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 أ. التعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنه

 122كلية اآلداب مبنى . المقر الرئيس للبرنامج:  1

 ال يوجد فيها البرنامج:   الفروع التي يقدم  .2

  أسباب إنشاء البرنامج .3

 )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية ..... الخ(

 األسباب االقتصادية: -1

مواكبة متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بتوفير  -

 ومستشارات.أساتذة ومتخصصات وباحثات 

 األسباب االجتماعية والثقافية: -2

 .مسايرة التقدم العلمي في مجال الدراسات القرآنية واإلسهام في تحقيق رسالة الجامعة -

تمكين الطالبات املتميزات من حملة الشهادة الجامعية من أبناء العالم اإلسالمي من مواصلة  -

 دراساتهم العليا في التفسير وعلوم القرآن الكريم. 

العناية بالتفسير وعلوم القرآن الكريم ، ومصادرها ، والتوسع في دراستها ، والعمل على نشرها في  -

 املجتمع . 

إحياء جهود أهل العلم في االهتمام بالتفسير وعلوم القرآن الكريم ، ومصادرها عن طريق معرفة  -
 عالية، ومهارة متقنة .

فيها، وإضافة معارف جديدة، وتفسيرها،  مواكبة أهل العلم املتقدمين في نشرها، والتصنيف -

 وتطبيقها بشكل جاد يهدف إلى تطوير مجال التخصص 

 فتح املجال أمام الراغبات في زيادة حصيلتهن العلمية على أسس منهجية .  -

إعداد الكوادر املؤهلة ملراعاة متطلبات التنمية، وحاجات سوق العمل في التعليم العالي  -
 ثية والدعوية داخل اململكة وخارجها والجامعي، واملراكز البح

إفادة العالم اإلسالمي بتأهيل جيل من أبنائه متخصص في التفسير وعلوم القرآن الكريم ؛  -

 في هذا العلم في مجتمعاتهم.
ً
 ليكونوا مرجعا

تنمية املقدرة العلمية للطالبات؛ لتمكينهن من كتابة البحوث العلمية الجادة في مجال التفسير  -

 رآن الكريموعلوم الق

 التطورات في مجال السياسة الوطنية: -3

 اإلسهام في نمو الجامعات النوعي والعددي بتوفير أعضاء هيئة تدريس مؤهلين للعمل الحامعي. - -

 زيادة املعيدين واملحاضرين في الجامعات السعودية. - -

الدراسات استحداث مراكز البحث املختصة والواعدة ، وتزويدها باملختصات املؤهالت في  - -

 القرآنية.

 زيادة عدد مدارس التعليم العام      - -

وذلك كله يقتض ي إعداد الكوادر العلمية املختصة في التفسير وعلوم القرآن الكريم ، وتأهيلها لتقديم 

 للمجتمع وأفراده.
ً
 الخدمات العلمية العالية، واالستشارات الدقيقة املعتمدة في التخصص خدمة

 نظام الدراسة: .4
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 مقررات دراسية فقط  ☐ مقررات دراسية ورسالة  ☒ 

 نمط الدراسة: .5

 أخرى  ☐ تعليم عند بعد  ☐ انتظام  ☒ 

 ) إن وجدت( الشراكات التعليمية والبحثية  .6

 جهة الشراكة :  -

 نوع الشراكة: -

 مدة الشراكة: -

 ساعة معتمدة. (54) إجمالي الساعات المعتمدة:  .7

 الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها :المهن /  .8

 . (أستاذات )رتبة محاضر-1

 . مختصات في التفسير وعلوم القرآن الكريم -2

 .باحثات في التفسير وعلوم القرآن الكريم -3

 محققات لكتب التفسير وعلوم القرآن الكريم -4

روع نسائيةمستشارات شرعيات ومرشدات دينيات في جميع مؤسسات الدولة التي فيها ف -5 . 

