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أ .التعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنه
 .1المقر الرئيس للبرنامج:

الحوية طالب – الحوية طالبات
.2الفروع التي يقدم فيها البرنامج:

ال يوجد
 .3أسباب إنشاء البرنامج
(اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية ،تقنية ،االحتياجات والتطورات الوطنية  .....الخ)

• حاجة الجامعات السعودية ألعضاء هيئة التدريس املتخصصين في أصول الفقه وقواعده.
• حاجة مراكز البحث للمؤهلين تأهيال ً
عاليا في تخصص أصول الفقه.
• الرغب ةةة ف ةةي تعلي ةةة ع ةةا مس ةةائر ه ةةلا العل ةةم وتقري ا ةةا لط ةةالب العل ةةم وتمس ةةيعا ةةادة م ا ةةا ف ةةي معر ةةة الح ةةم الش ةةر ي
للقضايا الجديدة
• الرغبة في تحقيق ما لم يحقق من كتب التخصص وتمسيعا ادة م اا.
• سد حاجة القطاعات القضائية والعدلية والنيابية بتو يعال وادراملؤهلة.
• إثةةراء وترسةةيف املفةةاهيم العلميةةة الحاليةةة وقلةةق عةةن طريةةق القيةةاث بالدراسةةات واألبحةةاع ال ة سة إ ة ر ةةي املعر ةةة
النظرية والتطبيقية بانتااج األسلوب العلم في البحث وتقنمنه.
• تحقي ةةق التع ةةاون العلم ة ب ةةين جامع ةةة الط ةةائف وجامع ةةات ال ةةدول العرإلي ةةة وا س ةةالمية ف ةةي مع ةةال التخص ةةص املق ةةع
وقلق عن طريق قياث بحوع مش عكة.
 .4نظام الدراسة:
مقررات دراسية ورسالة
.5نمط الدراسة:
☐تعليم عند بعد
انتظام
 .6الشراكات التعليمية والبحثية (إن وجدت) :ال يوجد

☐مقررات دراسية فقط
☐أخرى

 جهة الشراكة :ال يوجد نوع الشراكة :ال يوجد مدة الشراكة :ال يوجد .7إجمالي الساعات المعتمدة 49(( :ساعة)) =  19ساعة مقررات دراسية  30 +ساعة رسالة.

 .8املهن  /الوظائف ال يتم تأهير الطالب لها :
• العمر في الجامعات واملؤسسات التعليمية كأستاق مساعد في التخصص.
• العمر في منظمة املؤتمر ا سالمي ورابطة العالم ا سالمي.
• امللحقيات الثقا ية في وزارة الخارجية.
• الشؤون الدينية في القطاعات العس رية.
• باحث شر ي للعمر في قطاعات املحاكم وكتابات العدل و روع وزارة الشؤون ا سالمية والدعوة وا رشاد وغيعها
من قطاعات الدولة.
• يسهم برنامج الدكتوراة في التأهير لشغر وظيفة قاض (أ) في املجلس األعل للقضاء.
• التأهير العا ي ملمارسة التح يم املحلي والدو ي.
• سد حاجات قطاع املصر ية املالية بتقديم األبحاع في الو اقع واملستعدات بتأصير مع رو عصرية.
• يسهم برنامج الدكتوراة في تأهير املحامين لسوق العمر.
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• سد حاجة القطاع الطب والصحي بدارسة النوازل واملستعدات الطبية والصةةحيةو وتقةةديم األبحةةاع و ةةق قواعةةد
االستنباط والتنزير.
• سد حاجة األسرة بتقديم الدراسات واألبحاع في نوازل األحوال الشخصيةو عن طريق القياس الشر ي.
• سد حاجة املجتمع بتقديم التأصير والتنزير للقضايا املجتمعية عل و ق مقاصد الشريعة السمحة.
• سد حاجة القطةةاع الصةةنا ي والتقتة بتقةةديم الدراسةةات واألبحةةاع يمةةا يسةةتعد لهةةم مةةن أمةةورتتما ة مةةع مقاصةةد
الشريعة ورو الدين.
• سد حاجة مراكز البحوع إ تأهير باحثين شرعيين.
• حاجة الجهات الح ومية إ مستشارين شرعيين.
• املساهمة في تأهير الخبعات املعنية سن األنظمة والقوانين وصياغتاا.
 .9المسارات الرئيسة للبرنامج

(إن وجدت)

المسار

الساعات المعتمدة

المهن  /الوظائف

(لكل مسار)

(لكل مسار(

• ال يوجد
 .10نقاط الخروج  /المؤهل

الممنوح (إن وجدت)
نقاط الخروج  /المؤهل الممنوح

إجمالي الساعات المعتمدة

• ال يوجد
ب .رسالة البرنامج وأهدافه ومخرجاته
 .1رسالة البرنامج:

تأهير مختصين قوي كفاءة علمية عاليةو وتم ن عال في إعداد البحوع العلمية املتسمة بالجدة واالبتكارفي معال أصول الفقه ومقاصد
الشريعةو وخدمة املجتمع املحلي والعاملي.

