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مقدمة

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،،  

وبعد:

 من حرص جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وكلية الشريعة بالرياض على عملية التطوير والتوافق مع املتطلبات الوطنية واالقتصادية، وتحقيًقا 
ً
فانطالقا

لكل ما يدعم ويتوافق مع  رؤية السعودية ٢٠٣٠ ، وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ م ، للرقي بمستوى الكفاءة والفاعلية للتعليم في كلية الشريعة، وتزويد خريجيها 
باملعارف واملهارات الالزمة، وموائمة احتياجات ســوق العمل في ظل اإلطار الســعودي للمؤهالت، والوصول إلى مســتقبل زاهر، ومواكبة التطورات في بنائها الداخلي 

وتحقيق أعلى معايير الجودة، وتأهل كلية الشريعة لالعتماد البرامجي. 

 فقــد قامــت كليــة الشــريعة ممثلــة فــي وكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة بإعــداد املرحلــة الثالثــة مــن خطتهــا االســتراتيجية لألعــوام الجامعيــة مــن ) ١٤٤١/١٤٤٠(  إلــى 
)١٤٤٦/١٤٤٥هـــ(  واملتزامنــة مــع رفــع تقريــر الدراســة الذاتيــة تمهيــًدا للزيــارة الدوريــة القادمــة لالعتمــاد اآلكاديمــي واملتوقــع أن تكــون بعــد ســبع ســنوات مــن العــام الــذي 
حصــل فيــه برنامــج البكالوريــوس علــى االعتمــاد ،  حيــث جــرى تطويــر الخطــة الســابقة ، وإضافــة مســتجدات كثيــرة فــي جميــع مجــاالت البرنامــج، تحقيًقــا لرســالتها ، 

وترجمــة ألهدافهــا إلــى واقــع. 

نسأل هللا أن يجعل فيها الخير والنفع للجميع.
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كلمة عميد كلية الشريعة 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، نبينا محمد ـ  صلى هللا عليه وسلم ـ أما بعد:

فضمــن الخطــوات التــي تســعى إليهــا كليــة الشــريعة بالريــاض نحــو التميــز والريــادة فــي تعليــم الشــريعة والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع فقــد أعــدت الكليــة ـ ممثلــة فــي وكالــة الكليــة للتطويــر 
والجــودة وإدارة ضمــان الجــودة ـ بإعــداد الخطــة اإلســتراتيجية لكليــة الشــريعة. 

وقد راعت هذه الخطة أهداف الكلية ورؤيتها ورسالتها، والسعي إلى ما يميز كلية الشريعة، إضافة إلى مواكبتها لرؤية اململكة العربية السعودية )٢٠٣٠( وبرنامج التحول الوطني )٢٠٢٠( 
التي جاءت لتحقق الرفعة واملكانة العالية للوطن. 

وشارك في وضع الخطة ومراجعتها منسوبو الكلية واملستفيدون منها وأعضاء املجلس االستشاري للبرنامج. 

فجاءت هذه الخطة طموحة في مبادراتها، ومتميزة بإجراءاتها، وأهدافها التشغيلية ومؤشرات األداء. 

ويمثل هذا اإلصدار: املرحلة الثالثة من الخطة اإلستراتيجية للكلية.  

 

 .)shariacollege@imamu.edu.sa( :وتسعد الكلية بتلقي ملحوظاتكم ومقترحاتكم على بريدها الرسمي

وأنتهــز الفرصــة ألتقــدم بوافــر الشــكر وجزيــل االمتنــان ملعالــي مديــر الجامعــة ، حفظــه هللا ورعــاه ـ علــى دعمــه الالمحــدود لوحــدات الجامعــة املختلفــة، والســيما كليــة الشــريعة، وتوفيــر كافــة 
السبل واإلمكانات التي تنهض بها، وتعلي من شأنها، والشكر يمتد لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، وعمادة التقويم والجودة على دعمهم للكلية في مسيرة الجودة واالعتماد 
األكاديمي، وشــكر خاص لوكالة الكلية للتطوير والجودة وفريق إدارة ضمان الجودة في الكلية على جهودهم الكبيرة في تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي ونشــر ثقافة الجودة 

وســعيهم الــدؤوب فــي ذلــك، فللجميــع مــن الشــكر أجزلــه، ومــن الدعــاء أصدقــه. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

د. يحيى بن علي العمري

عميد كلية الشريعة بالرياض
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محفزات الخطة االستراتيجية وأهدافها وإجراءاتها 
 

محفزات الخطة االستراتيجية: 
  • تحقيق كل ما يدعم  رؤية اململكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ م ، للرقي بمستوى الكفاءة والفاعلية للتعليم في كلية الشريعة. 

• دعم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية إلدارة ضمان الجودة في البرنامج.  

• حصول برنامج الشريعة في الكلية على االعتماد البرامجي الكامل.  

•تحديث برامج الكلية العلمية والتعليمية واإلدارية، وتطويرها.   

•رفع كفاءة مخرجات التعلم ، وتطوير استراتيجياتها، وآليات تحقيقها.  

•تحفيز الطاقات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس ، ومن في حكمهم.   

•تفعيل دور الكلية في الخدمة املجتمعية وتنمية البيئة.   

•تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي املحلية والعاملية.   

 .
ً
 وعامليا

ً
•تعزيز فرص التبادل املعرفي بين الطلبة محليا  

•رفع املستوى األكاديمي والبحث العلمي من أجل بناء اقتصاد املعرفة.   

•تطوير النظم املتبعة من أجل مسايرة التقنيات الحديثة والتقدم املعرفي والتكنولوجي.   

•تطوير التنظيم اإلداري الداعم لتطوير اإلجراءات اإلدارية.   

•التنمية املالية املستدامة للكلية.   

•هيكلة النظم األكاديمية واإلدارية وربطها بتحقيق األهداف.   

•تعزيز الشراكة املجتمعية.   
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أهداف التخطيط االستراتيجي: 
 

•تحقيق رسالة كلية الشريعة، وترجمة أهدافها إلى واقع ملموس.  

 للتميز والريادة. 
ً
•الحاجة إلى نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي سعيا  

•تحقيق االلتزام بإنجاز املهام.    

•جدولة األعمال وتحديد املهام لتحقيق سرعة اإلنجاز وجودة األداء.   

•توفير منظومة عمل تعتمد على التخطيط.   

•تحليل الوضع القائم وتحديد اإلجراءات املستقبلية.   

•تحقيق مناخ إيجابي للعملية التعليمية قائم على التخطيط.   

•إبراز نقاط القوة والضعف في الوضع التنظيمي ومعالجتها.   

•تحديد األولويات، وآلية التعامل مع األزمات.   

• تحقيق ربط الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة برؤية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ورسالتها وأهدافها.  
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إجراءات إعداد الخطة االستراتيجية: 
- تحليل الوضع الراهن للخطة االستراتيجية السابقة، ودراسة نتائج التقرير وتوصيات التحسين التي تضمنتها التقارير السنوية والدراسة الذاتية.  

- اجتماع أعضاء الجودة ومنسقي البرنامج ووحدة األقسام العلمية لإلعداد األولي للخطة االستراتيجية.  

- ربط الخطة برؤية اململكة العربية السعودية ٢٠٣٠ تركيًزا على برنامج التحول الوطني محور التعليم.  

- فحص الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، والتحقق من مدى اتساق الخطة االستراتيجية للكلية معها.  

- عقد ورشة الستطالع آراء قادة البرنامج وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.  

- استطالع رأي املستفيدين من الطلبة والخريجين ومنسوبي الكلية والهيئة االستشارية وجهات التوظيف.  

- كتابة الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة وفًقا ملكونات وثيقة الخطط االستراتيجية التي حددتها هيئة تقويم التعليم.  

- تطوير الخطة االستراتيجية للكلية وفًقا لخطط التحسين الواردة في ملف اإلجابة على توصيات فريق املراجعين لالعتماد املؤس�سي والبرامجي ومؤشرات أدائها.  

- عرض الخطة االستراتيجية على قيادات الكلية مثل: مجالس األقسام العلمية ، ومجلس الكلية.  

- اعتماد الخطة االستراتيجية من مجلس الكلية   

الخطة االستراتيجية 
لكلية الشريعة بالرياض 
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الخطة االستراتيجية 
لكلية الشريعة بالرياض 
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الملخص التنفيذي 

تناولت الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة العناصر التالية:

)١( نبذة عن الكلية، واملقررات التي ترعاها.  

•رؤية الكلية.  

•رسالة الكلية.  

•أهداف الكلية.  

)٢( تحليل البيئة الداخلية والخارجية بدراسة العوامل الداخلية وتحديد ما تتضمنه من نقاط قوة أو ضعف، ودراسة البيئة املحيطة بالكلية وتحديد   

الفرص التي تتيحها واملخاطر التي تفرضها  .  

. SWOT   ٣( جدول التحليل الرباعي ، من خالل تطبيق تحليل(  

عنى بها الكلية، ووضع آليات لتحقيقها،  ومؤشرات آدائها، وإجراءات املتابعة وتقييم التقدم لكل هدف.
ُ
)٤( صياغة األهداف االستراتيجية بحسب املجاالت التي ت  

)٥( الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة لألعوام الجامعية من ١٤٤١/١٤٤٠ إلى ١٤٤٦/١٤٤٥هـ   

)٦(  خطة إدارة املخاطر  

وتفصيل هذه املحاور على النحو اآلتي:
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أ( نبذة عن كلية الشريعة:
-كلية الشريعة: هي كلية تابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ومقرها مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، تأسست عام ١٣٧٣هـ.

عنى بتدريس العلوم الشرعية في مجال التخصص، وتأهيل طالبها للفتوى، والقضاء، والنيابة العامة، واملحاماة، والتحكيم، واالستشارات الشرعية، وتدريس العلوم الشرعية. 
ُ
 - وت

 أربعة أقسام علمية، وهي قسم الفقه وقسم أصول الفقه وقسم الثقافة اإلسالمية، وقسم األنظمة. 
ً
 - تضم الكلية حاليا

ب( رؤية كلية الشريعة ورسالتها وأهدافها وقيمها

رؤية كلية الشريعة:  
 الريادة في تعليم الشريعة،والتميز في البحث العلمي ،وخدمة املجتمع. .

رسالة كلية الشريعة:  
  تأهيل متخصصين متميزين، يملكون قدرات علمية ومهارات بحثية في علوم الشريعة ،ومهنية في القضاء واإلفتاء والتعليم والتوجيه واالستشارات بما يسهم في 

إثراء املعرفة اإلنسانية وخدمة املجتمع من خالل توفير بيئة علمية متكاملة ذات جودة عالية.

أهداف كلية الشريعة:  
تهدف الكلية إلى ما يلي:

:  توفير بيئة علمية متميزة ،تسهم في االرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.
ً
أوال  

: إعداد الباحثين في علوم الشريعة.
ً
ثانيا  

: املساهمة في مخرجات البحث الشرعي املتميز ،بما يخدم أصالة البحث العلمي ،ويلبي متطلبات  العصر.
ً
ثالثا  

رابًعا: تعزيز املشاركة املجتمعية  املتبادلة في مجاالت القضاء واإلفتاء والتعليم و االستشارات.  
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قيم كلية الشريعة:  
أوال: اإلخالص  

: األصالة واملعاصرة.
ً
ثانيا  

: الجودة واإلتقان . 
ً
ثالثا  

: املبادرة واإلنتاجية.
ً
رابعا  

: العدالة.
ً
خامسا  

: الثقة واالحترام املتبادل.
ً
سادسا  

: املهنية. 
ً
سابعا  

ج( رؤية برنامج الشريعة لمرحلة البكالوريوس
. رؤية برنامج الشريعة:    

 الريادة في تعليم الشريعة،والتميز في تأهيل الباحثين ،وخدمة املجتمع وفق أفضل معايير الجودة. 