 معلمات في مدارس ومعاهد تحفيظ القرآن والتعليم العام . -6
 

 )إن وجدت(المسارات الرئيسة للبرنامج  .9

 الساعات المعتمدة المسار
 )لكل مسار(

 المهن / الوظائف
 )لكل مسار )

     ال يوجد 

 )إن وجدت(نقاط الخروج / المؤهل الممنوح  .10
 إجمالي الساعات المعتمدة الممنوحنقاط الخروج / المؤهل 

تمنح الطالبة شهادة دبلوم عاٍل في التفسير وعلوم القرآن إذا أكملت دراسة 

 السنة التمهيدية للماجستير ولم تسجل البحث.
 ساعة معتمدة 42

 

 ب. رسالة البرنامج وأهدافه ومخرجاته 

 رسالة البرنامج: .1

 ذوي كفاءة وتمكن عاِل في البحث العلمي وخدمة املجتمع.تأهيل مختصات في التفسير وعلوم القرآن 

 أهداف البرنامج:  .2

 العناية بتفسير القرآن وعلومه، والتوسع في دراستهما، والعمل على نشرهما. -1

العمل على تنمية املقدرة العلمية للطالبات ؛ لتمكينهن من كتابة البحوث العلمية الجادة في مجال  -2

 قرآن. التفسير وعلوم ال

إعداد الكوادر العلمية املتخصصة في التفسير وعلوم القرآن الكريم ، وتأهيلها لتقديم  الخدمات  -3

 العلمية العالية ، واالستشارات الدقيقة املعتمدة في التخصص خدمة للمجتمع وأفراده. 

في مجال تفسير القرآن  إثراء املكتبات املحلية والعاملية الورقية والرقمية بالبحوث املؤصلة واملعاصرة-4

 الكريم وعلومه لسد حاجة األمة املاسة لذلك.

 

 عالقة رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة وأهداف المؤسسة/الكلية: .3
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 عالقة رسالة البرنامج برسالة المؤسسة /الكلية 

 

 
 

 عالقة أهداف البرنامج برسالة المؤسسة /الكلية

 

 
 

 خصائص خريجي البرنامج: .4

 أن تلم الطالبة بأهم الحقائق واملعارف في مجال التفسير وعلوم القرآن. -1

 أن تتسم الخريجة باالعتدال والوسطية. -2
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 أن تكون قادرة على الحوار والتفاعل الحضاري. -3

 أن تكون متمكنة من مهارة النقد العلمي في مجال التخصص. -4

 العلمي.أن تكون متمكنة من استخدام التقنية الحديثة في البحث  -5

 مخرجات تعلم البرنامج* .5
 المعرفة والفهم

 أن تحلل الطالبة النصوص القرآنية وفق أصول التفسير وقواعده المعتبرة.   1ع
 أن تفسر الطالبة اإلشكاالت الواردة على التفسير وعلوم القرآن الكريم . 2ع

 المهارات

 القرآن وعلومه. أن توازن الطالبة بين  املصادر املختلفة في  1م
 أن تّقوم الطالبة اتجاهات ومناهج التفسير والمفسرين. 2م
 أن تصدر الطالبة حكما على التفاسير المبتدعة ملتزمة ادب االختالف.  3م
 أن تستخدم  الطالبة أساليب  البحث واالستقصاء املتقدمة  في مجال تفسير القرآن وعلومه. 4م
 القيم

بطرق تتوافق مع القيم والمعتقدات اإلسالمية، وتعكس مستويات عالية من أن تتصرف الطالبة  1ق
 اإلخالص وتحمل المسؤولية وااللتزام تجاه خدمة المجتمع.

 2ق

 أن تستخدم الطالبة تقنية المعلومات في إعداد االبحاث والرسالة الجامعية.

 
 ج. المنهج الدراسي

 

 مكونات الخطة الدراسية: .1

 النسبة المئوية الساعات المعتمدة عدد المقررات الدراسيةمكونات الخطة 

 المقررات الدراسية

 %78 42 9 إجباري

 -- -- ال يوجد اختياري

 -- -- -- )إن وجد(مشروع التخرج 

 %22 12 1 )إن وجدت(الرسالة العلمية 

 -- -- ال يوجد )إن وجد(التدريب الميداني 

 -- -- -- أخرى ) ........(

 %100 54 10 اإلجمالي
 يضاف جدول منفصل لكل مسار ) إن وجد( *

 

 

 مقررات البرنامج: .2
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 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 الساعات المعتمدة

 

 

 المستوى

1 

 