 .2أهداف البرنامج:

• تأهير من يلتحق بالدراسات العليا للقياث بتدريس املقررات في املرحلة الجامعية.
• االهتماث بالبحث العلم وتطبيق القواعد املتعلقة باا في ا تاء والقضاء وغيعه.
ً
• تو يعال وادرالعلمية في معال التخصص الدقيق املق ع لكي يتحقق االكتفاء اللا ي مستقبال
• إثةةراء وترسةةيف املفةةاهيم العلميةةة الحاليةةة وقلةةق عةةن طريةةق القيةةاث بالدراسةةات واألبحةةاع ال ة سة إ ة ر ةةي املعر ةةة النظريةةة والتطبيقيةةة
بانتااج األسلوب العلم في البحث وتقنمنهو وما يتحقق بللق من قبول الخالف واالعتلارللعلماء.
• تقديم بحوع علمية متميزة في معال أصول الفقهو سهم في إيعاد حلول ملش الت العصر.
• عميق وتنمية جانب النقد العلم في أصول الفقه لدى الباحثينو وإليان صالحية الشريعة بمقاصدها السمحة لكر زمان ومكان.
• التكامر مع التخصصات األخرى ال تخدث املجتمع السعودي.
• تقديم دورات علمية متخصصة في أصول وقواعده.
• يس البعنامج إ إعداد كفاءات متميزة مؤهلة للعمر التطبيقي في معال أصول الفقه وسن األنظمة.
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 .3عالقة رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة وأهداف المؤسسة/الكلية:

اتساق رسالة الربنامج مع رسالة اجلامعة
رسالة اجلامعة
ِّ
متخصصة
تطوير كفاءات
منافسه حمليًّا
(التعليم)

رسالة الربانمج

اليت تساهم يف إنتاج املعرفة

وحتويلها إىل ِّ
حمرك

(البحث العلمي)

للتَّنمية
(خدمة اجملتمع)

✓
✓

✓

تأهير مختصين قوي كفاءة علمية عالية
تم ن عال في إعداد البحوع العلمية املتسمة بالجدة واالبتكارفي معال
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
خدمة املجتمع املحلي والعاملي.

رسالة الربانمج

رسالة الكلية
هتيئة بيئة تعليميَّة متميِّزة

لتأهيل كفاءات
ِّ
متخصصة يف العلوم

وفق املعايري الدولية

تلبية حلاجة اجملتمع

الشَّرعية واألنظمة

✓

✓

✓

✓

تأهير مختصين قوي كفاءة علمية عالية
تم ن عال في إعداد البحوع العلمية املتسمة بالجدة واالبتكار
في معال أصول الفقه ومقاصد الشريعة
✓ خدمة املجتمع املحلي والعاملي.

اتساق رسالة وأهداف الربنامج مع رسالة وأهداف اجلامعة
أهداف اجلامعة

االرتقاء جبودة
خمرجات التَّعلُّم

املشاركة الفعَّالة

املشاركة الفعَّالة يف

رفع كفاءة

رفع كفاءة املوارد

رفع الكفاءة

ابلبحث العلمي

تقدمي اخلدمات

املنظومة

البشريَّة والبنية

املاليَّة
وتنمية

يف تنمية اجملتمع

احمللي

اجملتمعيَّة وتطويرها

اإلدارية

التَّحتيَّة

أهداف الربانمج

املوارد
الذاتيَّة

تأهير من يلتحق بالدراسات العليا للقياث بتدريس
املقررات في املرحلة الجامعية.

✓

✓

✓
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✓

االهتماث بالبحث العلم وتطبيق القواعد املتعلقة باا
في ا تاء والقضاء وغيعه.
تو يعال وادرالعلمية في معال التخصص الدقيق

✓

ً
املق ع لكي يتحقق االكتفاء اللا ي مستقبال
إثراء وترسيف املفاهيم العلمية الحالية وقلق عن
طريق القياث بالدراسات واألبحاع ال س إ ر ي
املعر ة النظرية والتطبيقية بانتااج األسلوب
العلم في البحث وتقنمنهو وما يتحقق بللق من
قبول الخالف واالعتلارللعلماء.

✓
✓
تقديم بحوع علمية متميزة في معال أصول الفقهو
سهم في إيعاد حلول ملش الت العصر.
✓
عميق وتنمية جانب النقد العلم في أصول الفقه
لدى الباحثينو وإليان صالحية الشريعة بمقاصدها
السمحة لكر زمان ومكان.
✓
التكامر مع التخصصات األخرى ال تخدث املجتمع
السعودي.
ً
هلا البعنامج امتداد طبي ي لرسالة جامعة الطائف املعلنة في أن ت ون مركةةزا لإلشةةعاع العلمة والف ةةري والحضةةاريو علة كا ةةة املسةةتويات
املحليةةة وا قليميةةةو مةةن خةةالل وظائفهةةا املقةةررة فةةي التةةدريس والبحةةث العلمة وخدمةةة املجتمةةعو واسةةت مال الدراسةةات العليةةا بالكليةةة ألدواتاةةا
العلمية التنظيميةو وتنشيط وتطوير حركة البحث العلم في الكلية.

