 
ال

 

 %50 %44 نسبة مئوية 
44.00

% 
76% 

يالحظ انخفاض في نسبة 

مستوى األداء الفعلي 

مقارنة بالمستوى 

المستهدف وبالنسبة أيضا 

لمستوى األداء السابق 

 . للمؤشر في البرنامج

50% 

5 

KPI-P-05
 

ب 
ال
ستبقاء ط

معدل ا

سنة األولى
ال

 

 نسبة مئوية 
91,34

% 
50% 

40,20

% 
97% 

كبير في يالحظ ارتفاع 

نسبة مستوى األداء الفعلي 

مقارنة بالمستوى 

المستهدف وبالنسبة أيضا 

لمستوى األداء السابق 

 . للمؤشر في البرنامج

95% 

6 

KPI-P-06
 

ستوى أداء 
م

ب
ال
ط
في  ال

ت 
را االختبا

املهنية و/أو 

 الوطنية

 50 نسبة مئوية 
44.8

9% 
_ _  _ 50% 

7 

KPI-P-07
 

جين 
ف الخري

توظي

حاقهم 
والت

ببرامج 

ت العليا
سا

را الد
 

نسبة من 

 توظف

36,76

% 
انخفاض في نسبة يالحظ  72% 26% 30%

مستوى األداء الفعلي مقارنة 

باملستوى املستهدف وبالنسبة 

ملستوى األداء السابق  أيضا

 للمؤشر في البرنامج،

35% 

نسبة من لم 

 يتوظف

45.59

% 
40% 44% 

5.33

% 
40% 

من التحق  

 بالدراسات

17.65

% 
30% 

29.63

% 

22.67

% 
25% 
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ف
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 امل
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8 

KPI-P-08
 

ف
ص

ب في ال
ال
ط
معدل عدد ال

 

 36 44 40 44 مقابل  1

يالحظ عدم تحقق نسبة 

األداء املستهدف،  مستوى 

وعدم تغير املستوى الفعلي عن 

مستوى األداء السابق للمؤشر 

البرنامج، وربما كان ذلك  في

دة القبول والتسجيل االتباع عم

املتبعة فينفس اإلجراءات  في  

على الصفوف توزيع الطالب  

44 

9 

KPI-P-09
 

خريجي البرنامج
ف لكفاءة 

ت التوظي
جها

تقويم 
 

 4.26 2,98 3 4,06 معيار خماس ي

يالحظ ارتفاع في نسبة 

مستوى األداء الفعلي 

مقارنة بالمستوى 

المستهدف وبالنسبة أيضا 

لمستوى األداء السابق 

للمؤشر في البرنامج، مما 

تحسن ملموس في يدل على 

كفاءة خريجي البرنامج، 

وذلك بسبب العمل على 

اختيار الطالب المؤهلين 

للدراسة في البرنامج إضافة 

إلى التحسين المستمر 

للخطة الدراسية وتوصيفات 

المقررات وما تتضمنه من 

تحديث استراتيجيات 

 التدريس وطرف التقويم

4,30 

10 

KPI-P-10
 

ت 
ن الخدما

ب ع
ال
ط
ضا ال

ر
املقدمة

 

 3.36 3.62 3,70 3,75 معيار خماس ي

يالحظ ارتفاع في نسبة 

مستوى األداء الفعلي 

مقارنة بالمستوى 

المستهدف وبالنسبة أيضا 

لمستوى األداء السابق 

للمؤشر في البرنامج، مما 

يدل على تحسن ملموس 

لدى الطالب في الخدمات 

 . المقدمة لهم

3,80 

11 

KPI-P-11
 

ب إلى 
ال
ط
سبة ال

ن
س

ري هيئة التد
 

 27 31 25 26 مقابل  4

يالحظ التقدم المستمر نحو 

تحقيق نسبة مستوى األداء 

إال أنه بقي على  ،المستهدف

، ولوال (%1)تحققها نسبة 

القيود المنظمة لتعيين 

أعضاء هيئة التدريس، 

والسماح بزيادة أعداد 

الطالب المقبولين في 

البرنامج والمحولين لتحقق 

 . المستهدفمستوى األداء 

25 

12 

KPI-P-12
 

س
ري زيع هيئة التد سبة املئوية لتو

الن
 

 نسبة الذكور 
61,66

% 
60% 

61,54

% 

67.6

4% 
 ظ انخفاض نسبة األساتذةيالح

املشاركين واألساتذة املساعدين 

عن املستوى املستهدف وعن 

املستوى السابق للمؤشر، في 

حين ارتفعت نسبة املعيدين 

عن املستوى املستهدف 

 واملستوى السابق.