 6 -- اجباري  (1التفسير التحليلي ) 821سلم 

 4 -- اجباري  أصول التفسير 822سلم

 6 -- اجباري  مناهج املفسرين وطبقاتهم 825سلم

 16 -- -- -- -- المجموع

 

 

 المستوى

2 

 

 6 821 سلم اجباري  (2التفسير التحليلي ) 823سلم

 4 -- اجباري  (1علوم القرآن ) 871سلم

 4 -- اجباري  مناهج البحث وتحقيق النصوص 890سلم

 14 -- -- -- -- المجموع

 

 

 المستوى

3 

 

 6 -- اجباري  التفسير املوضوعي 824سلم 

 3 871سلم  اجباري  (2علوم القرآن ) 872سلم 

 3 -- اجباري  قواعد التفسير 826سلم 

 12 -- -- -- -- المجموع

 12 -- -- رسالة 800سلم  4المستوى 

 12 -- -- رسالة 800سلم  5المستوى 
 المستوى

6 
 12 -- -- رسالة 800سلم 

 المستويات حسب الحاجة* يدرج المزيد من 

 * * يضاف جدول لمقررات كل مسار ) إن وجد(

 

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

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Graduate%20 

 

 مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج: .4
 يربط بين كل من مخرجات تعلم البرنامج والمقررات وفقاً لمستويات األداء التالية: 

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

 المقررات

 مخرجات التعلم للبرنامج

 القيم المهارات المعرفة والفهم

 3ق 2ق 1ق 4م 3م 2م 1م 4ع 3ع 2ع 1ع

التفسير 

التحليلي 

 821(سلم 1)

  ت        ر ر

التفسير أصول 

 822سلم
    ت ت      ت

مناهج 

املفسرين 

وطبقاتهم سلم 

825 

   ت  ت ت ر    
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 المقررات

 مخرجات التعلم للبرنامج

 القيم المهارات المعرفة والفهم

 3ق 2ق 1ق 4م 3م 2م 1م 4ع 3ع 2ع 1ع

التفسير 

( 2التحليلي )

 823سلم 

  ت   ت      ت

علوم القرآن 

 871( سلم1)
  ت        ر 

مناهج البحث 

وتحقيق 

النصوص 

 890سلم

  ت ت ت        

التفسير 

املوضوعي 

 824سلم

  ت ت ت       ت

القرآن علوم 

 872(سلم 2)
  ت        ت 

قواعد التفسير 

 826سلم
     ت      ت

            رسالة 

            رسالة 

 رسالة 

 )إن وجدت(
           

 يضاف جدول منفصل لكل مسار ) إن وجد(  *

 

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

 التكليف بإجراء بحوث في موضوعات املقرر مع اإلرشاد والتوجيه من األستاذ )التعلم بالبحث(.  -

 الحوار واملشاركة الجماعية عن طريق عرض األبحاث ومناقشتها . -

 خالل املصادر االلكترونية .استخدام أساليب التعلم الذاتي من  -

العمل ضمن مجموعات صغيرة إلبداء اآلراء حول بعض القضايا البحثية )أنشطة صفية( مع  -

 اإلرشاد والتوجيه من األستاذ )التعلم التعاوني(.

 طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج  .6
( للتحقق من اكتساب الطالب لمخرجات التعلم المستهدفة في كل مجال )وصف لسياسات وأساليب وطريق التقويم المستخدمة ) مباشرة ، غير مباشرة

 من مجاالتها(

 مالحظة وتقييم املناقشة والحوار الصفي . -

تقييم عرض الطالبة لبحثها والجواب عن اإلشكاالت حوله في ضوء فهمها للمفاهيم والقواعد  -

 التي تمت دراستها.  

 االختبارات . -
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 العلمية. األبحاث -

 

 )إن وجدت( الرسالة العلمية ومتطلباتها: د. 