رسالة برنامج الشريعة:  
  تأهيل متخصصين متميزين، يملكون املعارف واملهارات التي تؤهلهم للقضاء واإلفتاء والتعليم والتوجيه واالستشارات الشرعية والنظامية وفق أفضل معايير 

الجودة.

أهداف برنامج الشريعة:  
يهدف البرنامج إلى ما يلي:

أوال: تأهيل متخصصين في علوم الشريعة.
ثانًيا: إكساب الطلبة املهارات البحثية التي تؤهلهم إلعداد البحوث العلمية في علوم الشريعة.

ا: تلبية حاجة املجتمع في القضاء واإلفتاء والتعليم والتوجيه واالستشارات .
ً
ثالث
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د( إحصائية بأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين واإلداريين والطلبة في الكلية 
للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ     

1.إحصائية بأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين:

اإلجمالي
الجنسية اإلجمالي معيد محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

غير 
سعودي سعودي نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال القسم

١٨٤ ٦ ١٧٨ ٧٨ ١٠٦ ١٨ ٢١ ٣٣ ٢١ ٢٤ ٣٢ ٨ ١٨ ٣ ١٤ الفقه 
١٠٩ ٨ ١٠١ ٤٢ ٦٧ ١٣ ١٤ ١٦ ١٣ ١١ ١٦ ١ ١٠ ٠ ١٤ أصول الفقه

٥٤ ٦ ٤٨ ٢٣ ٣١ ٢ ٨ ٢٠ ٧ ١ ٨ ٠ ٥ ٠ ٣ الثقافة اإلسالمية

١٣ ٠ ١٣ ٠ ١٣ ٠ ١٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األنظمة

360 ٢٠ ٣٤٠ ١٤٣ ٢١٧ ٣٣ ٣٥ ٦٩ ٤٤ ٣٦ ٥٦ ٩ ٣٣ ٣ ٣١ املجموع
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2.إحصائية باإلداريين :

المجموع المستخدمون والعمال اإلداريون على وظائف مؤقتة اإلداريون على وظائف رسمية
٤٨ النظافة: ١٠ الصيانة: ٦  الخدمة: ٤ - ٢٨ قسم الطالب

٦٧ ٤ - ٦٣ قسم الطالبات

٣- إحصائية بطلبة  مرحلة البكالوريوس:

المجموع الطالبات الطالب

٨٨١٢ ٣٦١٤ ٥١٩٨
عدد الطالب اإلجمالي 

امللتحقين بالبرنامج

٦٤٩ ٨٨ ٥٦١
عدد الطالب الدوليين 

امللتحقين بالبرنامج
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هـ(   الهيكل التنظيمي لكلية الشريعة

مدير�الشؤون�اإلدارية
واملالية

وكيلة�الكلية�
لشؤون�الطالبات

وكيل�الدراسات�العليا�
والبحث�العلمي

وكيل�الشؤون�التعليمية
�والجودة

إدارة�ضمان
�الجودة

وحدة�الخريج�ن�اإلرشاد�األكاديم�

مجلس�كلية�الشريعة

عميد�كلية�الشريعة

وحدة�الجودة�واالعتماد�األكاديمي

وحدة�القياس�والتقويم

وحدة�التخطيط�واملتابعة

وحدة�
خدمة�ا�جتمع

وحدة�دعم�التعلم�والتعليم
وحدة�اإلحصاء�والبيانات

وحدة�التدريب�والتنمية

وحدة�الخطة�الدراسية�واملقررات

وحدة�
األنشطة�الالصفية

قسم�الفقھ

قسم�أصول�الفقھ

قسم�الثقافة�اإلسالمية

قسم�األنظمة

أمانة�
مجلس�الكلية

وحدة�
البحوث�العلمية

وحدة�الجودة�¤ي�قسم�الفقھ

وحدة�الجودة�¤ي�قسم�أصول�الفقھ

وحدة�الجودة�¤ي�قسم�الثقافة�اإلسالمية

وحدة�الجودة�¤ي�قسم�األنظمة
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و(  تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية:

تحليل بيئة العمل الداخلية 

تتسق رسالة كلية الشريعة مع رسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وتوجهات وزارة التعليم التطويرية.   :
ً
أوال

وجود لجنة استشارية تضم أعضاء من املهنيين والخبراء وجهات التوظيف، للمساهمة في تقييمه وتطويره وتحسين أدائه. ــــا: 
ً
ثانيـــــــــــ

وجود أعضاء وعضوات هيئة تدريس يمتلكون املؤهالت والخبرات املناسبة للمقررات التي يدرسونها ، لكن  من جهة أخرى يكلف املعيدين بتدريس املقررات رغم عدم وجود خبرة كافية لديهم.  :
ً
ثالثـــــــــــــــا

:   تميز البرنامج بالقوة العلمية في املقررات وأصالتها، مع مواكبة الواقع، واتساق مخرجات التعلم مع اإلطار السعودي للمؤهالت، ومراعاتها للخصائص الطالبية ، وقياسها بشكل منتظم
ً
رابعـــــــــــــــا

تفوق طلبة البرنامج العلمي، وتميزهم، وحرصهم على استمرارية التعلم، وتطوير الذات وخدمة املجتمع، ويتضح ذلك في حصول خريجي البرنامج على نسب عالية في اختبار القدرات، حيث كان متوسط   :
ً
خامسا

النسبة التي حصلوا عليها ٨٠%، كما أن نسبة رضا الخريجين عن البرنامج عالية جًدا, ونسبة من استكمل الدراسات العليا كانت عالية كما وضح مسبًقا.  

غالبية القضاة في املحاكم، والعاملين في وزارة العدل وديوان املظالم والنيابة العامة، وعدد كبير من أعضاء اإلفتاء وهيئة كبار العلماء من خريجي البرنامج، كما يوجد نخبة من خريجي البرنامج املتميزين   :
ً
سادسا

الذين يتسنمون مناصب عليا في الدولة، كمجلس الوزراء، وهيئة كبار العلماء، وهيئة الخبراء، واملؤسسات التعليمية وغيرها،  

تميز خريجي البرنامج وأعضائه في البحث العلمي، ودراسة النوازل الفقهية، التي تطرأ على املجتمع في جميع املجاالت الشرعية، واالجتماعية، واالقتصادية، والطبية، والتعليمية، والبيئية، ونحوها من  ا: 
ً
سابعـــــــ

املجاالت.   

اهتمام إدارة البرنامج بتحقيق الجودة في العمل ، والسعي لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة امللتحقين بالبرنامج .  :
ً
ثامنـــــــــــــــا

إقبال خريجي املرحلة الثانوية على البرنامج خاصة من ذوي املعدالت املرتفعة.  :
ً
تاسعـــــــا

التحاق عدد من طالب املنح من خارج اململكة بالبرنامج.  :
ً
عاشــــــــرا

حادي عشر: معايير القبول لطالب الشريعة ال تتسق بشكل كبير مع خصوصية برنامج الشريعة .

ثاني عشـــــــــــــر:  تميز خريجي البرنامج عند التحاقهم ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية واألهلية مقارنة بغيرهم من خريجي البرامج املشابهة.

ثالث عشـــــــر:  مشاركة عدد من أعضاء البرنامج في اللجان وحلقات النقاش، ملشروع إعداد معايير برامج الشريعة التابع لهيئة تقويم التعليم.

رابع عشـــــــر:    تقديم الخدمات املساندة للطالب باستخدام الوسائل الحديثة، التي تسهم في سرعة اإلنجاز، وتقديم الدعم بطريقة أفضل مما كانت عليه.

ا للطلبة والباحثين، ويتمكن منسوبي الكلية من االستفادة من املكتبة الرقمية السعودية. خامس عشـر: تتاح مصادر التعلم للمستخدمين فاملكتبة املركزية  تفتح يوميًّ

سادس عشـر:تتحقق في املرافق والتجهيزات متطلبات الصحة والسالمة، وتوجد فرق للدعم الفني، كما تتوفر مرافق خاصة بالطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة.
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سابع عشـــــــر: يتم تنفيذ كافة الخدمات، مثل أعمال النظافة والتخلص من النفايات والصيانة البسيطة وخدمات السالمة واإلدارة البيئية، لكن تكثر األعطال في الشبكة واالستديوهات ، ونقص الوسائل 

    الحديثة في  بعض القاعات واملعامل. 

ثامن عشـــــــر: انتشار بعض املظاهر السلبية التي لم تكن موجودة من قبل ، مثل : التدخين ، والتجمع في أوقات الصلوات ، وعدم التقيد باللباس الرسمي ، وغيرها من املظاهر السلبية.

تاسع عشـر: دعم مركز التميز البحثي في فقه القضايا املعاصرة في املؤسسة بالكفاءات العلمية واإلدارية من أعضاء هيئة التدريس في البرنامج ، واتفاقية تعاونية مع الجمعية الفقهية السعودية.

عشــرون:  اعتمــاد البعــض علــى املذكــرات الدراســية، وركــون بعــض األســاتذة إليهــا ، مــن دون ربــط الطــالب والطالبــات بكتــب التــراث ، وعــدم وجــود خطــوات عمليــة إلعــداد كتــب دراســية محكمــة للمقــررات مــن قبــل 

األســاتذة املتخصصيــن .

تحليل البيئة الخارجية 
تعدد جهات التوظيف لخريجي البرنامج مقارنة بغيره من خريجي الكليات املشابهة.  :

ً
أوال

مساهمة مخرجات البرنامج في سد حاجة املجتمع في املجاالت املختلفة، كالتعليم الشرعي املتخصص واإلفتاء، والقضاء، واالستشارات الشرعية، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، والطلبة بشكل كبير  ــــا: 
ً
ثانيـــــــــــ

في خدمة املجتمع.  

تزايد الطلب على نشر اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس من قبل دور النشر على مستوى العالم اإلسالمي.  :
ً
ثالثـــــــــــــــا

:   طلب البرامج املشابهة في الجامعات السعودية، لعقد املقارنة املرجعية مع برنامج الشريعة فيما يتعلق باملقررات, وأساليب التدريس.
ً
رابعـــــــــــــــا

:  وجود برامج مشابهة - قديمة وحديثة - يسعى القائمون عليها لتطوير إجراءاتها اإلدارية واألنظمة التقنية والتكنولوجية، والوصول ملستويات متقدمة في تحقيق ممارسات الجودة . 
ً
خامسا

.



18

 

ز(  جدول التحليل الرباعي

نقاط الضعف وأولويات التحسين  جوانب القوة
العمل على التنسيق مع إدارة الجامعة لتناسب عدد الطلبة إلى الهيئة التدريسية وفق املعدالت • 

العاملية، وترشيد القبول بما يتناسب مع خصوصية البرنامج  نظًرا لوجود نسبة من الطلبة 
املحولين املتدني مستواهم واملتعثرين، و لعدم  وجود معايير واضحة تكفل االقتصار على 

الطالب املتميزين ، ومن ذلك : رفع النسبة املركبة ، واجتياز املقابلة الشخصية ، واجتياز اختبار 
تالوة القرآن، و إتقان اللغـــة العربية واإلمالء . 

تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في املشاريع البحثية . • 

تأخر بعض أعضاء هيئة التدريس - ممن هم على رتبة أستاذ مساعد - في إنجاز البحوث • 
العلمية املحكمة .

زيادة عدد املشاركات البحثية في املؤتمرات والندوات األكاديمية . • 

التوسع في االعتماد على املعيدين ، ومنح أكثرهم االستقالل التام بتدريس بعض املقررات كثرة • 
املتعاونين من حملة املاجستير بسبب التوسع في القبول، مما يسهم في عدم تحقق أهداف 

الكلية على الوجه املأمول.

قلة املؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية التي تنظمها الكلية .• 

تفعيل آلية تلزم أعضاء هيئة التدريس بحضور دورات التطوير الذاتي والوظيفي  .• 

زيادة االستفادة من نتائج قياس مخرجات تعلم البرنامج واملقررات .  • 

تطوير تقاير اإلنجاز الدورية للخطط التشغيلية املرتبطة بالخطة االستراتيجية ، واالستفادة • 
منها باتخاذ القرارات والتوصيات املناسبة بعد مناقشتها في مجلس الكلية .  

زيادة الرعاية لتعزيز اإلرشاد الوظيفي للطلبة والخريجين ، وأهمية زيادة عدد جهات التوظيف • 
في املهن التي تناسب خريجي الشريعة في يوم املهنة ، لرفع مستوى حضور الطلبة والخريجين 

للفعالية .

انتظام وتعزيز التواصل مع خريجي الكلية ، وتشجيعهم لتقديم املبادرات واملشاركة في األنشطة • 

حصول برنامج الشريعة في الكلية على االعتماد البرامجي الكامل.• 
تمّيز أعضاء هيئة التدريس في الكلية بخبراتهم العلمية واملهنية البارزة، و استقطاب الكلية عدًدا • 

من األعضاء املتميزين والتعاقد معهم لالستفادة من خبراتهم في إثراء الكلية
ارتفــاع نســبة الحاصليــن علــى درجــة الدكتــوراه أو املحاضريــن مقارنــة باملعيديــن فــي العــام الــذي • 

أعــدت فيــه الدراســة .
قــوة املناهــج الدراســية فــي الكليــة، وأصالتهــا، و اتســاق مخرجــات التعلــم فيهــا مــع اإلطــار الســعودي • 

للمؤهــالت، ومراعاتهــا للخصائــص الطالبيــة والحتياجــات ســوق العمــل ، وقياســها بشــكل منتظــم 
والعمــل علــى تطويرهــا .

توفيــر املؤسســة عــدة دورات ألعضــاء هيئــة التدريــس عبــر عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي، وهــذه • 
الــدورات متعــددة املجــاالت، وُيركــز فيهــا علــى التدريــب علــى اســتراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق 
التقييم ،  ومهارات بناء املصفوفة لالختبارات التحصيلية وإعداد األســئلة و االســتخدام الفعال 

للتقنيــة الحديثــة، وتنميــة املعــارف واملهــارات بشــكل جيــد.
سْبق الكلية في برامج الدراسات العليا وغيرها. • 
تميز مخرجات الكلية في مجال البحث العلمي. • 

 إسهام الكلية في تهيئة القضاة واملفتين وغيرهم.• 
 وجود البرامج املساندة التعليمية للطلبة مثل برنامج تأهيل. • 
إسهام منسوبي الكلية في برامج خدمة املجتمع. • 
وجود اتفاقيات التعاون مع الجمعية الفقهية السعودية ومركز التميز البحثي. • 
د عدد كبير من خريجي الكلية مناصب عليا في الدولة وتأثيرهم الكبير في املجتمع. • 

ّ
تقل

اهتمــام كليــة الشــريعة بدراســة النــوازل والقضايــا املعاصــرة فــي شــتى التخصصــات االقتصاديــة، . ١
والعلميــة، والطبيــة والحيوانيــة، ونحوهــا.

وجود كرا�سي بحثية متميزة في الكلية. • 
وجود عدد من األدلة اإلرشادية، واللوائح الخاصة بكلية الشريعة، وتحديثها حسب املستجدات. • 
مشــاركة هيئــة التدريــس واملوظفيــن والطــالب فــي عمليــات التخطيــط والتقويــم الذاتــي لجــودة • 

والتطويــر. البرنامــج 
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تطوير برنامج تأهيل الطلبة املستجدين .• 

تطوير قواعد البيانات لتوثيق اإلنجازات توثيًقا دقيًقا في وحدات الكلية ، و تطوير التحليل • 
اإلحصائي ملؤشرات قياس األداء  . 

زيادة االهتمام بالتواصل الفعال مع الخبراء املهنيين وجهات التوظيف والخريجين في الخطط • 
االستراتيجية .  

استطالع رأي املجتمع فيما تقدمه الكلية من خدمات للمجتمع ، وتوظيفها في الخطط • 
التطويرية .

 التفاوت في تطبيق متطلبات الجودة بين شطـــري الطالب والطالبات في الكلية، وعدم االهتمام  • 
بثقافة الجودة عند بعض منسوبي الكلية .

زيادة االهتمام بمتابعة انتظام الطلبة في الدراسة ، ومنع الظواهر السلبية كعدم انتظام • 
الدراسة في األسبوع األول ، أو الغياب الذي ينسقه طلبة بعض الشعب ألسباب متنوعة.

قلة الكوادر اإلدارية ذات الكفاءة العالية في األقسام العلمية .• 

االهتمام برفع مستوى تجهيزات املرافق مثل القاعات واملعامل بالوسائل املتقدمة، ومعالجة • 
األعطال بشكل فوري وعاجل .

فــي عمليــات التخطيــط •  اســتطالع رأي جهــات التوظيــف والخريجيــن واالســتفادة مــن النتائــج 
. للتحســين 

ســعي الكليــة إلــى التواصــل مــع خريجيهــا وإطالعهــم علــى تطــورات البرنامــج ودعوتهــم  للمشــاركة فــي • 
األنشطة وتشجيع تقديم الدعم للمبادرات الجديدة ، لكن الكلية بحاجة لتعزيزه بشكل منتظم 

وعلــى نطــاق أوســع.
تعد خدمة املجتمع هدفا رئيســا ورســالة تســعى الكلية لتحقيقه بكافة كوادره وتقدم مســاهمات • 

وحســب  هيئــة التدريــس،  قيمــة للمجتمــع مــن خــالل االســتفادة مــن معــارف وخبـــرات أعضــاء 
احتياجــات املجتمــع لهــا.

المخاطر الفرص

•االستمرار في عملية تحسين ، ومواكبة التطورات في مجال استراتيجيات التدريس وأساليب 
التقويم ، واستجابة أعضاء هيئة التدريس لذلك.

• كثرة النوازل واملستجدات وتسارعها؛ مما يستدعي االستمرارية في تطوير برامج الشريعة. 

• مواكبة متطلبات االعتماد التي تحدثها هيئة تقويم التعليم . 

  .
ً
 وعامليا

ً
 وإقليميا

ً
•املكانة العريقة للكلية محليا

•اإلقبال الكبير من قبل الطلبة على االلتحاق بكليات الشريعة، وذلك لكون تعلم علوم الشريعة 
 لذاته. 

ً
مطلوبا

•التوسع في الطلب على مخرجات برامج الشريعة والخاصة في القضاء واملحاماة والتحقيق واالدعاء 
العام واالستشارات الشرعية. 

•التطوير العام للنظام القضائي في اململكة العربية السعودية. 

•االحتياج العالمي للمعامالت املالية اإلسالمية. 

* تعدد مجاالت سوق العمل لخريجي الكلية  .
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 - المقارنة المرجعية لمؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج 

اختار البرنامج ٧٠% من مؤشــرات األداء التي وضعتها هيئة تقويم التعليم، بقرار من مجلس الكلية، واســتخرج نتائج املؤشــرات في البرنامج، وعقد مقارنة داخلية لتلك املؤشــرات في البرنامج نفســه، للعام الجامعي 
لت تلك املؤشــرات حســب نموذج الهيئة .١

ّ
الذي قبله )١٤٣٧-١٤٣٨(هـ، ومقارنة خارجية لتلك املؤشــرات مع جامعة أم القرى، ثم ُحل

مؤشر األداء الرئيسم
مستوى 
األداء 

المستهدف

مستوى 
األداء 
الفعلي

مستوى 
األداء 

المرجعي 
الداخلي 

مستوى 
األداء 

المرجعي 
الخارجي 

تحليل مؤشر 
األداء 
الرئيس

نعم4.54.443.67متوسط تقدير مدى معرفة صيغة الرسالة واألهداف من أصحاب الشأن١

نعم3.754,653.43.20متوسط تقديرات التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم٢

نعم100%100%100%100%نسبة املقررات التي يجري فيها تقويم طالب البرنامج خالل السنة٣

نعم1:201:231:221:14نسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس )معدل الطالب/ األستاذ(٤

نعم4.54.543.81تقدير الطالب العام لجودة املقررات٥

نعم70%48.91%46.6%50%نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها٦

نعم43%79.5%97%86%النسبة املئوية للطلبة الداخلين بالبرنامج وأكملوا السنة األولى بنجاح٧

٨
نســبة الطلبــة املقبوليــن فــي البرنامــج الذيــن أكملــوا البرنامــج ضمــن الحــد األدنــى مــن 

املــدة
نعم%65%60%61.8%64

نعم3.53.8532.69تقييم الطالب لإلرشاد املنهي واألكاديمي٩

نعم33.6523.6تقييم أصحاب الشأن لخدمات املكتبة١٠

١١
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة خالل السنة السابقة ألسباب 

عدا التقاعد بسبب السن.
نعم%0%3.3%0.2%0.82

نعم26.71%70%83%80%نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركين بفعاليات التطوير املنهي في السنة املاضية١٢

١(يراجع التقرير السنوي لكلية الشريعة للعام الجامعي ١٤٣٨-١٤٣٩ه
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مؤشر األداء الرئيسم
مستوى 
األداء 

المستهدف

مستوى 
األداء 
الفعلي

مستوى 
األداء 

المرجعي 
الداخلي 

مستوى 
األداء 

المرجعي 
الخارجي 

تحليل مؤشر 
األداء 
الرئيس

١٣
عدد ما نشــر في مجاالت علمية محكمة في الســنة الســابقة لكل عضو هيئة تدريس 

بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه
نعم1:21:0,41:0.7571

١٤
نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل الذيــن نشــروا علــى األقــل بحــث واحــد 

بمجلــة محكمــة بالســنة املاضيــة.
نعم٨٠%40%٧٥,٥%60%

١٥
عــدد األوراق العلميــة أو التقاريــر التــي قدمهــا )عرضهــا(، أعضــاء هيئــة التدريــس 

بــدوام كامــل، فــي مؤتمــرات علميــة فــي الســنة املاضيــة.
1:2

1:0,06

العدد: 10

1:0.033

العدد: 6
نعم29

١٦
نســبة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل وغيرهــم مــن املوظفيــن الذيــن قامــوا 

بعمــل أنشــطة )قدمــوا( أنشــطة لخدمــة املجتمــع
نعم%92%95%90%80
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الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة لألعوام الجامعية من 1٤٤1/1٤٤٠ إلى 1٤٤٦/1٤٤٥هـ  

عنى بها الكلية، ووضع آليات لتحقيقها،  ومؤشرات آدائها، وإجراءات املتابعة وتقييم التقدم لكل 
ُ
 وضعت األهداف االستراتيجية بحسب املجاالت التي ت

هدف،وتتضمن ثالث مجاالت : 

وتفصيل هذه المجاالت على النحو اآلتي:

المجال األول: 
التعلم والتعليم

المجال الثالث: 
خدمة المجتمع

المجال الثاني: 
البحث العلمي
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المجال األول: 
التعلم والتعليم
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1: مجال التعلم والتعليم:

أواًل: الهدف العام: 

تأهيل متخصصين في علوم الشريعة.