.4خصائص خريجي البرنامج:

• ا بداع واالبتكارفي معالجة ما يستعد من قضايا أصولية معاصرة
• التف يعالنقدي للخالف األصو ي وما ينشأ عنه.
• ال فاءة املعلوماتية في علم أصول الفقه وقواعده وتقويم مناهجه.
• القيادة واملسؤولية في إعادة صياغة أصول الفقه بأسلوب يتو ا ق مع املتغيعات الحديثة.
.5مخرجات تعلم البرنامج*
المعرفة والفهم
ع1

أن يصف مناهج أصول الفقه واملؤلفات في ال عاع األصو ي
أن يشر ال تابات األصولية القديمة والحديثة و ق معاييعالبحث العلم الحديث

م1

أن يبت ر الحلول العلمية للرد عل األ كار املخالفة املوجهة للدراسات األصولية
أن يستنبط أ كاربحثية علمية متخصصة في أصول الفقه وقضاياه املستعدة اسهاما في التنمية املستدامةو

ق1

أن يشارك في تطوير الخبعات العلمية واملهنية بمسؤولية واستقالل.
أن ي ون قدوة في املشاركة البناءة بين املجتمعات املحلية وا قليمية والدولية.

ع2

المهارات
م2

القيم
ق2

*يضاف جدول منفصل لكل مسار أو نقاط تخرج (إن وجدت)
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ج .المنهج الدراسي
 .1مكونات الخطة الدراسية:
عدد المقررات

الساعات المعتمدة

النسبة المئوية

مكونات الخطة الدراسية
إجباري

4

19

%28.5

اختياري

.

.

.

مشروع التخرج(إن وجد)

.

.

.

الرسالة العلمية(إن وجدت)

1

30

%71.5

التدريب الميداني (إن وجد)

.

.

.

اإلجمالي

.

49

%100

المقررات الدراسية

*يضاف جدول منفصل لكل مسار ( إن وجد)

 .2مقررات البرنامج:
رمز املقرر

اسم املقرر

إجباري
أو اختياري

املتطلبات السابقة

2001900 -3

املصطلحات والفروق األصولية

إجباري

ال يوجد

2001902-3

دراسة تحليلية أصولية

إجباري

ال يوجد

2001901-2

دراسات مقاصدية

إجباري

ال يوجد

إجباري

ال يوجد

المستوى

المستوى
1

المستوى
2

المستوى 3
 +السنة
الثانية
والثالثة

االجتااد االستدال ي والفتوى

2001903-4

-30

الرسالة

اجباري

االختبارالشامر

الساعات
املعتمدة

5
5

3
6
30

*يدرج المزيد من المستويات حسب الحاجة
** يضاف جدول لمقررات كل مسار ( إن وجد)

 .3توصيف مقررات البرنامج:
يوضع الرابط اإللكتروني للتوصيف التفصيلي لجميع مقررات البرنامج وفق نموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 .4مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج:
يربط بين كل من مخرجات تعلم البرنامج والمقررات وفقا لمستويات األداء التالية:
(س= مستوى التأسيس ،ر = مستوى الممارسة ،ت = مستوى التمكن)
مخرجات التعلم للبرنامج
المقررات

مقرر املصطلحات
والفروق األصولية
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مستوى التأسيس (س)
--------معرفة
معرفة
وفهم 1وفهم2

س

س

مستوى الممارسة (ر)
----------مهارة
مهارة
وإدراك وإدراك
2
1

مستوى التمكن
-----القيم2
القيم1

مخرجات التعلم للبرنامج
مستوى التأسيس (س)
----معرفة
معرفة
وفهم 1وفهم2

المقررات

مقرردراسة تحليلية
أصولية
مقرردراسات
مقاصدية
مقرراالجتااد
االستدال ي والفتوى
الرسالة العلمية

س

-----

مستوى الممارسة (ر)
-----مهارة
مهارة
وإدراك وإدراك
2
1

------

مستوى التمكن
القيم2
القيم1

------

س

ر

ر

ر

ر

ت

ت

* يضاف جدول منفصل لكل مسار ( إن وجد)

 .5استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج.
(وصف لسياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم والخبرات والمواقف التعليمية المختلفة)