 

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

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8

%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8

%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20

%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf#content%D8 
لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته في  -1

اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من مجلس الجامعة بناًء على 

 العليا. توصية مجلس عمادة الدراسات

على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في املائة على األقل  -2

" التقدم بمشروع الرسالة 
ً
إن  –من املقررات الدراسية وبمعدل تراكمي ال يقل عن "جيد جدا

رف على إلى القسم، وفي حالة التوصية باملوافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم املش –وجدت

أو أسماء أعضاء لجنة اإلشراف مع تحديد رئيسها، ويرفع  –إن وجد  –الرسالة واملشرف املساعد 

بذلك إلى مجلس الكلية، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناًء على تأييد مجلس 

 الكلية.

علمية للطالب بعد تقوم عمادة الدراسات العليا بتسجيل الوحدات الدراسية املعتمدة للرسالة ال -3

 تعيين املشرف على الرسالة، واملوافقة على مقترح مشروع الرسالة.

ة واألصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات  -4 يجب أن تتميز موضوعات رسائل املاجستير بالجدَّ

 رسائل الدكتوراه باألصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل في إنماء املعرفة في تخصص الطالب.

املاجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض تكتب رسائل 

التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصية مجلس ي القسم والكلية ومجلس عمادة 

 الدراسات العليا، على أن تحتوي على ملخص واٍف لها باللغة العربية.

 اإلشراف العلمي: .2

 (مي ومسؤولياته ، وكذلك إجراءات/ آليات اإلشراف العلمي والمتابعة)ضوابط اختيار المشرف العل

يشرف على الرسائل العلمية األساتذة واألساتذة املشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة،  -1

ويجوز أن يشرف األستاذ املساعد على رسائل املاجستير إذا مض ى على تعيينه على هذه الدرجة 

من األبحاث املنشورة أو املقبولة للنشر  –في مجال تخصصه  –على األقل  سنتان، وكان لديه بحثان

 في مجلة علمية محكمة.

يجوز أن يقوم باملساعدة في اإلشراف األساتذة واألساتذة املشاركون من القسم العلمي نفسه،  -2

تعيينه ويجوز أن يقوم باملساعدة في اإلشراف على رسائل املاجستير األستاذ املساعد إذا مض ى على 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf%23content
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf%23content
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf%23content
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf%23content
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من األبحاث  –في مجال تخصصه  –على هذه املرتبة سنة واحدة، وكان لديه بحث واحد على األقل 

 املنشورة أو املقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة.

يجوز أن يقوم باملساعدة في اإلشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى  -3

 شرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.حسب طبيعة الرسالة، على أن يكون امل

 مع غيره أن يشرف بحد أقص ى على أربع رسائل في وقت واحد.  -4
ً
 أو مشتركا

ً
للمشرف سواء كان منفردا

ويجوز في حاالت الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلس ي الكلية املعنية 

مس ويحتسب اإلشراف على كل رسالة بساعة وعمادة الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل إلى خ

.
ً
 رئيسا

ً
 أو مشرفا

ً
 منفردا

ً
 واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفا

 إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب  –في نهاية كل فصل دراس ي  –يقدم املشرف  -5
ً
 مفصال

ً
تقريرا

 في دراسته وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدارسات العليا.

 عن اكتمالها إلى رئيس القسم، يق -6
ً
دم املشرف على الرسالة، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريرا

 الستكمال اإلجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.
ً
 تمهيدا

يتم فحص الرسالة من قبل رئيس القسم العلمي أو من يسند إليه ذلك من أعضاء هيئة التدريس  -7

 بالقسم.

 الرسالة للمجلس العلمي إلجازتها للمناقشة. يتم إرسال -8
 . مناقشة الرسالة العلمية:3

 )ضوابط اختيار لجنة المناقشة ومتطلبات التقدم للمناقشة، وإجراءات مناقشة الرسالة وإجازتها، ومعايير تقييم الرسالة العلمية(
بناًء على توصية مجلس ي القسم  العليا الدراسات عمادة تكون لجنة املناقشة بقرار من مجلس -1

 والكلية املختصين.

 عمادة اقشة في مدة ال تزيد عن فصل دراس ي واحد من تاريخ قرار مجلسيجب أن يتم إجراء املن -2

 للجنة.بتشكيل ا العليا الدراسات

 يشترط في لجنة املناقشة على رسائل املاجستير ما يأتي: -3

 لها. -
ً
 ويكون املشرف مقررا

ً
 أن يكون عدد أعضائها فرديا

أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بين أعضاء هيئة التدريس وال يمثل املشرف واملشرف  -

 املساعد )إن وجد( أغلبية فيها.