60% 

 نسبة اإلناث
38,33

% 
40% 

38,46

% 

32.2

6% 
40% 

نسبة رتبة 

 أستاذ

20,83

% 
24% 

23,08

% 

  
24% 

نسبة رتبة 

 مشارك

25,83

% 
26% 

27,35

% 

  
26% 
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نسبة رتبة 

 مساعد

25,83

% 
25% 

26,5

% 

  
25% 

نسبة رتبة 

 محاضر

8,33

% 
9% 

8,55

% 

  
9% 

 نسبة رتبة معيد
19,23

% 
16% 

14,53

% 

  
16% 

13 KPI
-

P-13
 

ب هيئة 
سر

سبة ت
ن

ن البرنامج
س م

ري التد
 

 نسبة مئوية 
0,83

% 
0 

0,85

% 
0% 

نسبة يالحظ استمرار وجود 

تسرب أعضاء هيئة 

التدريس من البرنامج، وإن 

كان  نسبة قليلة، وهي أقل 

من المستوى السابق، وهو 

أمر طبيعي مرتبط بالتقاعد 

 . والتفرغ

0% 

14 

KPI-P-14
 

س
ري ضاء هيئة التد

شر العلمي ألع
سبة املئوية للن

الن
 

 نسبة مؤية 
38,58

% 

37,50

% 

36,29

% 

46.1

5% 

يالحظ ارتفاع في نسبة 

مستوى األداء الفعلي 

مقارنة بالمستوى 

المستهدف وبالنسبة أيضا 

لمستوى األداء السابق 

للمؤشر في البرنامج، مما 

يدل على تحسن ملموس في 

إسهام أعضاء هيئة 

التدريس في النشر العلمي، 

وربما رجع ذلك إلى إلزام 

الجامعة األعضاء 

المتعاقدين بنشر بحثين في 

قد، السنة كشرط لتجديد التعا

إضافة إلى مكافأة التميز 

التي رصدتها الجامعة نظير 

 . النشر العلمي

39,50

% 

15 

KPI-P-15
 

ضو هيئة 
رة لكل ع شو

ث املن
حو

معدل الب

س
ري تد

 

متوسط عدد 

 األبحاث
0.71 2 0.58 1.31 

يالحظ ارتفاع في نسبة 

مستوى األداء الفعلي 

مقارنة بالمستوى 

المستهدف وبالنسبة أيضا 

السابق لمستوى األداء 

للمؤشر في البرنامج، مما 

يدل على تحسن معدل 

البحوث المنشورة لكل 

عضو هيئة تدريس، وذلك 

لألسباب المذكورة في 

 . المؤشر السابق

2 

16 

KPI-P-16
 

معدل 

ت في 
سا

االقتبا

ت املحكمة 
ال
املج

ضو هيئة 
لكل ع

س
ري تد

 

 العربيةيتعذر قياسه لعدم توافر البيانات في محركات األبحاث باللغة 
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17 