استراتيجيات التعليم
نواتج التعلم

املجال املعرفي
املجال املهاري

1
2
1

المناقشة

العمل الجماعي

✓
✓
✓

✓

القيم

1
2

✓
✓
✓

2

العصف الذهني

التددددددددددددريس المشروعات
التبادلي
✓

االكتشافات

حددددددددددددل
المشكالت

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

باإلضافة إلى:
 -1استخداث طرق تدريس عتمد عل أدوات التعلم اللا ي والتعليم التعاوني
 -2تطبيق طرق التدريس الحديثة
 -3تطوير مهارات االتصال للطالب
 -4الجلب واالحتفاظ بالطالب املتميزين
 -5التأكد املستمر من أن الخريج يحقق املعاييعالوطنية في معال العمر املنه في القضاء والجهات العدلية والنيابية ونحوها
 -6التأكد املستمر من أن الخريج يحقق احتياجات سوق العمر في القضاء والضبط والتحقيق والعدالة.
 .6طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج
(وصف لسياسات وأساليب وطريق التقويم المستخدمة ( مباشرة  ،غير مباشرة) للتحقق من اكتساب الطالب لمخرجات التعلم المستهدفة في كل مجال من مجاالتها)

باإلضافة إلى:

أوال  :الطرق غيعاملباشرة
• رضا أصحاب العمر عن خريجي البعنامج.
• نسبة الخريعين من البعنامج اللين تم توظيفهم في معال القضاء والنيابة والعدل والجهات الضبطية خالل  6أشهرمن التخرج.
• تقديرالطالب العاث لجودة املقررات (متوسط تقديرات الطالب عل مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم ال لي للمقررات
املرتبطة بالدراسات األصولية).
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• ثانيا  :الطرق املباشرة
• االختبارات ال اائية.
• اختبارات التقييم املستمرة.
• تقييم املناقشات .
• تقييم األبحاع والتقاريرواالنشطة.
د .الرسالة العلمية ومتطلباتها:

(إن وجدت)

.1تسجيل الرسالة العلمية.
(متطلبات /شروط وإجراءات التسجيل للرسالة العلمية وكذلك ضوابط ومسؤوليات وإجراءات اإلرشاد العلمي )

ً
• يختارالطالب موضوعا يش عط يه األصالة واالبتكار.
• يبحث الطالب في املراكز العلمية املعتمدة للحصول عل إ ادة ّ
بعدة البحث وعدث التطرق إليه بالبحث
والدارسة.
• يتبع الطالب ا جراءات الرسمية في سجير الرسالة للطالب.
• عيين مرشد أكاديم للطالب وتكليف الطالب بالتواصر معه.
• اجتيازالطالب للمقررات الدراسية للتسجير.

.2اإلشراف العلمي:
(ضوابط اختيار المشرف العلمي ومسؤولياته  ،وكذلك إجراءات /آليات اإلشراف العلمي والمتابعة)

يشرف عل الرسائر العلمية األساتلة واألساتلة املشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
كتابة تقرير صلي عن مدى تقدث الطالب في رسالته وتواصله مع مرشده.

.3مناقشة الرسالة العلمية:
(ضوابط اختيار لجنة المناقشة ومتطلبات التقدم للمناقشة ،وإجراءات مناقشة الرسالة وإجازتها ،ومعايير تقييم الرسالة العلمية)

ت ّون لجنة املناقشة بقرارمن معلس عمادة الدراسات العليا ً
بناء عل توصية معلس القسم والكلية املختصين.

هـ .القبول والدعم الطالبي
 .1متطلبات القبول بالبرنامج
(شروط القبول بالبرنامج بما في ذلك التخصصات  /المؤهالت التي يتاح لها التقدم للبرنامج)

• أن ي ون املتقدث حاصال عل درجة املاجستيعفي تخصص أصول الفقه بتقديرعاث ال يقر عن جيد جدا .ومعدل
تراكم ال يقر عن  3من .4
• أن ت ون شهادة البكالوريوس في أي تخصص من التخصصات التالية :الشريعةو أو الدراسات االسالميةو أو أو
ما يعادلها بتقدير عاث ال يقر عن جيد.
• اجتيازاملقابلة العلمية.
• أن يحقق شروط القبول العامة الواردة في الالئحة التنفيلية لجامعة الطائف.
• أية شروط أخرى تقررها املجالس املختصة.
 .2برامج توجيه والتهيئة للطالب الجدد

• تو يعمرشد لكر معموعة طالبو وتوزيع قوائم الطالب ال عونيا عل أعضاء هيئة التدريس.
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• يعلق أعضاء هيئة التدريس جداول ساعاتام امل تبية ( 6ساعات م تبية عل األقر) عل باب الغر ة.
• يوجد دلير إرشاد أكاديم يحدد دورعضو هيئة التدريس في عملية ا رشاد األكاديم .
• رئمس القسم ومسئول ا رشاد األكاديم متا عل مدارالعاث لإلجابة عل استفسارات الطالب.
• تو ا راملعلومات الكاملة عن البعنامج وأعضائه وطرق التواصر معهم.
• استخداث نظاث بالك بورد للتواصر مع الطالب.
.3الدعم الخاص
(بطيئو التعلم ،األشخاص ذوي اإلعاقة ،الموهوبون ) ......

-

تقديم كا ة الدعم لهم مثر تعهيزطاوالت خاصة مناسبة لهم
تمسيعاستخدامهم للم تبة
تخصيص مو اقف خاصة بام قريبة من مبت الكلية.