ثانيًا: األهداف التفصيلية: 

تأهيل طلبة الشريعة علميًا وإكسابهم المهارات في مجال التخصص بمستوى عالي الجودة.   1-1      

دعم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم علميًا وتحفيزهم للتطوير وفق متطلبات ضمان الجودة.   2-1      

      1-٣  تحقيق متطلبات ضمان  الجودة في عمليات اإلرشاد األكاديمي والمهني المقدم للطلبة . 

توفير بيئة علمية متكاملة ذات جودة عالية.  ٤-1      

المجال األول: 
التعلم والتعليم



25

 متطلبات تحقيق األهداف، ومؤشرات األداء  في مجال التعلم والتعليم :

الملخص : 

عدد المؤشرات  الميزانية التقديرية الهدف التفصيلي عدد المبادرات  رقم
الهدف

١.٦١٠.٠٠٠ ريال ١٢ مؤشر ٤ مبادرات  تأهيل طلبة الشريعة علميًا وإكسابهم المهارات 
في مجال التخصص بمستوى عالي الجودة.  ١-١      

٥٠٠.٠٠٠ ريال ١٠ مؤشر ٤ مبادرات
دعم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

علميًا وتحفيزهم للتطوير وفق متطلبات ضمان 
الجودة. 

١-٢      

٥٧٠.٠٠٠ ريال ٢١ مؤشر ٧ مبادرات  تحقيق متطلبات ضمان  الجودة في عمليات 
اإلرشاد األكاديمي والمهني المقدم للطلبة . ١-٣      

١.٧٧٠.٠٠٠ ريال ١٢ مؤشر ١٠ مبادرات  توفير بيئة علمية متكاملة ذات جودة عالية. ١-٤      

٤.٤٥٠.٠٠٠ ريال ٥٣ مؤشر ٢٣ مبادرة المجموع
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

حسب التفصيل الوارد في دليل 
مخرجات التعلم بكلية الشريعة.

الطلبــة  تحقيــق  نســبة 
لمســتوى األداء المســتهدف 

المخرجــات فــي 
١-١-١

أعضاء هيئة 
التدريس 
بإشراف:

 وحدات 
ضمان الجودة 

باألقسام 
العلمية

مدة 

الخطة

1.تزويد الطلبة باملهارات 

واملعارف والكفاءات 

املطلوبة بمستوى عالي 

الجودة . 

تحقيق 
النجاح 

األكاديمي
تحديث 
البنية 

األكاديمية

ال
 ري

١.
٤٠

٠.
٠٠

٠

 :1 - 1
تأهيل 
طلبة 

الشريعة 
علميًا 

وإكسابهم 
المهارات 
في مجال 
التخصص 
بمستوى 

عالي 
الجودة

٤.٩ ٤.٨٥ ٤.٨ ٤.٧٨ ٤.٧٥ ٤.٧
ــرات  تقييــم الطلبــة لجــودة خب

التعليــم فــي البرنامــج. ١-١-٢

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٨ ٣.٧٥ ٣.٥
لجــودة  الطلبــة  تقييــم 

. ت ا ر لمقــر ا ١-١-٣

٤٥ ٤٥ ٤٠ ٤٠ ٣٥ ٣٠
والــدورات  اللقــاءات  عــدد 
للطلبــة. المقدمــة  التدريبيــة  ١-١-٤

%٨٢ %٨٠ %٧٧ %٧٥ %٧٣ %٧٠
الطلبــة  درجــات  متوســط 
اختبــارات  فــي  الخريجيــن 

. س قيــا
١-١-٥

%٨٨ %٨٥ %٨٠ %٧٨ %٧٥ %٧٠
عــن  التوظيــف  جهــات  رضــا 
لطــالب  العلمــي  المســتوى 

لشــريعة. ا
١-١-٦

٧٠ ٦٥ ٦٠ ٥٠ ٤٥ ٤٠
عدد البرامج والنشاطات 

غير الصفية المقدمة 
للطلبة.

١-١-٧
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٧٥ %٥٠ -
تــم  التــي  المقــررات  عــدد 

ومراجعتهــا.  فحصهــا  ١-١-٨

رؤساء 
األقسام 
العلمية  

بإشراف وكالة 
الكلية للتطوير 

والجودة
الفصل 
الدرا�سي 
الثاني 

من العام 
١٤٣٩ـ١٤٤٠هـ

إلى نهاية 
الفصل 
الدرا�سي 
الثاني من 

العام الجامعي 
١٤٤٠ـ١٤٤١ه

2- مراجعة االستراتيجيات 
وآليات القياس في املقررات، 

من خالل : 

أ( التحقق من مناسبة 
االستراتيجيات وآليات القياس 

ملخرجات التعلم في جميع 
تواصيف املقررات وتطويرها.

ب( فحص توصيف كل املقررات 
، وتقاريرها  

ج( مراجعة دليل استراتيجيات 
التعلم بكلية الشريعة

د( مراجعة نماذج قياس 
مخرجات التعلم

ه( متابعة نتائج قياس مخرجات 
التعلم وبناء خطط التحسين 

عليها

تحقيق 
النجاح 

األكاديمي
تحديث 
البنية 

األكاديمية

--  :1 - 1
تأهيل 
طلبة 

الشريعة 
علميًا 

وإكسابهم 
المهارات 
في مجال 
التخصص 
بمستوى 

عالي 
الجودة

٥ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢
عــدد االســتراتيجيات واآلليــات 
لقيــاس  المســتخدمة 

ت جــا لمخر ا
١-١-٩

حسب التفصيل الوارد في دليل مخرجات 
التعلم بكلية الشريعة.

نســبة تقاريــر المقــررات التــي 
الطلبــة  مســتوى  قاســت 
فــي مخرجــات التعلــم حســب 

البرنامــج مصفوفــة 

-١-١
١٠

٢ ٢ ٢ ١ ١ -
حــول  عمــل  ورشــة  عقــد 
ومصفوفــة  األســئلة  بنــوك 

ات. ر االختبــا
-١-١
١١

رؤساء 
األقسام 
العلمية 

بإشراف وكالة 
الكلية للتطوير 

والجودة

3- تطوير آليات تقييم 
الطلبة، من خالل: 

أ( مراجعة وفحص مصفوفة 
االختبارات وبنوك األسئلة لكل 

مقرر

ب( مراجعة نماذج التحقق 
والتدقيق ألسئلة االمتحان 

الفصلي والنهائي والتحقق من 
فعاليتها

ج( توفير برامج تقنية تسهم في 
تقييم الطلبة بعدالة، والتأكد 

من أداء املهام بأنفسهم.

 ٧٠.٠٠٠
ريال
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

٤.٢ ٤ ٣.٧ ٣.٥ ٣.٢ ٣
  معــدل رضــا طلبــة التدريــب 
الميدانــي عــن تحقيــق أهــداف 

التدريــب الميدانــي.
-١-١
١٢

عميد 
الكلية

مدة 
الخطة

4.تفعيل التدريب امليداني 

للطلبة في الخطة املطورة 

بمستوى عال الجودة.

 ١٤٠.٠٠٠
ريال

٤٠ ٤٠ ٣٥ ٣٥ ٣٠ ٣٠
والبرامــج  الــورش  عــدد 
التطويريــة المقدمــة لألعضــاء 
ــم. ــم والتعلي فــي مجــال التعل

١-٢-١

رؤساء 
األقسام 

العلمية و وكالة 
الكلية للتطوير 

والجودة

مدة 
الخطة

1_زيادة مشاركة أعضاء هيئة 
التدريس، ومن في حكمهم في 
الدورات التدريبية في مجال 
التعلم والتعليم واتخاذ آلية 
تلزم منسوبي الكلية  بحضور 

دورات التطوير الذاتي 
والوظيفي واإلفادة منها ..

تحديث 
البنية 

األكاديمية
تطوير 
نظام 
حوافز

التطبيق 
الفاعل 
لتقنية 

المعلومات

 ١٤٠.٠٠٠
ريال

 :2 - 1
دعم أعضاء 

هيئة 
التدريس 
ومن في 
حكمهم 
علميًا 

وتحفيزهم 
للتطوير 
وفق 

متطلبات 
ضمان 
الجودة.

%٩٠ %٨٥ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠
المنســوبين  حضــور  نســبة 
الذاتــي  التطويــر  لــدورات 

. ظيفــي لو ا و
١-٢-٢

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٨ ٣.٥ ٣.٣

ــة عــن مــدى قــدرة  رضــا الطلب
علــى  التدريــس  هيئــة  عضــو 
تطويــر قــدرات الطلبــة علــى 

الذاتــي. والتعلــم  النقــد 

١-٢-٣

٢٥ ٢٠ ١٥ ١٣ ١٠ ٧ عدد المرشحين لجوائز التميز. ١-٢-٤ رؤساء 
األقسام 
العلمية 
ووحدة 
البحوث 
العلمية 

بالكلية و وكالة 
الكلية للتطوير 

والجودة

مدة 
الخطة

2_تقديم املساعدات املهنية 
واألكاديمية والبحثية 

لألعضاء الجدد وغيرهم 
من هيئة التدريس، ومن في 

حكمهم.

3-تحفيز ودعم األعضاء  
واملوظفين املتميزين وتشجيع 

اإلبداع واالبتكار.

 ٣٥٠.٠٠٠
ريال

٤.٧٥ ٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٨ ٣.٥
معــدل رضــا الطلبــة عــن تنــوع 
أســاليب التدريــس لــدى أعضاء 

هيئــة التدريــس.
١-٢-٥

٩ ٩ ٨ ٧ ٧ ٥ ٦
عــدد التقنيــات الحديثــة التــي 
التعليــم  فــي  توظيفهــا  تــم 

والتعلــم.
١-٢-٦
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ -

يمكــن  التــي  المعاييــر  نســبة 
قياســها فــي نمــوذج تقويــم 

األداء ١-٢-٧

 رؤساء 
األقسام 

العلمية  و 
وكالة الكلية 

للتطوير 
والجودة 

بإشراف عميد 
الكلية

مدة 
الخطة

4- تقديم تغذية راجعة 
ملنسوبي الكلية واالستفادة 
منه في التطوير والتحسين ، 

وذلك من خالل :    

أ(مراجعة سياسات وأنظمة 
تقويم أداء القيادات وهيئة 

التدريس واملوظفين وفق معايير 
وآليات دقيقة وواضحة ومعلنة 

تضمن العدالة والشفافية 
واملساءلة وتطويرها واعتمادها

ب( تقديم تغذية راجعة ملنسوبي 
الكلية بنتيجة تقييم األداء 

الوظيفي لهم سنويا وفق نموذج 
التقييم املعتمد.

ج(  تطوير األعضاء واملوظفين 
وفق ما ورد في تقارير تقويم األداء 

الوظيفي العام في البرنامج.

د(  مساءلة األعضاء واملوظفين  
املقصرين

تحديث 
البنية 

األكاديمية
تطوير 
نظام 
حوافز

 ١٥.٠٠٠
ريال

 :2 - 1
دعم أعضاء 

هيئة 
التدريس 
ومن في 
حكمهم 
علميًا 

وتحفيزهم 
للتطوير 
وفق 

متطلبات 
ضمان 
الجودة.