KPI-P-17
 

 3.77 3,89 4 4,03 معيار خماس ي رضا املستفيدين عن مصادر التعلم

يالحظ ارتفاع في نسبة 

مستوى األداء الفعلي 

مقارنة بالمستوى 

المستهدف وبالنسبة أيضا 

لمستوى األداء السابق 

للمؤشر في البرنامج، مما 

يدل على تحسن ملموس 

لدى الطالب وأعضاء هيئة 

في مدى رضاهم التدريس 

 . عن مصادر التعلم

4,50 

18 

KPI-P-18
* 

 - 4,17 4,30 4,19 معيار خماس ي رضا املستفيدين عن رسالة وأهداف البرنامج

اقترب  نسبة مستوى األداء 

الفعلي من المستوى 

المستهدف، وزادت عن 

مستوى األداء السابق 

للمؤشر في البرنامج، مما 

رة العمل يؤكد على ضرو

على تحديث رسالة 

بما يحقق  وأهدافه البرنامج

 . رضا المستفيدين عنهما

4,25 

19 

KPI-P19
* 

نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على 

 درجة الدكتوراه
 نسبة مؤية 

72,5

% 

79.3

0% 

76.9

2% 
-   75 

20 

KPI-P20
* 

تقويم الطلبة لخدمة التسجيل واإلرشاد 

 األكاديمي
   2,45 3 3,5 معيار خماس ي

يالحظ ارتفاع في نسبة 

مستوى األداء الفعلي 

مقارنة بالمستوى 

المستهدف وبالنسبة أيضا 

لمستوى األداء السابق 

للمؤشر في البرنامج، مما 

يدل على تحسن ملموس 

لدى الطالب في جودة 

خدمة التسجيل واإلرشاد 

األكاديمي المقدمة لهم، 

وذلك بسبب عناية القسم 

بتعيين بدءا  ،بهذا األمر

المرشدين األكاديميين 

وتحديد مهامهم والرغبة في 

تذليل العقبات التي تواجه 

 . طالب البرنامج

3,5 

 : التعليق العام على نتائج مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية
أيضا مقارنة بالمستوى المستهدف وبالنسبة  -أو مجرد االقتراب منه  –االرتفاع في نسبة مستوى األداء الفعلي  -

لمستوى األداء السابق للمؤشر في أغلب المؤشرات الرئيسة للبرنامج يدل على مدى تقدم البرنامج في تحسين أدائه 

 . وتحقيق الجودة الشاملة، وعلى فاعلية الخطط التي ينتهجها لتحقيق الجودة ورضا المستفيدين
سباب ومؤثرات خارجية، وما كان منها أما ثبات بعا المؤشرات أو انخفاضها عن المستوى المستهدف فأغلبه أل -

 . يتعلق بالبرنامج فإنه سيتم العمل عليه لتحقيق المستوى المستهدف
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 تقويم البرنامجتحليل نتائج  . 5

 (لنتائج تقويم البرنامج وأولويات التحسينتحسين  إلىالجوانب التي تحتاج  القوة،جوانب  إدراج يتم)

 :جوانب القوة

 : القوة التي تميز البرنامجمن أهم جوانب 
  على تقديم أفضل ما عندهم تشجيع هيئة التدريس بالقسم الطالب   -
 تحمس هيئة التدريس بالقسم للعمل -
 إتاحة المصادر بالمكتبة عند االحتياج إليها مع مناسبتها -
  وجود المرافق ألداء الشعائر الدينية -
 أهمية مخرجات التعلم للطالب بعد التخرج -
 . مام الكافي في السعي في تحديث المعلوماتتطوير االهت -
  الطالب على استقصاء وحل المشكالت الجديدة تطوير البرنامج قدرات   -
  تطوير البرنامج للقدرات الطالب على العمل بفاعلية في مجموعات -
  تحسين البرنامج لمهارات االتصال عند الطالب -
فةي تطةوير مهةاراتهم األساسةية فةي اسةتخدام التقنيةة لدراسةة القضةايا  ساعد البرنامج الطالب   -

   والتعبير عن النتائج
 ساعد البرنامج على تطوير المعارف والمهارات لدى الطالب -
   الشعور بالرضا عن مستوى جودة الخبرة التعليمية في الجامعة -

   3.46بلغ  بنسبة ( أعلى من المتوسط)وكان تقييم الطالب لها في الفصل األول 

 : الجوانب التي تحتاج إلى تحسين
 (أقل من المتوسط)تقديم خدمة اإلرشاد من قبل أعضاء هيئة التدريس  -1
 (متوسط) إتاحة اإلرشاد األكاديمي والمهني المناسبين خالل فترة دراسة الطالب -2
 (متوسط) عناية هيئة التدريس بتقديم التغذية الراجعة -3
 (متوسط)معرفة هيئة التدريس بمحتوى المقررات  -4
 (متوسط)اهتمام هيئة التدريس بمدى تقدم الطالب  -5
 (متوسط)تحديث المواد الدراسية المساعدة للمقررات التي يدرسها الطالب  -6
 (متوسط)جودة تجهيزات القاعات الدراسية  -7
 (متوسط)تجهيزات الحاسب اآللي  -8

 (متوسط)منهجية الغير التجهيزات المناسبة لألنشطة  توفير -9

 : أولويات التحسين

 (أقل من المتوسط)تقديم خدمة اإلرشاد من قبل أعضاء هيئة التدريس 
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 البرنامج إدارة التي واجهتالتحديات والصعوبات . ز