و .أعضاء هيئة التدريس والموظفون
.1االحتياجات من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيين.
التخصص

المرتبة العلمية

المتطلبات والمهارات
الخاصة

العدد المطلوب
ذكور

إناث

المجموع

العام

الدقيق

4

3

7

أستاق

أصول الفقه

أصول الفقه

تدريس مواد
التخصص

4

6

أستاق مشارك

أصول الفقه

أصول الفقه

تدريس مواد
التخصص

2

____

الفنيون ومساعدو
املعامر

__________

___________

____________

___

___

الطاقم ا داري

سكرتارية

سكرتارية

مهام إدارية

2

2

4

أخرى (حدد)

-ـ ـ ـ ـ

ــــــ

ـــــ

-

-

-

.2التطوير المهني
1.2إعدادأعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين
( اإلجراءات المتبعة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد والمهنيين (بما في ذلك بدوامجزئي أو زائر)

• برنامج تايئة األعضاء الجدد للعمر يتضمن التعريف بالبعنامج والنظاث الدراس ونظاث العمر بالجامعةو
والتعريف بالتعهيزات والتسهيالت املتو ا رة.
• التعريف باللوائح الداخلية للجامعة والئحة التعليم العا ي.
• عقد ورش عمر للتعريف بحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس.
 2.2التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
خطة وإجراءات التطوير المهني واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس (مثل :مجال استراتيجيات التعلم والتعليم ،تقييم الطالب ،الجوانب المهنية  .الخ)

• شجيع عضو هيئة التدريس عل حضوراملؤتمرات العلمية وورش العمر املتخصصة.
• عقد الندوات وحلقات النقاش العلمية داخر القسم والكلية والجامعة.
• شجيع أعضاء هيئة التدريس عل النشر العلم وإجراء البحوع من خالل دعم مشاريع البحث العلم
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بالجامعة.
• شجيع التواصر العلم مع الجامعات األخرى.
• املراجعة الداخلية والخارجية لألداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس وتقديم املشورة والنصح لتحسين وتطوير
األداء.
ز .مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
.1مصادر التعلم
آلية توفير وضمان جودة مصادر التعلم (الكتب  ،المراجع  ،مصادر التعلم اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت  ....الخ)

• عيين منسق لكر مقرر.
• تو يعنقاط الدخول عل شب ة ا ن عنت للوصول إ املقررات.
• وجود م تبة عامة داخر الجامعة باا عا ال تب الدراسية.
• وجود م تبة داخر القسم باا عا ال تب الدراسية لالستفادة باا لطالب وطالبات الدراسات العليا.
• ش عك الجامعة في عدد من املو اقع االل عونية.
• يحدد أعضاء هيئة التدريس املو اقع التعليمية الهامة لطالب الدراسات العليا.
• إتاحة امل تبة الرقمية السعودية لألعضاء هيئة التدريس والطلبة.
 .2المرافق والتجهيزات
(قائمة باالحتياجات الرئيسة من المرافق والتجهيزات ،مثل :المكتبة ،المعامل ،القاعات الدراسية  .....الخ)

• عزيز وتزويد امل تبة العامة داخر الجامعة ببعا املصادرواملراجع املتخصصة في أصول الفقه
• تزويد م تبة القسم الخاصة ببعا املراجع املتخصصة لالستفادة واالسعاف باا سريعا أثناء املحاضرات
لطالب وطالبات الدراسات العليا.
• عريف الطالب واالعضاء بآلية الدخول عل امل تبة الرقمية السعودية بطريقة سهلة .
• تعهيزالقاعات الدراسية بوسائر البعوج تور +السبورة اللكية  +سليم االعضاء كا ة اجهزة الب توب .
.3اإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية وآمنة

(طبقا لطبيعة البرنامج)

• اتباع عليمات النظاث العاث في أمن وسالمة الجامعة.
ح .إدارة البرنامج ولوائحه
.1إدارة البرنامج
1.1الهيكل التنظيمي للبرنامج
(متضمنا المجالس ،اإلدارات ،الوحدات ،اللجان الدائمة ...الخ)
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العميد

قسم
الموظفين
المساند

رئيس القسم

اللجان العليا
بالكلية

رئيس مجلس
القسم

لجان القسم

لجنة الجودة

لجنة البرامج

لجنة اإلرشاد
األكاديمي

لجنة الجداول
واالختبارات

لجنة
الدراسات
العليا

منسق برنامج
الدكتوراه في
أصول الفقه

2.1مشاركة المستفيدين
آلية تمثيل ومشاركة المستفيدين في تخطيط البرنامج وتطويره(الطالب ،الهيئات المهنية ،الجمعيات العلمية ،جهات التوظيف  ....الخ)