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٩٠ -
نســبة منســوبي الكليــة الذيــن 
تــم تقويــم أدائهــم الوظيفــي 

وفــق النمــوذج المعتمــد
١-٢-٨

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٩٠ %٨٠ -
عــن  الكليــة  منســوبي  رضــا 

التقييــم عدالــة  ١-٢-٩

%١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ -

الكليــة  منســوبي  نســبة 
البرامــج  مــن  المســتفيدين 
الخطــة  فــي  الــواردة 

لتحســينية ا

-١-٢
١٠
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٨٠
إنجــاز دليل اإلرشــاد األكاديمي  

الخــاص بالبرنامج واعتماده ١-٣-١

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي 
في الكلية 

بإشراف وكالة 
الكلية لشؤون 

التعليمية

مدة 
الخطة

1- مراجعة السياسات 
واألنظمة املستمدة من عمادة 
القبول والتسجيل وتطويرها 
ووضع األدوات التي تضمن 

تطبيقها وإعداد دليل اإلرشاد 
األكاديمي الخاص بالبرنامج. 

2-ربط جميع الطلبة 
باملرشدين األكاديميين

3-تأهيل املرشدين 
األكاديميين وضمان معرفتهم 

بمهامهم

تحقيق 
النجاح 

األكاديمي
مجتمع 
قوي 

ومترابط

 ٧٠.٠٠٠
ريال

:٣ - 1
تحقيق 

متطلبات 
ضمان  

الجودة في 
عمليات 
اإلرشاد 

األكاديمي 
والمهني 
المقدم 
للطلبة.

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٩٠ %٨٠
تــم  الذيــن  الطلبــة  نســبة 
أكاديمــي. بمرشــد  ربطهــم  ١-٣-٢

٤.٢ ٤ ٣.٧ ٣.٥ ٣.٢ ٣
رضــا الطلبــة عــن جــودة أداء 
المرشــد األكاديمــي وإفادتــه 

ــه. من
١-٣-٣

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠
نســبة المرشــدين األكاديمييــن 
الذيــن ســلموا تقاريــر العمــل 

كاملــة
١-٣-٤

٤.٧ ٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٨ ٣.٥
األكاديميــن  المرشــدين  رضــا 

التدريبيــة . الــدورات  عــن  ١-٣-٥
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

٤.٢ ٤ ٣.٧ ٣.٥ ٣.٢ ٣
عــن  الخريجيــن  الطلبــة  رضــا 
المقدمــة  البرامــج  مســتوى 

الوظيفــي. التوجيــه  فــي 
١-٣-٦

اللجنة املكلفة 
باإلرشاد 
الوظيفي

بمتابعة وكيل 
الشؤون 
التعليمية

مدة الخطة

2- رفع مستوى التوجيه 

الوظيفي بالبرنامج من خالل : 

أ( إنشاء لجنة مختصة باإلرشاد 
الوظيفي في البرنامج لها خطة 
تشغيلية وتقدم تقارير دورية

ب( رعاية التوجيه الوظيفي في 
وحدة الخريجين.

ج( إعداد دليل اإلرشاد الوظيفي 
الخاص بالكلية

د( إقامة ملتقى منهي سنوي على 
مستوى الكلية

تحقيق 
النجاح 

األكاديمي
مجتمع 
قوي 

ومترابط

 ٧٠.٠٠٠
ريال :٣ - 1

تحقيق 
متطلبات 
ضمان  

الجودة في 
عمليات 
اإلرشاد 

األكاديمي 
والمهني 
المقدم 
للطلبة.

٤.٢ ٤ ٣.٧ ٣.٥ ٣.٢ ٣
جــودة  عــن  الطلبــة  رضــا 
الخدمــات التــي تقدمهــا لجنــة 

الوظيفــي اإلرشــاد 
١-٣-٧

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٨٠ %٣٠
اإلرشــاد  دليــل  إنجــاز  نســبة 
بالبرنامــج  الخــاص  الوظيفــي 

واعتمــاده
١-٣-٨

٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٢
الممثليــن  المشــاركين  عــدد 
فــي  الوظيفيــة  للجهــات 

المهنــي. الملتقــى 
١-٣-٩

٤.٧ ٤.٥ ٤.٣ ٤.٢ ٤ ٣.٩
رضــا الطلبــة المســتجدين عــن 
األكاديمــي  اإلرشــاد  خدمــات 

للطلبــة.
-١-٣
١١

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي 
في الكلية 

بإشراف وكالة 
الكلية لشؤون 

التعليمية

مدة الخطة

3.تطوير برنامج تأهيل 

املستجدين بما يضمن قوة 

مخرجات البرنامج.

 ٧٠.٠٠٠
ريال

٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢
للطلبــة  برنامجيــن  إقامــة 
فصــل  كل  فــي  المســتجدين 

دراســي
-١-٣
١٢

%٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠
نســبة  انخفــاض  نســبة 
المتعثريــن فــي البرنامــج عــن 

لــه الســابق  العــام 
-١-٣
١٣

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي 
في الكلية 

بإشراف وكالة 
الكلية لشؤون 

التعليمية

مدة الخطة

4.إنشاء برنامج )داعم( 

للطلبة املتعثرين، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتقليل 

التعثر.

 ١٠.٠٠٠
ريال

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٨ ٣.٥ ٣
الطلبــة  اســتفادة  مــدى 
المتعثريــن مــن دروس التقوية 

لهــم المقدمــة 
-١-٣
١٤
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥
المتفوقيــن  الطلبــة  رضــا 
أنشــطة  عــن  والموهوبيــن 

األكاديمــي. اإلرشــاد 
-١-٣
١٥

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي 
في الكلية 

بإشراف وكالة 
الكلية لشؤون 

التعليمية

مدة الخطة

5.وضع خطة تشغيلية  

للمتفوقين، واملوهوبين من 

الطلبة، ومتابعة تنفيذها  
واالحتفاء بهم

تحقيق 
النجاح 

األكاديمي
مجتمع 
قوي 

ومترابط

 ٢٨٠.٠٠٠
ريال :٣ - 1

تحقيق 
متطلبات 
ضمان  

الجودة في 
عمليات 
اإلرشاد 

األكاديمي 
والمهني 
المقدم 
للطلبة.

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥
المتفوقيــن  الطلبــة  رضــا 
المقدمــة  التحفيــز  لمجــاالت 

البرنامــج. مــن 
-١-٣
١٦

٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠
المتفوقيــن  الطلبــة  عــدد 
المشــاركين فــي رفع مســتوى 

المتعثريــن.
-١-٣
١٧

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥

المتفوقيــن  الطلبــة  رضــا 
عــن مجــاالت إشــراكهم فــي 
والتوجهــات  القــرارات  إتخــاذ 
البرنامــج. فــي  االســتراتيجية 

-١-٣
١٨

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥
رضــا طلبــة المنــح عــن أنشــطة 

اإلرشــاد األكاديمــي.
-١-٣
١٩

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي 
في الكلية 

بإشراف وكالة 
الكلية لشؤون 

التعليمية

مدة الخطة

6.تقديم برامج متميزة لطلبة 

املنح، ومتابعة مدى األثر 

عليهم.

 ٧٠.٠٠٠
ريال

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥
رضــا الطلبــة عــن دقــة عضــو 
هيئــة التدريــس فــي التحكــم 

فــي حضــور الطلبــة
-١-٣
٢٠

وكالة الكلية 
لشؤون 
التعليمية

األسبوع 
األول 

والثاني 
واألخير من 
كل فصل

7. وضع آليات ملتابعة 
انتظام الطلبة في الحضور في 

٤.٥األسابيع األولى واألخيرة. ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥

رضــا الطلبــة عــن التــزام عضــو 
بــدء  فــي  التدريــس  هيئــة 
الوقــت  فــي  المحاضــرات 

لمحــدد. ا

-١-٣
٢١



34

مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

%٩٠ %٨٥ %٨٠ %٧٥ %٧٠ -
نسبة إنجاز الخطط 

التشغيلية المرتبطة بالخطة 
االستراتيجية .

١-٤-١

وكالة الكلية 
للتطوير 
والجودة

مدة 
الخطة

1- متابعة وتحسين تقارير 
اإلنجاز ووضع آلية مناسبة  

لذلك وربطها بالخطط 
التشغيلية املرتبطة بالخطة 
االستراتيجية لجميع وحدات 

البرنامج

2- متابعة مجلس الكلية 
لنتائج مؤشرات أداء جودة 

البرنامج وبناء خطط 
التحسين عليها

3- إجراء تقويمات منتظمة 
لجودة األداء لجميع وحدات 

البرنامج

عالمة 
مميزة

تحديث 
البنية 

األكاديمية
التطبيق 
الفاعل 
لتقنية 

المعلومات

 ٧٠.٠٠٠
ريال

٤-1
توفير 
بيئة 

علمية 
متكاملة 

ذات 
جودة 
عالية.

٢ ٢ ٢ ١ ١ ١

وجود محضر  واحد على 
األقل لمجلس الكلية يتضمن 

متابعة مدى تقدم البرنامج 
من خالل مؤشرات األداء

١-٤-٢

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٧٠

إنشاء دليل قياس مؤشرات 
األداء الرئيسة المتعلقة 

بالبرنامج وتقييم المعنيين 
له.

١-٤-٣

وكالة الكلية 
للتطوير 
والجودة

مدة 
الخطة

4- تطوير آليات قياس مؤشرات 
األداء الرئيسة املتعلقة 

بالبرنامج ، واالستفادة من 
نتائجها ، وذلك من خالل: 

أ( إعداد دليل قياس مؤشرات  
األداء الرئيسة املتعلقة بالبرنامج 

وتطوير آليات القياس.

ب( تطوير وحدة اإلحصاء 
والبيانات في الكلية لتحليل 

 
ً
 إحصائيا

ً
مؤشرات األداء تحليال

.
ً
دقيقا

- - - نعم نعم - تقييم المعنيين للدليل . ١-٤-٤

٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١
عدد البرامج التدريبية  التي 

قدمت لوحدة اإلحصاء ١-٤-٥

%١٠٠ %٩٥ %٩٠ %٨٠ %٧٥ %٧٠

نسبة البيانات التي وفرتها 
وحدة اإلحصاء للبرنامج من 

مجموع البيانات التي يحتاجها 
البرنامج

١-٤-٦

%١٠٠ %٥٠ %٢٠ - - -
االنتهاء من تقرير الدراسة 
الذاتي قبل التاريخ المحدد 

من المركز الوطني
١-٤-٧

وكالة الكلية 
للتطوير 
والجودة

من الفصل 
الدرا�سي األول 
للعام 45-44 
إلى نهاية العام 

 46-45

٥- تقديم تقرير الدراسة الذاتية 
للبرنامج إلى املركز الوطني للتقويم 

اآلكاديمي. 
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠

نسبة إتمام تقرير التغذية 
الراجعة و التقرير  الخاص 

بجودة المقرر و عرض خطط 
التحسين على األقسام 

العلمية.

١-٤-٨

وكالة الكلية 
للتطوير 
والجودة 
ورؤساء 
األقسام 
العلمية

مدة 
الخطة

6- تفعيل آليات اإلجراءات في 
تطوير وتعديل البرامج واملناهج 
الدراسية وفق نظام الجودة في 

العملية التعليمية

عالمة 
مميزة

تحديث 
البنية 

األكاديمية
التطبيق 
الفاعل 
لتقنية 

المعلومات

 ٤٥٠.٠٠٠
آالف ريال

٤-1
توفير 
بيئة 

علمية 
متكاملة 

ذات 
جودة 
عالية.