 المتخذةجراءات اإل على البرنامج تأعيرها والتحديات الصعوبات

التطور الذي شهدته المملكة -1

العربية السعودية وفق رؤية 

 . في جميع المجاالت 2030

ضرورة عمل البرنةامج علةى 

التعديل فةي الرؤيةة والرسةالة 

واألهةةةداف بمةةةا يتوافةةةق مةةةع 

 . 2030رؤية المملكة 

تةةم إعةةادة النظةةر فةةي رسةةالة 

ورؤيتةةةه وأهدافةةةه البرنةةةامج 

بما يتوافق مع رؤيةة وخطته 

 .  2030المملكة 

تم توقيع  21/7/1440في -2

اتفـاقيـة مع المركز الوطني للتقويم 

واالعتماد األكاديمي التي وقعها 

 معالي مدير الجامعة األستاذ

 الدكتور عبد هللا بافيل والمدير

كز األستاذ الدكتور التنفيذي للمر

  أحمد الجبيلي
 

 التقديم يلزم منه
التقةةديم علةةى النمةةاذج الجديةةدة 

المركةز الةوطني التي أحةدثها 

 . للتقويم

تةةةةةم إعةةةةةادة جميةةةةةع نمةةةةةاذج 

توصيف البرنةامج )البرنامج 

+ توصةةةةةةيف المقةةةةةةررات + 
ملفةةات = تقةةارير المقةةررات 

علةةةةةةى ( األدلةةةةةةة والمعةةةةةةايير

النمةةاذج الجديةةدة مةةن خةةالل 

اللجةةةةان التةةةةي شةةةةكل  لهةةةةذا 

 . الغرض

استحداث وثيقة اإلطار الوطني -

 ( سقف) للمؤهالتالسعودي 
البرنةةةةةامج ضةةةةةرورة التةةةةةزام 

 . بجميع ما ورد فيه
 

كورونةةةا العالميةةةة وتطبيةةةةق أزمةةةة 

إجراءات الحجر الصحي العام فةي 

 . أغلب مناطق المملكة

تعليةةق الحضةةور إلةةى قاعةةات 

الةةةةةةةةدرس وإلةةةةةةةةى مقةةةةةةةةرات 

 . الجامعة
 

تحويةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةة مةةةةةةةةن 

األسةةةةةلوب التقليةةةةةدي الةةةةةذي 

يعتمةةةد علةةةى الحضةةةور إلةةةى 

طريقة التعليم عةن بعةد عبةر 

، ممةةةا (بةةةوردبةةةالك )منصةةةة 

أدى إلةةةةةةةةةى تغييةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي 

اسةةةةةةةةةترتيجيات التةةةةةةةةةدريس 

 . وطرف التقييم
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 لبرنامجاخطة تطوير . ح
 

 م

 أولويات التحسين

 اإلجراءات 

 مسؤولية
 التنفيذ

 توقيت التنفيذ
مؤشرات 

 اإلنجاز
األداء 

 المستهدف
 النهاية البداية

مراجعة توصيف البرنامج  1

 وتوصيف المقررات
 

تشكيل 

 لجنة 
لجنة 

تطوير 

 المناهج

العام 

 الدراسي
 هـ1442

   

إلستفادة من نتائج وتحليل ا 2

انات الخاصة برضا االستب

المستفيدين من مصادر التعلم 

وكتابة توصيات تساهم في 

 تطوير البرنامج،
ووضع خطة ألولويات 

التغذية  التحسين بناء على

 الراجعة آلرائهم

  
وحدة 

 الجودة 
منسق 

 البرنامج 
رؤساء 

 المعايير
 

العام 

 الدراسي
 هـ1442

   

اعتماد  معايير لجائزة األداء  3

المتميز ألعضاء هيئة التدريس 

 : في المجاالت التالية
 التدريس 
 البحث العلمي
 خدمة المجتمع

  
عميد 

 الكلية 
العام 

 الدراسي
 هـ1442

   