من خالل االستبانات ا ل عونيةو ال يتم توزيعها عل املهتمين علم أصول الفقه في الجهات املعنية كالجهات
القضائية والعدلية والنيابيةو وجهات الضبط والتحقيقو والجهات املعنية بالشؤون ا سالمية وا تاء.
 .2لوائح البرنامج
توضع قائمة بلوائح البرنامج ذات العالقة والرابط اإللكتروني لها :الئحة القبول والتسجيل ،الدراسة واالختبارات ،التوظيف ،التأديب والتظلم ...الخ

• الالئحة املوحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية والقواعد ا جرائية والتنفيلية
https://www.tu.edu.sa/Attachments/6d258120-6f0b-471f-a54a-5185189e2090_.pdf

• الدلير الشامر واملبسط ل تابة الرسائر العلمية

https://www.tu.edu.sa/Attachments/1408149b-5061-48cc-85c2-12fc507856bf_.pdf

عرض البعنامج ومراجعته وضبطه من قبر اللجان الداخلية املختصة بتطويروإعداد املناهج بالقسم ومن ثم
عرضه واعتماده في معلس القسم.
ط .ضمان جودة البرنامج
.1نظام ضمان جودة البرنامج.
يوضع الرابط اإللكتروني لدليل نظام ضمان الجودة

https://docs.google.com/forms/d/1Kqgggeoi_FZUNAc4z142CHtJ2ld3248AJYb25JGqWY/edit
https://www.tu.edu.sa/Attachments/6a76d7fc-44ac-4aa9-9ec0-ebafb65255be.pdf

ومن خالل استبانة تقوث معاييعها عل البنود التالية:
• التأكد من مستوى ا رشاد األكاديم واملنه خالل مدة الدراسة مناسب.
• تأكد من عاون الهيئة األكاديمية في تقديم ا رشاد واملشورة للطالب.
•
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شجع هيئة التدريس الطالب لكي يعبععما لديه من قدرات.

• مستوى النصح اللي يقدمه أعضاء هيئة التدريس ملا أقوث به مرض عنه.
• تد عت أساليب التدريس ال اعتمد أعضاء هيئة التدريس علياا نحو التعلم اللا ي واملستمر.
• تقدث لهيئة التدريس الدعم العلم املستمر.
• يتضمن البعنامج أساليب للتقويم املستمراألدائي.
• يواكب املحتوى العلم للبعنامج التطورات الحديثة.
 .2إجراءات مراقبة جودة البرنامج.
من خالل التغذية الراجعة ،وتقارير المقررات واالستبانات اإللكترونية.
https://docs.google.com/forms/d/1ND34aFfJ-KKXVO--hxD_XBH8Dk128W4gHotkrrfZosQ/edit

ومن خالل استبانة تقوم بنودها على املعايري التالية:

• وضو مخطط املقرروما يستاد ه من معلومات ومهارات.
• وضو متطلبات اجتيازاملقرربما ياا من تكليفات وأساليب التقييم.
• وضو متطلبات اجتيازاملقرربما ياا من تكليفات وأساليب التقييم.
• ا ساق التكليفات ال يطل اا األستاق مع مخطط املقرر.
• ال زاث األستاق بتغطية جوانب املقرركا ة.
• إيضا األستاق للمقرربأمثلة وخبعات تطبيقية.
• ال زاث أستاق املقرربمساعد ي في أثناء الساعات امل تبية.
• استخداث األستاق ألساليب التشويق والتشجيع في تدريس املقرر.
• اهتماث األستاق بتقويم أدائي شكر مستمر.
• مساعدة املقررعل التف يعاالبتكاري.
• مساعدة التكليفات املرتبطة باملقررعل تطوير معارفي ومهارا ي.
• عدالة وموضوعية تصحيح الواجبات واالختبارات.
ً
• يحلر البعنامج بيانات التقييم سنويا (مثر مؤشرات األداءو املقارنة املرجعيةو معدالت إتماث الطالب
للبعنامجو تقييمات الطالب للبعنامجو الدورات والخدمات) واستخداث نتائج التحلير في التخطيط والتطوير
واتخاق القرار.
• يقوث البعنامج بإجراء تقييم دوري سنوي وإعداد تقاريرحول املستوى العاث للجودةو مع تحديد نقاط القوة
والضعفو خطط للتحسين ومتا عة تنفيلها.
• يقوث البعنامج بإجراء تقييم شامر كر خمس سنوات.
• إبرازدوراملح مين واملناقشين للرسائر في إجراءات جودة البعنامج.
• عن طريق مقارنة مخرجات مقررات البعنامج بمقررات البعامج املقدمة في الجامعات األخرى.
• املراجعة الداخلية والخارجية لألداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس وتقديم املشورة والنصح لتحسين
وتطوير األداء.
• ش ير لجنة استشارية للبعنامج تضم أصحاب املصلحة والقادة املمارسين في التخصص واملهتمين بمراجعة
البعنامج.
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 .4الترتيبات المتبعة للتأكد من تحقيق التكافؤ بين المقر الرئيس للبرنامج ( بشطريه :طالب ،طالبات) وبقية الفروع األخرى.