%١٠٠ %٩٥ %٩٠ %٨٥ %٨٠ %٧٥
نسبة االلتزام بالمعدل والحد 

الذي اعتمده البرنامج. ١-٤-٩ عميد 
الكلية

مدة 
الخطة

7- التواصل مع إدارة الجامعة 
لتلبية احتياج البرنامج من  
هيئة التدريس، والكوادر 

اإلدارية ذات الكفاءة العالية.

واالهتمام بالكيف ال الكم في 
قبول الطلبة في البرنامج ورفع 

املعايير بما يضمن تحقيق 
أهدافه.

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٥٠
إنجاز معايير اختيار القيادات 

الخاصة بالبرنامج ورفعها 
لمجلس الجامعة .

-١-٤
١٠

عميد 
الكلية

مدة 
الخطة

8- وضع وثيقة معايير  اختيار 
وترشيح القيادات األكاديمية 

واإلدارية بكلية الشريعة 
وإجراءاتها

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥
رضا المستفيدين عن مصادر 

التعلم
-١-٤

١١

رؤساء 
األقسام 

العلمية ،  
ووكالة الكلية 

للشؤون 
التعليمية 

بإشراف عميد 
اكلية 

مدة 
الخطة

9- استمرارية متابعة مدى 
كفاية مصادر التعلم، وتطويرها 

وفق مستجدات العصر و 
االستفادة من التغذية الراجعة 

من  الطلبة.

10-  إقامة برنامج )اقرأ( 
لتعريف الطلبة بمصادر التعلم 

التي توفرها املؤسسة.

%١٠٠ %٧٥ %٥٠ %٢٥ %١٠ %٥

نسبة تنفيذ الخطة التشغيلية 
الخاصة بإعداد كتب دراسية 

محكمة لمقررات البرنامج من 
قبل األساتذة المتخصصين.

-١-٤
١٢
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء المسؤول 
عن التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
المقترحة

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

٤.٧ ٤.٥ ٤.2٥ ٤ ٣.٧٥
المستوى 

الكلي: 
٣.٥

٤ ٣ ٢ ٢ ١ ١
عدد الخدمات التعليمية 

والبحثية والمجتمعية 
المقدمة من البرنامج

-١-٤
١٣ عميد الكلية

مدة 
الخطة

11- تحسين جودة تسويق 
الخدمات التعليمية 

والبحثية واملجتمعية املقدمة 
للقطاعات املختلفة من 

املستفيدين،وتنمية املوارد 
املالية ، بوضع خطط 
تسويقية واستحداث 

املبادرات والخدمات ومن 
ذلك : 

أ( التشجيع على إنشاء بيوت 
خبرة تحقق أهداف الكلية

ب(بناء عالقات بين الكلية 
واملستفيدين تحقق األهداف 

وتنمي املوارد

عالمة 
مميزة
تبادل 

المعرفة 
الدولية
تحديث 
البنية 

األكاديمية
التطبيق 
الفاعل 
لتقنية 

المعلومات

ال
 ري

١.
٣٠

٠.
٠٠

٠

٤-1
توفير 
بيئة 

علمية 
متكاملة 

ذات 
جودة 
عالية.

%٢٠٠ %١٥٠ %١٠٠ %٦٠ %٤٠ %١٠
نسبة زيادة المستفيدين من 
المنصات االلكترونية للكلية .

-١-٤
١٤ عميد الكلية

مدة 
الخطة
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المجال الثاني: 
البحث العلمي
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 2. مجال البحث العلمي 

أواًل: الهدف العام:

 إكساب الطلبة المهارات البحثية التي تؤهلهم إلعداد البحوث العلمية في علوم الشريعة

ثانًيا: األهداف التفصيلية: 

      2-1  بناء ودعم قدرات الطلبة البحثية ودعم الباحثين الجدد.

رعاية البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وتطويره وفق متطلبات الجودة..  2-2      

العناية بمصادر التعلم الداعمة للبحث العلمي.  ٣-2      
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متطلبات تحقيق أهداف مجال البحث العلمي و مؤشرات األداء
 

الملخص : 

عدد المؤشرات  الميزانية التقديرية الهدف التفصيلي عدد المبادرات  رقم
الهدف

١.٠٠٠.٠٠٠ ريال ٧ مؤشرات ٨ مبادرات  بناء ودعم قدرات الطلبة البحثية 
ودعم الباحثين الجدد  ٢-١      

٤٥٠.٠٠٠ ريال ٩ مؤشرات ٦ مبادرات
رعاية البحث العلمي ألعضاء هيئة 

التدريس ومن في حكمهم وتطويره 
وفق متطلبات الجودة

٢-٢      

٤٥٠.٠٠٠ ريال ٥ مؤشرات ٦ مبادرات العناية بمصادر التعلم الداعمة للبحث 
العلمي ٢-٣      

١.٩٠٠.٠٠٠ ريال ٢١ مؤشر ٢٠ مبادرة المجموع
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء
المسؤول 

عن  
التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
لتحقيق 
الهدف

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

المستوى 
الكلي:  

٤.٧

المستوى 
الكلي:  

٤.٥

المستوى 
الكلي:
٤.2٥

المستوى 
الكلي:

٤

المستوى 
الكلي:
٣.٧٥

المستوى 
الكلي: 

٣.٥

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥

الــدورات  عــن  الطلبــة  رضــا 
واللقــاءات  التدريبيــة 
التثقيفيــة فــي مجــال البحــث 

. لعلمــي ا
1-1-2

وكالة الكلية 
للشؤون 

التعليمية،وحدة 
البحوث بالكلية

مدة 
الخطة

1. عقد الدورات التدريبية 
واللقاءات التثقيفية لتطوير 

األداء البحثي للطلبة.

تطوير ثقافة 
بحث قوية

تطوير نظام 
حوافز

تحقيق النجاح 
األكاديمي
تحديث 
البنية 

األكاديمية
التطبيق 
الفاعل 
لتقنية 

المعلومات

ال
 ري

١.
٠٠

٠.
٠٠

٠

 1_2
بناء 

ودعم 
قدرات 
الطلبة 
البحثية 
ودعم 

الباحثين 
الجدد

١٧٠ ١٥٠ ١٢٠ ١٠٠ ٧٠ ٥٠ عــدد المرشــحين مــن الطلبــة 
لجائــزة البحــث العلمــي. 2-1-2 وحدة البحوث 

بالكلية
مدة 

الخطة

2.تحفيز الطلبة للنشر العلمي .

3. تفعيل جائزة البحث العلمي 
للطلبة.

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥

الطلبــة  اســتفادة  مــدى 
مــن الملتقــى الســنوي فــي 
إكســابهم المهــارات البحثيــة 

الالزمــة.
٣-1-2 وحدة البحوث 

بالكلية
سنوًيا

4. إقامة ملتقى سنوي للطلبة 
في مجال البحث العلمي.

٤ ٤ ٣ ٣ ٢ _
المهمــة  البرامــج  عــدد 
التقنيــة الســتعمال الباحثيــن 

الطلبــة. مــن 
٤-1-2 وحدة البحوث 

بالكلية
سنوًيا

5. توفير كافة البرامج التقنية 
املهمة في التخصص الستعمال 

الباحثين من الطلبة.

%٥٠ %٤٠ %٣٥ %٣٠ %٢٠ %١٥ نســبة تطبيــق  البرنامــج على 
األعضــاء . ٥-1-2 وحدة البحوث 

بالكلية
مدة 

الخطة

6. إقرار برنامج ) باحث ( ، 
والذي يعنى بالبحث العلمي 
، ودعم التواصل مع الجهات 

الداعمة .

٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ١
والوســائل  البرامــج  عــدد 
المتعلقــة  المقامــة 
ــات البحــث العلمــي. بأخالقي

٦-1-2 وحدة البحوث 
بالكلية

مدة 
الخطة

7. نشر أخالقيات البحث 
العلمي.

٧ ٥ ٤ ٣ ٢ -
المشــاركين  األعضــاء  عــدد 
االستشــارات  تقديــم  فــي 

لعلميــة ا
 ٧-1-2 وحدة البحوث 

بالكلية
مدة 

الخطة

8. ترشيح بعض أعضاء هيئة 
التدريس لتقديم استشارات 
علمية حسب تخصصاتهم



41

مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء
المسؤول 

عن  
التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
لتحقيق 
الهدف

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

المستوى 
الكلي:  

٤.٧

المستوى 
الكلي:  

٤.٥

المستوى 
الكلي:
٤.2٥

المستوى 
الكلي:

٤

المستوى 
الكلي:
٣.٧٥

المستوى 
الكلي: 

٣.٥

٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٩ ٣.٧ ٣.٥

رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس 
عــن  حكمهــم  فــي  ومــن 
واللقــاءات  الــدورات 
البحــث  لدعــم  التثقيفيــة 

. لعلمــي ا

1-2-2

وحدة البحوث 
بالكلية

مدة 
الخطة

1_ عقد الدورات التدريبية 
واللقاءات التثقيفية لدعم 

البحث العلمي املقدمة ألعضاء 
هيئة التدريس.

تطوير ثقافة 
بحث قوية

تطوير نظام 
حوافز

تحقيق النجاح 
األكاديمي
تحديث 
البنية 

األكاديمية
التطبيق 
الفاعل 
لتقنية 

المعلومات

 ٤٥٠.٠٠٠
ألف

2_2
رعاية 
البحث 
العلمي 
ألعضاء 
هيئة 

التدريس 
ومن في 
حكمهم 
وتطويره 

وفق 
متطلبات 

الجودة.

١٢ ١٠ ٨ ٦ ٥ ٤
المقدمــة  البرامــج  عــدد 
التدريــس  هيئــة  ألعضــاء 
العلمــي. البحــث  لدعــم 

2-2-2

٢٠٠ ١٧٠ ١٥٠ ١٢٠ ٩٠ ٧٠
العلميــة  األبحــاث  عــدد 
مجــاالت  فــي  المنشــورة 

محكمــة
٣-2-2

%٧٠ %٦٥ %٦٠ %٥٥ %٤٥ %٤٠
للنشــر  المئويــة  النســبة 
هيئــة  ألعضــاء  العلمــي 

يــس ر لتد ا
٤-2-2

٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ١
والبرامــج  األنظمــة  عــدد 
المعتمــدة  واآلليــات 
العلمــي. البحــث  الســتثمار 

٥-2-2 وحدة البحوث 
بالكلية

مدة 
الخطة

2_وضع أنظمة وبرامج وآليات 
الستثمار البحث العلمي.

٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢
عــدد الشــراكات مــع مراكــز 
ــة  البحــوث والكراســي البحثي
المشــترك. االهتمــام  ذات 

٦-2-2 وحدة البحوث 
بالكلية

مدة 
الخطة

3_تفعيل التواصل مع مراكز 
البحوث ذات االهتمام املشترك

٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٣
المشــتركة  المشــاريع  عــدد 
بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 

وطلبــة الدراســات العليــا.
٧-2-2

وحدة البحوث 
وعمادة 

الدراسات العليا

مدة 
الخطة

4_ إشراك طلبة الدراسات 
العليا مع أعضاء هيئة التدريس 

في األبحاث املشتركة

%١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٨٠ %٧٥ %٧٠ نســبة اكتمــال قاعــدة بيانات 
الرســائل العلمية سنوًيا ٨-2-2

رؤساء األقسام 
العلمية بمتابعة 
وحدة البحوث 

بالكلية

مدة 
الخطة

5- تزويد قاعدة البيانات 
بعناوين الرسائل العلمية 
ونشرها من خالل األقسام 
العلمية على موقع الكلية
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء
المسؤول 

عن  
التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق معه 
من أهداف 

الجامعة

الموراد 
المالية 
لتحقيق 
الهدف

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2

-1٤٤٠
1٤٤1

المستوى 
الكلي:  

٤.٧

المستوى 
الكلي:  

٤.٥

المستوى 
الكلي:
٤.2٥

المستوى 
الكلي:

٤

المستوى 
الكلي:
٣.٧٥

المستوى 
الكلي: 

٣.٥

١٠٠ ٨٥ ٧٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠
العلميــة  األوراق  عــدد 
قدمهــا  التــي  أوالتقاريــر 
التدريــس. هيئــة  أعضــاء 

٩-2-2
رؤساء األقسام 
العلمية بمتابعة 
وحدة البحوث 

بالكلية

مدة 
الخطة

6- املشاركة في املؤتمرات 
الفاعلة في مجال التخصص في 

الداخل والخارج .

٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢
الطلبــة  المقابــالت مــع  عــدد 
الســتطالع آرائهــم حــول مصادر 

التعلــم.
1-٣-2

وكالة الكلية 
للشؤون 
التعليمية 

مدة 
الخطة

1- عقد دورات للطلبة 
لالستفادة من مكتبة الكلية، 

ومصادر التعلم املتنوعة

2- التحقق من التطوير املستمر  
ملعامل الحاسب واملعامل 

البحثية واملحكمة الصورية.

3- تكليف لجنة مختصة  
ملتابعة تجهيز املكتبة في قسم 

الطالبات

تطوير ثقافة 
بحث قوية

تطوير نظام 
حوافز

تحقيق النجاح 
األكاديمي
تحديث 
البنية 

األكاديمية
التطبيق 
الفاعل 
لتقنية 

المعلومات

 ٤٥٠.٠٠٠
ألف ريال

٣_2
العناية 
بمصادر 
التعلم 

الداعمة 
للبحث 
العلمي

%٩٠ %٨٠ %٧٥ %٧٠ %٤٥ %٣٠
كليــة  اســتفادة طلبــة  نســبة 
المكتبــة  مــن  الشــريعة 
والمكتبــة الرقميــة الســعودية.

2-٣-2

٤.٧ ٤.٦ ٤.٥ ٤.٢ ٤ ٣.٨
الخدمــات  عــن  الطلبــة  رضــى 
المكتبــة  فــي  المقدمــة 

يــة كز لمر ا
٣-٣-2

٤ ٣ ٢ ٢ ١ ١
التعليميــة  الشــراكات  عــدد 

لبحثيــة ا و ٣-٤-2 وحدة البحوث 
بالكلية

مدة 
الخطة

4- إقامة الشراكات التعليمية 
والبحثية بشكل منتظم، ويتخذ 
القرارات املناسبة حيال ذلك.

٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠
عــدد المصــادر والمراجــع التــي 
التعلــم  مصــادر  تزويــد  تــم 

بهــا. بالبرنامــج  الخاصــة 
٣-٥-2 وكالة الكلية 

للشؤون 
التعليمية  وحدة 
البحوث بالكلية

مدة 
الخطة

5- العناية املستمرة ملصادر 
التعلم الداعمة للبحث العلمي 

وتزويد البرنامج بها .

6- عقد شراكة مع معهد امللك 
عبدهللا للترجمة .

٣ ٢ ٢ ١ ١ -- تأليــف مــا ال يقــل عــن كتــاب 
الدراســي العــام  فــي  ٣-٦-2
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المجال الثالث: 
خدمة المجتمع



44

٣. مجال خدمة المجتمع: 

أواًل: الهدف العام: 

تلبية حاجة المجتمع في القضاء واإلفتاء والتعليم والتوجيه واالستشارات .

ثانيا: األهداف التفصيلية: 

      ٣-1  نشر العلم الشرعي وتقديم البرامج التعليمية في العلوم الشرعية. 

      ٣-2   تقديم االستشارات الشرعية والتوجيه. 

      ٣-٣  المساهمة في سد حاجة المجتمع لإلفتاء والقضاء. 
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متطلبات تحقيق أهداف مجال خدمة المجتمع ومؤشرات األداء  :

الملخص : 

عدد المؤشرات  الميزانية التقديرية الهدف التفصيلي عدد المبادرات  رقم
الهدف

١.٤٠٠.٠٠٠ ريال ٨ مؤشرات ٤ مبادرات  نشر العلم الشرعي وتقديم البرامج 
التعليمية في العلوم الشرعية  ٣-١      

٤٠.٠٠٠ ريال ٢ مؤشران ١ مبادرة تقديم االستشارات الشرعية والتوجيه ٣-٢      

٧٠.٠٠٠ ريال ٣ مؤشرات ٢ مبادرتان المساهمة في سد حاجة المجتمع 
لإلفتاء والقضاء ٣-٣      

١.٣٦٠.٠٠٠ ريال ١٣ مؤشر ٧ مبادرات المجموع
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء
المسؤول 

عن  
التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق 
معه من 
أهداف 
الجامعة

الموراد 
المالية 
لتحقيق 
الهدف

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2 1٤٤1-1٤٤٠

المستوى 
الكلي:  

٤.٧

المستوى 
الكلي:  

٤.٥

المستوى 
الكلي:
٤.2٥

المستوى 
الكلي:

٤

المستوى 
الكلي:
٣.٧٥

المستوى 
الكلي: 

٣.٥

%٩٧ %٩٧ %٩٦ %٩٦ %٩٥ %٩٥
مــن  المشــاركين  نســبة 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 

المجتمعيــة. البرامــج 
1-1-٣

عميد الكلية 
ورؤساء األقسام 
ووكالة الكلية 

للشؤون 
التعليمية ووحدة 

خدمة املجتمع

مدة 
الخطة

1_تعزيز املشاركة املجتمعية 
للجامعة فيما يخص هذا 

الهدف.

2- إعداد قاعدة بيانات لتوثيق  
أنشطة خدمة املجتمع املقدمة 

من منسوبي الكلية عالمة 
مميزة

مجتمع 
قوي 

ومترابط
تبادل 

المعرفة 
الدولية 

 ٦٠٠.٠٠٠
ريال

1_٣
نشر العلم 
الشرعي 
وتقديم 
البرامج 

التعليمية 
في 

العلوم 
الشرعية.

١٥ ١٢ ٨ ٦ ٤ ٢
البرامــج والمبــادرات  عــدد 

 . المقدمــة  المجتمعيــة  2-1-٣

%٧٥ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٢٥
الطلبــة  مشــاركات  نســبة 

الجامعــة فــي  التطوعيــة  ٣-1-٣
وكالة الكلية 

للشؤون 
التعليمية

مدة 
الخطة

3- زيادة فاعلية الطلبة في 
املشاركات التطوعية داخل 

مجتمع الجامعة.

 ٤٥٠.٠٠٠
ريال

١٠٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٠٠
عــدد الخريجيــن الذيــن يتــم 

التواصــل معهــم  ٤-1-٣

وحدة الخريجين 

بمتابعة وكالة 
الكلية للشؤون 

التعليمية

مدة 
الخطة

4- تطبيق آلية فعالة 
للتواصل مع الخريجين 
وإشراكهم في مناسبات 

الكلية وأنشطتها املختلفة 

من خالل: 

أ(مبادرة خريج

ب(لقاء الخريجين السنوي

ج(تعزيز االنتماء للكلية 
وللجامعة

 ٤٥٠.٠٠٠
ريال

١٨٠ ١٥٠ ١٢٠ ١٠٠ ٣٠ ١٥
الذيــن  الخريجيــن  عــدد 
أنشــطة  فــي  يســاهمون 
الكليــة لخدمــة المجتمــع .

٥-1-٣

%٦٠ %٤٥ %٤٠ %٣٥ %٢٥ -
الخريجيــن  معرفــة  نســبة 
الكليــة  فــي  بالتطــورات 

الجديــدة  وخطتهــا 
٦-1-٣

١٠ ٦ ٤ ٤ ٢ -
الجديــدة  المبــادرات  عــدد 
خريجــي  مــن  المقدمــة 

مــج. نا لبر ا
٧-1-٣
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مستوى األداء المستهدف سنوًيا

مؤشرات األداء
المسؤول 

عن  
التنفيذ

مدة 
التنفيذ المبادرات

الهدف 
المتَسق 
معه من 
أهداف 
الجامعة

الموراد 
المالية 
لتحقيق 
الهدف

الهدف
-1٤٤٥
1٤٤٦

-1٤٤٤
1٤٤٥

-1٤٤٣
1٤٤٤

-1٤٤2
1٤٤٣

-1٤٤1
1٤٤2 1٤٤1-1٤٤٠

المستوى 
الكلي:  

٤.٧

المستوى 
الكلي:  

٤.٥

المستوى 
الكلي:
٤.2٥

المستوى 
الكلي:

٤

المستوى 
الكلي:
٣.٧٥

المستوى 
الكلي: 

٣.٥

٢٠ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ عدد الجهات المستفيدة 1-2-٣

عميد الكلية 
ورؤساء األقسام 

العلمية

مدة 
الخطة

1_تعزيز املشاركة املجتمعية 
للجامعة فيما يخص هذا 

الهدف.

عالمة 
مميزة

مجتمع 
قوي 

ومترابط

 ٤٠.٠٠٠
ريال

٣_2
تقديم 

االستشارات 
الشرعية 
٤.٢والتوجيه ٤ ٣.٧ ٣.٥ ٣.٢ ٣

المســتفيدين  رضــا  معــدل 
االستشــارات  مــن  2-2-٣

٤.٢ ٤ ٣.٧ ٣.٥ ٣.٢ ٣
معــدل رضــا المجتمــع عــن 
خريجــي البرنامــج الملتحقين 

ــة بالجهــات العدلي
1-٣-٣

عميد الكلية 
ورؤساء األقسام 

العلمية 

مدة 
الخطة

1- تعزيز املشاركة املجتمعية 
للجامعة فيما يخص هذا 

الهدف.

2- تستفيد إدارة البرامج 
من آراء املجتمع في نوعية 
املشاركة املجتمعية التي 

يقدمها أعضاؤها

عالمة 
مميزة

مجتمع 
قوي 

ومترابط

 ٧٠.٠٠٠
ريال

٣-٣
المساهمة 
في سد 

حاجة 
المجتمع 
لإلفتاء 
والقضاء

١٨ ١٢ ٦ ٤ ٣ -

تــم  التــي  الجهــات  عــدد 
فيمــا   رأيهــم  اســتطالع 
مــن  البرنامــج  يقدمــه 

. ت مــا خد

2-٣-٣

%٩٠ %٨٨ %٨٥ %٨٠ %٧٠ -
عــن  المجتمــع  رضــا  نســبة 

البرنامــج  خدمــات  ٣-٣-٣
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خطة إدارة المخاطر
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سادًسا: خطة إدارة المخاطر 

مسؤولية التنفيذ
الحل المقترح الوقت 

المتوقع البند الطارئ المجال
المساندة األساسية

منسقي 
ومنسقات 
األقسام 
العلمية

رؤساء األقسام 
العلمية

١-االطالع على تقرير املقرر املعد من قبل أساتذة املقرر، ودراسة التوصيات الواردة إن وجدت.

٢_تشكيل اللجان الالزمة لدراسة التوصيات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل اعتماد القرار 
الالزم إن وجد.