التعاقد مع خبراء في مجال  4

 الجودة لوضع
خطة استراتيجية للبحث العلمي 

تتفق مع طبيعة البرنامج ومع 

رسالته وأولويات البحث 

وتتضمن  ،العلمي للبرنامج

مؤشرات األداء والمستويات 

 المستهدفة
عقد ورشة عمل ألعضاء 

وعضوات القسم يناقش فيها 

خطة البحث العلمي  وأولويات 

 للبرنامج البحث العلمي

  
وكيل 

 التطوير 
رئيس 

 القسم
العام 

 الدراسي
 هـ1442

   

جدولة خطة لدورات تدريبية  5

وورش عمل لتطوير وتنمية 

المهارات التربوية ألعضاء 

هيئة التدريس  بحسب عدد 

 ة،المتدربين والمواعيد المالئم

 ،والرفع للجهات المختصة

 وربط الحضور بحوافز معنوية

رئيس  

 ورئيسة 
المعيار 

 الخامس
العام 

 الدراسي
 هـ1442
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عرض المقترحات التطويرية  6

لتقرير النهائي للمقررات على ل

مستوى الشطرين على مجلس 

القسم لالستفادة من نتائجها 

واتخاذ التوصيات والقرارات 

 المناسبة

رئيس  

 ورئيسة 
لجنة 

ملف 

 المادة 

العام 

 الدراسي
 هـ1442

   

من نتائج وتحليل  اإلستفادة 7

االستبيانات الخاصة بتقييم 

أرباب العمل في كتابة 

توصيات تساهم في تطوير 

 .البرنامج
ووضع خطة ألولويات 

التحسين بناء على التغذية 

 . الراجعة آلرائهم 
عقد شراكة مع الجهات المعنية 

 بالتأهيل الوظيفي للخريجين
 -كلية التربية بالجامعة : مثل

الرئاسة  -مكاتب المحاماة   

قسم الدورات  -العامة للحرمين 

التدريبية التابع للمعهد العالي 

لألمر بالمعروف والنهي عن 

 المنكر

وحدة  

 الجودة 
منسق 

 البرنامج

العام 

 الدراسي
 هـ1442

   

الرفع إلدارة الجامعة بتوظيف  8

أعضاء هيئة تدريس جدد حتى 

تكون نسبة عدد األعضاء 

بالنسبة لعدد الطالب نسبة 

 . مقبولة 

  
عميد  

 الكلية 
رئيس 

 القسم

الفصل 

األول 

من العام 

 الدراسي
 هـ1442

   

تحديد الفجوات في مقاييس  - 9

التقويم الذاتي بناء على الدراسة 

 . تحسينالذاتية ووضع خطة 
مخاطبة الجهات التي يرغب  -

 في عمل المقارنة السنوية معهم
عقد دورات تدريبية وورش -

تطبيقية للجان المعايير عن 

مؤشرات األداء  وطريقة 

 حسابها 

  
 
عمادة 

 التطوير 

الفصل 

األول 

 من 
العام 

 الدراسي
 هـ1442
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 اعتماد التقرير بيانات . ط
 الشريعةمجلس قسم  : االعتمادجهة 
 السادسة : الجلسةرقم 
 1442صفر  14 : الجلسةتاريخ 
 مرفقات التقرير. ك

  البرنامج مقارمقر من لكل لشطري الطالب وتقرير تحليل الدفعات  
  لكل لكل من شطري الذكور واإلناث  وتقرير نتائج قياس مخرجات التعلم للبرنامج

 . امقارمقر من 

 جودة البرنامج ويم الطلبة لتق تقارير 
 تقارير تقييم المقررات 
 تقارير تقييم خبرة الطالب 
 تقارير تقييم البرنامج 
 تقارير قياس رضا الطالب عن المرافق والتجهيزات 
 استطالع آراء الطالب حول خدمتي التسجيل واإلرشاد 
 قياس رضا أع اء هيئة التدريس عن المرافق والتجهيزات 
  واألنشطة الطالبيةتقييم مدى جودة الخدمات 
  (الطالب -هيئة التدريس )استطالع رأيي عن رسالة البرنامج وأهدافه  

 تقييم أع اء هيئة التدريس لبيئة العمل في البرنامج األكاديمي 
  (الطالب -هيئة التدريس )تقييم الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الجامعة 

  ( الطالب -هيئة التدريس )تقييم مصادر التعلم 

 (هـ1441)قرير فعاليات كلية الشريعة للعام ت 

  (إن وجدت) تقرير المراجع المستقل وتقارير استطالعات الرأي 
 

 