• ش ير لجنة ثالثية لتصحيح عينات عشوائية من أوراق االجابة بين الشطرين.
• املقارنة بين نتائج املقررالواحد بين الشطرين ومعدالت التميزوالتعثع.
• التأكد من تو ا روسالمة كا ة املر ا ق والتعهيزات في الشطرين.
• توحيد ال تاب املقرر.
• توحيد األسئلة في االختبارات.
• االل زاث بمعاييعاالسئلة وسيععملية االختبارات.
• ش ير اللجنة االستشارية الطالبية من ممثلين عن الصفوف من اللكوروا ناعو وعقد اجتماعات لكر
شطر مع إدارة البعنامج ملناقشة القضاياو والتطويرمن وجهة نظر الطالب والطالبات.
 .5ترتيبات تطبيق الضوابط المؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية

(إن وجدت)

• عمر شراكات مع جهات قات عالقة.
• شجيع أعضاء هيئة التدريس عل النشر العلم و وإجراء البحوع من خالل دعم مشاريع البحث العلم في
الجامعة.
 .6خطة تقييم مخرجات التعلم للبرنامج وآليات االستفادة من نتائجها في عمليات التطوير.

والخطة كما يلي :
-1

-2
-3
-4

مةةن خةةالل طةةالب البعنةةامج مةةن خةةالل توزيةةع اسةةتبانات ملعر ةةة نقةةاط القةةوة والضةةعف فةةي البعنةةامج جةةراء خطةةة
التحسة ةةين علياة ةةا واالسة ةةتفادة مة ةةن نتائعهة ةةا فة ةةي مبة ةةادرات واجة ةةراءات الخطة ةةة التشة ةةغيلية ملعالجة ةةة نقة ةةاط القة ةةوة
والضعف.
عن طريق استشاريين أو مقيمين خارجيين ( املح م الخارجي)
عن طريق توصيات االساتلة من خالل تقارير املقررات التدريسية حول عدير توصيف البعنامج ومقرراته.
عن طريق توزيع استبانات عل جهات التوظيف وارإلاب العمر لقياس مستوى الخةةريعين واالسةةتفادة م اةةا فةةي
استطالع الرأي.

با ضا ة ا ما يلي:
جماالت التعلم وفق اإلطار الوطين للمؤهالت
وخمرجات التعلم

1.0

•  1ع 1أن يصةةف منةةاهج أصةةول الفقةةه واملؤلفةةات
 .في ال عاع األصو ي
1
1.2
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ع 2أن يشة ة ةةر ال تابة ة ةةات األصة ة ةةولية القديمة ة ةةة
والحديثة و ق معاييعالبحث العلم الحديث

اسرتاتيجيات
التدريس

املعرفة
نااية الفصر األول

نااية الفصر األول

طرق التقييم

2.0

املهارات اإلدراكية
• نااية الفصر األول

2.1

أن يبت ة ة ةةر الحلة ة ةةول العلمية ة ةةة للة ة ةةرد عل ة ة ة األ ةك ة ةةار
املخالفة املوجهة للدراسات األصولية

2.2

أن يس ةةتنبط أ كةةارا بحثي ةةة علمي ةةة متخصص ةةة ف ةةي
أص ة ةةول الفق ة ةةه وقض ة ةةاياه املس ة ةةتعدة اس ة ةةهاما ف ة ةةي
التنمية املستدامةو

نااية الفصر السادس

3.0

القيم

3.1

نااية الفصر السادس
أن يش ةةارك ف ةةي تط ةةوير الخب ةةعات العلمي ةةة واملهني ةةة
بمسؤولية واستقالل .

نااية الفصر السادس
3.2

أن ي ة ة ة ةةون ق ة ة ة ةةدوة ف ة ة ة ةةي املش ة ة ة ةةاركة البن ة ة ة ةةاءة ب ة ة ة ةةين
املجتمعات املحلية وا قليمية والدولية.
.7مصفوفة تقويم جودة البرنامج
مجاالت  /جوانب التقويم

قيادة البعنامج

رضا الطالب عن اعلية وأداء
أعضاء التدريس

مصادر  /مراجع التقويم

هيئة التدريس والطالب
واملوظفون

الطالب

رضا الطالب عن مصادرالتعلم

الخدمات املقدمة لطالب البعنامج
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طرق التقويم

توقيت التقويم

استبانة

خالل  4اعواث دراسية:
 1443 /1442هة 1444/1443 -
هة  1445 /1444 -هة-
 1446/1445هة
خالل  4اعواث دراسية:
 1443 /1442هة 1444/1443 -
هة  1445 /1444 -هة-
 1446/1445هة
خالل  4اعواث دراسية:
 1443 /1442هة 1444/1443 -
هة  1445 /1444 -هة-
 1446/1445هة
خالل  4اعواث دراسية:
 1443 /1442هة 1444/1443 -

استبانة رضا الطالب عن
اعلية وأداء أعضاء
التدريس

الطالب

استبانة رضا الطالب عن
مصادرالتعلم

الطالب واعضاء هيئة

استطالع الراي (استبانة)