مدة الخطة

١-تدريس املقرر ألول مرة في الخطة الدراسية املطورة.

الطوارئ 
العلمية

٢- تدريس املقرر بعد تغيير بعض املفردات في الخطة الدراسية 
املطورة.

٣_ تفعيل الساعة املخصصة للبحث بما يحقق أهداف الكلية.

عميد الكلية رؤساء األقسام 
العلمية

: التحقق من صدق الدعوى وفق اإلجراءات املعتمدة في الكلية.
ً

أوال

ثانًيا: مخاطبة عضو هيئة التدريس، وتقديم التغذية الراجعة التي تضمن تجاوز تلك الشكوى 
في العملية التعليمية.

ا: اتخاذ اإلجراءات التي تضمن رفع مستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس، وقلة الشكاوى 
ً
ثالث

منها:

أ_تكثيف اللقاءات التي يتم فيها نقل الخبرات التدريسية واالجتماعية التي تعزز احتواء 
األستاذ للطالب.

ب_ تفعيل الدخول املتبادل لألعضاء

ج_شكر من له دور وإسهامات في الكلية وخارجها من أعضاء هيئة التدريس.

مدة الخطة ٤_وجود شكاوي على بعض األساتذة فيما يخص تدريسهم أو 
إشرافهم على البحوث الصفية.

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي

رئيس القسم 
العلمي أو من 

ينوبه

:  التحقق من الشكوى بالرجوع إلى تقارير املقررات في الفصول املاضية، ونتائج تقييم 
ً

أوال
األساتذة املكلفين بذات املقرر.

ثانًيا: التواصل مع وحدة اإلرشاد األكاديمي، ووحدة البرامج املساندة للتنسيق لدروس 
مساندة، ومتابعة نتائج هذا اإلجراء

مدة الخطة ٥_وجود شكاوي فيما يخص صعوبة بعض املقررات التابعة 
للقسم العلمي

رئيس القسم 
العلمي أو من 

ينوبه

: عرض تقرير القسم العلمي بعدد األعضاء الذين ليس لديهم بحث محكم أو ورقة علمية 
ً

أوال
خالل العام الجامعي.

ثانًيا: تحفيز األعضاء للمساهمة في إثراء الساحة العلمية باألبحاث املحكمة، وأوراق العمل.

ا: تحديد عدد من األعضاء من بداية الفصل الدرا�سي لتقديم أبحاث محكمة سواء كانت 
ً
ثالث

املوضوعات من قبلهم أو من قبل مجلس القسم.

رابًعا: متابعة تحديث السير الذاتية ملتابعة مدى تقدم األعضاء في مجال البحث العلمي.

مدة الخطة ٦-قلة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون بحوث 
محكمة أو أوراق علمية خالل العام الجامعي

الطوارئ 
العلمية

رئيس القسم 
العلمي أو من 

ينوبه

وحدة خدمة 
املجتمع

: عرض تقرير القسم العلمي بعدد األعضاء الذين ليس لديهم خدمة للمجتمع.
ً

أوال

ثانًيا: تحفيز األعضاء للمساهمة في  وحدة خدمة املجتمع بعرض املجاالت التي يمكن املساهمة 
فيها.

ا: متابعة تحديث السير الذاتية ملتابعة مدى تقدم األعضاء في خدمة املجتمع.
ً
ثالث

مدة الخطة ٧_قلة عدد أعضاء هيئة  التدريس الذين يقدمون خدمة 
للمجتمع خالل العام الجامعي



50

منسقي 
ومنسقات 
األقسام 
العلمية 

عميد الكلية أو 
من ينوبه من 
رؤساء األقسام

: إلزام املوظف واألستاذ بحضور لقاءات عن ثقافة العمل.
ً
أوال

: توجيه خطاب ُيشار فيه إلى بنود تقويم اآلداء الوظيفي وتقصير املوظف بعمله ُيطلب منه 
ً
ثانيا

توضيح سبب االمتناع بخطاب رسمي يحفظ في ملفه الخاص لدى الكلية.
مدة الخطة ١-امتناع اإلداريين واألساتذة عن القيام ببعض األعمال

الطوارئ 
وحدة التطوير اإلدارية

والتدريب في 
الكلية

عميد الكلية ومن 
ينوب عنه في 

قسم الطالبات 
كوكيلة الكلية

: تكثيف الدورات املهارية و األخالقية للطاقم اإلداري، واإللزام بحضورها.
ً
أوال

: تشجيع املتميزين من األساتذة، واملوظفين املوكلين بأعمال تخص الكلية.
ً
ثانيا

مدة الخطة ٢-عدم كفاءة الطاقم اإلداري

منسقي 
ومنسقات 
األقسام 
العلمية

رؤساء األقسام 
العلمية

 االستعانة باملبتعثين الداخليين والدارسين، والدارسات في مرحلتي )املاجستير والدكتوراه( 
لتغطية الساعات التي تم تركها بسبب إجازة األساتذة في منتصف الفصل. مدة الخطة ٣- كثرة اإلجازات لألعضاء ، واملوظفين، واإلجازات املفاجئة 

خالل الفصل الدرا�سي

الطوارئ 
اإلدارية

منسقي 
ومنسقات 
األقسام 
العلمية

عميد الكلية+ 
رؤساء األقسام 

العلمية

: التنبيه على األساتذة بداية كل فصل بأهمية التخطيط الجيد للمقرر مع وضع ما يطرأ 
ً
أوال

على الفصل من اجازات.

وضع 
ُ
: متابعة منسقي املقررات ومخاطبتهم بضرورة عمل بنك لألسئلة من بداية الفصل ت

ً
ثانيا

وفق مصفوفة االختبارات.

مدة الخطة ٤-تقديم االختبارات أو تأخيرها املفاجئ

منسقي 
ومنسقات 
األقسام 
العلمية

رؤساء األقسام 
العلمية

: تكثيف الدورات التي تساهم في إثراء خبرة األستاذ في وضع األسئلة مثل دورة مصفوفة 
ً
أوال

االختبارات+مخرجات التعلم.

 للمسؤلين .
ً
: إلزام األعضاء بتسليم األسئلة ورقيا

ً
ثانيا

.
ً
: إلزام فريق تدقيق األسئلة بالعمل على تدقيق األسئلة ورقيا

ً
ثالثا

: التنبيه على عدم تناقل األسئلة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ً
رابعا

: توجيه خطاب شكر األساتذة املميزين في نماذج األسئلة.
ً
خامسا

مدة الخطة ٥- ضعف مستوى االختبارات أو تسريبها .

منسقي 
ومنسقات 
األقسام 
العلمية

وحدات الجودة 
في األقسام 

العلمية

عميد الكلية 

إدارة ضمان 
الجودة

تكوين لجنة لدراسة الوضع واألسباب . 

التواصل مع الجهات املعنية لوضع خطة تفصييلية لرفع مستوى األداء . 

تحديد األفراد واإلدارات املسؤولة عن تحقيق املؤشر ومتابعة هذه الجهات .

مدة الخطة انخفاض مستوى األداء الفعلي في املؤشرات عن مستوى األداء 
املستهدف . 

الطوارئ 
اإلدارية
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عمادة تقنية 
املعلومات

عميد الكلية أو 
من ينوبه في قسم 

الطالب أما في 
قسم الطالبات 
فوكيلة الكلية

: تحديد املشكلة الطارئة، وتوضيح أثرها في خطاب يتم رفعه للجهة املسؤولة عن حل 
ً

أوال
املشكلة سواء كانت عمادة تقنية املعلومات أو غيرها.

ثانًيا: متابعة وصول الخطاب للجهة، والتأكد من حل املشكلة التي قد تؤثر على سير العملية 
التعليمية.

مدة الخطة

١_انقطاع االنترنت - اختراق املوقع .

٢_ضياع البريد االلكتروني الخاص بالكلية واألقسام 

٣_فيروسات البرامج واألجهزة 

٤_سوء استخدام أجهزة التقنية داخل الكلية .

٥_الدخول غير املصرح ملواقع وبيانات الكلية .

٦_سرقة األجهزة والبيانات الخاصة بالكلية .

٧_نقص املهارات والكفاءات املناسبة للتقنية 

٨_انقطاع الدعم الفني والصيانة .

الطوارئ 
االلكترونية

عميد الكلية أو 
من ينوبه+ رؤساء 
األقسام العلمية+ 
منسقي ومنسقات 
األقسام العلمية

: اعتماد البريد الرسمي الجامعي في تناقل الخطابات واألوراق املهمة.
ً
أوال

: توعية لجنة األسئلة بالدقة عند التصوير وعدم هدر الورق.
ً
ثانيا

مدة الخطة ١-تكدس الورق.

طوارئ 
عامة

عميد الكلية أو 
من ينوبه

: عمل نموذج فيه أرقام الصيانة والجهات التي يحتاجها عضو هيئة التدريس ونشرها في 
ً
أوال

مجموعة الكلية مع تزويد املكاتب بنسخة منها.

: مخاطبة مسؤول األمن في املبنى بالحلول املتوفرة واملقترحة لهذه الطوارئ.
ً
ثانيا

ا: مخاطبة املسؤول عن االستثمار في حال وجود التسمم الغذائي، ومتابعة إتخاذ 
ً
ثالث

اإلجراءات الالزمة والوقائية في املستقبل.

مدة الخطة

٢-انقطاع التكييف

٣_مشاكل النقل وما يترتب عليه من مشاكل )حوادث -تأخير(

٤_تسرب املياه.

٥_مشاكل الصرف الصحي 

٦_مشاكل املصاعد الكهربائية .

٧_مشاكل التوصيالت الكهربائية .

٨_مشاكل االحتراق لنسيان األفران أو الشموع 

٩_األمراض املعدية واألوبئة 

١٠_األمطار والسيول 

١١_التسمم الغذائي .

١٢_وفاة أو احتجاز أحد منسوبي الكلية داخل املبنى.

١٣_مشاكل االزدحام والتدافع 

١٤_مشاكل تصدع املباني



52

فريق إعداد الخطة 

اإلعداد:
مدير إدارة ضمان الجودة بالكلية  ا.د فاطمة بنت محمد الجار هللا	 

وكلية كلية الشريعة لشؤون الطالبات د. هيلة بنت إبراهيم التويجري	 

عضو في فريق االعتماد األكاديمي وإدارة ضمان الجودة د. إيمان بنت عبدهللا الخميس	 

عضو في فريق االعتماد األكاديمي وإدارة ضمان الجودة د. فرح بنت فهد الخري�سي	 

عضو في فريق االعتماد األكاديمي وإدارة ضمان الجودة واللجنة االستشارية. أ. سارة بنت محمد الهويمل	 

عضو في فريق االعتماد األكاديمي وإدارة ضمان الجودة أ. أروى بنت عبدهللا املزيد	 

المراجعة : 
عميد كلية الشريعة د.يحيى بن علي العمري	 

وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة د.أسامة بن محمد الشيبان	 

منسق برنامج الشريعة أ. عبد الحميد بن عبدهللا املشعل 	 

وكيل الكلية للدراسات العليا د. أحمد بن حمد الونيس 	 

قسم أصول الفقه برئاسة  رئيس القسم : د.علي بن عبدالعزيز املطرودي 	 

قسم الفقه برئاسة  رئيس القسم : د. علي بن ناصر الشلعان  	 

قسم الثقافة اإلسالمية برئاسة  رئيس القسم : د. صالح بن عبد هللا العيبان	 

قسم األنظمة برئاسة  رئيس القسم:  د. طارق بن الحميدي العتيبي	 
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