مجاالت  /جوانب التقويم

مصادر  /مراجع التقويم

طرق التقويم

توقيت التقويم

عن رضا الطالب عن
التدريس
الخدمات املقدمة
خالل  4اعواث دراسية :
استطالع الرأي واملراجعة
األقساث األكاديمية املناظرة
 1443 /1442هة 1444/1443 -
الداخلية والخارجية
هة  1445 /1444 -هة-
أو القريبة من التخصص
لخطة البعنامج
هة  1445 /1444 -هة-
 1446/1445هة

الشراكات

 1446/1445هة

مجاالت  /جوانب التقويم (قيادة البرنامج ،فاعلية التدريس والتقويم ،مصادر التعلم ،الخدمات ،الشراكات  ....الخ)
مصادر  /مراجع التقويم (الطالب ،الخريجون ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،اإلداريين ،الموظفين ،المراجع المستقل ....الخ)
طرق التقويم (استطالعات الرأي ،المقابالت ،الزيارات ......... ،الخ)
توقيت التقويم (بداية الفصل الدراسي ،نهاية العام األكاديمي  .........الخ)

 .8مؤشرات أداء البرنامج الرئيسة:
الفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء المستهدفة (لبرنامج أصول الفقه في الفصل الدراسي الثاني ) عام  1443هـ
مؤشر األداء الرئيس

المستوى المستهدف

طرق القياس

توقيت القياس

م

Kp1-p01

3و3

مقياس
5-1

خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

3

Kp1-p03

نسبة املتحقق من
مؤشرات أهداف الخطة
التشغيلية للبعنامج
رضا املستفيدين عن
جودة الخدمات
املجتمعية
تقييم الطالب لجودة
التعلم في البعنامج

%85

املعادلة الحسابية
%100-1

خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

3و3

مقياس
5-1

4

Kp1-p04

5

Kp1-p05

تقييم الطالب لجودة
املقررات
معدل االتماث الظاهري

2و3

مقياس
5-1

خالل عامين دراسيين هما :
 1443 /1442هة 1444/1443 -
هة
خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

%60

Kp1-p07

7

Kp1-p08

مستوى أداء الطالب في
االختبارات املهنية
الوطنية
نسبة الخريعين اللين
توظفوا

املعادلة الحسابية
%100-1
املعادلة الحسابية
%100-1

خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة
خالل عامين دراسيين هما :
 1443 /1442هة 1444/1443 -
هة

%22

املعادلة الحسابية
%100-1

8

Kp1-p09

متوسط أعداد الطالب

خالل  3اعواث دراسية :
 1443 /1442هة 1444/1443 -
هة  1445 /1444 -هة
خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

1

2

6

16

الرمز

Kp1-p02

%45

 20-10طالبا

احصاء الجدول الدراس

م

الرمز

مؤشر األداء الرئيس

المستوى المستهدف

في الشعبة
تقييم جهات التوظيف
ل فاءة الخريعين

7و2

مقياس
5-1

5و3

مقياس
5-1

9

Kp1-p10

10

Kp1-p11

11

Kp1-p12

12

Kp1-p13

رضا الطالب عن
الخدمات
نسبة الطالب ا هيئة
التدريس
النسبة املئوية لتوزيع
هيئة التدريس
نسبة سرب اعضاء
هيئة التدريس

14

Kp1-p15

15

Kp1-p16

16

Kp1-p17

نسبة النشرالعلم
ألعضاء التدريس
متوسط البحوع لكر
عضو هيئة تدريس
متوسط االقتباسات
من البحوع العلمية
رضا املستفيدين عن
مصادرالتعلم

13

17

Kp1-p14

Kp1-p18

طرق القياس

توقيت القياس

خالل  3اعواث دراسية :
 1443 /1442هة 1444/1443 -
هة  1445 /1444 -هة
خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

احصاء الجدول الدراس

خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

%70

املعادلة الحسابية
%100-1

خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

%5

املعادلة الحسابية
%100-1

%40

املعادلة الحسابية
%100-1

خالل  4اعواث دراسية :
 1443 /1442هة 1444/1443 -
هة  1445 /1444 -هة-
 1446/1445هة
خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

 3-1بحثا لكر
عضو
%20 -5

املعادلة الحسابية
%100-1

خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

املعادلة الحسابية
%100-1

خالل العاث الدراس االول
 1443 /1442هة

مقياس
5-1

خالل  4اعواث دراسية :
 1443 /1442هة 1444/1443 -
هة  1445 /1444 -هة-
 1446/1445هة

25 -1

3و3

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

ي .بيانات اعتماد التوصيف
جهة االعتماد:
رقم الجلسة:

معلس قسم الشريعة
املجلس

تاريخ الجلسة:

منسق البعنامج
أ .د  /هد بن عبيد العرابي
رئمس قسم الشريعة
د /زاهربن حسن الحمدي
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