 الرسائل على أعضاء اللجنة.أن تنطبق شروط اإلشراف على  -

 أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة، أو األساتذة املشاركين، على األقل. -

 أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل. -

يجب أن يكون أحد أعضاء لجنة مناقشة رسالة املاجستير من خارج القسم العلمي، ويفضل أن  -4

 يكون من خارج الجامعة.

http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
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د مناقشة رسالة املاجستير يكون للمشرف واملشرف املساعد أو املشرفين املساعدين إن وجدوا عن -5

 صوت واحد.

 يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خالل أسبوع من تاريخ  -6
ً
تعد لجنة املناقشة تقريرا

 إحدى التوصيات اآلتية:
ً
 املناقشة، متضمنا

 قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة. -

قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت، دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة  -

األخذ بهذه التعديالت في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر  املناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من

 من تاريخ املناقشة وملجلس الجامعة االستثناء من ذلك.

 عمادة وإعادة مناقشتها خالل الفترة التي يحددها مجلساستكمال أوجه النقص في الرسالة،  -

بناًء على توصية مجلس القسم املختص على أال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ  العليا الدراسات

 املناقشة.

 عدم قبول الرسالة. -

ولكل عضو من لجنة املناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير 

 مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ املناقشة.مفصل، إلى رئيس القسم، وعميد الدراسات العليا، في 

يرفع رئيس القسم املختص تقرير لجنة املناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع  -7

  من تاريخ املناقشة.

 يرفع رئيس القسم املختص تقرير لجنة املناقشة إلى عميد الدراسات العليا، من خالل عميد الكلية.-8

 يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار. -9

 

 هـ. القبول والدعم الطالبي

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

الطالبة حاصلة على شهادة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية أو يشترط للقبول في البرنامج أن تكون   -

ما يعادلها ومتمة حفظ خمسة أجزاء من القرآن باإلضافة إلى أن تحقق املتقدمة شروط القبول طبقا 

( لالئحة املوحدة للدراسات العليا في اململكة العربية السعودية، وقواعدها التنفيذية 15( و)13للمواد )

 ميرة نورة بنت عبدالرحمن.بجامعة األ 

 خدمات اإلرشاد .2
 )األكاديمي، المهني، النفسي، االجتماعي (

 تعيين مرشدات أكاديميات لكل طالبة عند قبولهن بالبرنامج. ●

 تقديم دليل الدراسات العليا واملعد من وكالة الجامعة للدراسات العليا. ●

http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR
http://graduatestudies.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=306&Lng=AR


 

 

12 

البرنامج وشرح لوائح الدراسات العليا وما االجتماع بطالبات الدراسات العليا من قبل منسقة  ●

 يتعلق بالرسائل الجامعية.

  :توصيف عمليات اإلرشاد األكاديمي للطالبات

 تحديد الساعات املكتبية لكل مرشدة ووسيلة التواصل االلكترونية ووضعها على مكاتب األعضاء. ●

 التواصل عبر وسائل التواصل األخرى )تويتر ، فيس بوك، الواتس( . ●

االجتماعات الدورية مع الطالبات ومنسقة البرنامج ومناقشة املشاكل االكاديمية التي تعترض  ●

 .الطالبات

 الدعم الخاص .3
 )بطيئو التعلم،  األشخاص ذوي اإلعاقة، الموهوبون ...... (

التواصل واملتابعة الدائمة للطالبات من قبل مشرفات املركز من أخصائيات التربية الخاصة على  ●

 مستوى الكليات.

التنسيق مع إدارات الجامعة وكلياتها وعماداتها، لتلبية احتياجات الطالبات األكاديمية والنفسية   ●

 واالجتماعية.

 التواصل مع أعضاء هيئة التدريس لحل مشكالت الطالبات.  ●

االختبارات في كل تفعيل التسهيالت التعليمية املتعلقة بتقييم الطالبات وذلك بالتنسيق مع لجان سير  ●

 كلية.

توفير الخدمات االستشارية ألعضاء هيئة التدريس فيما يخص تدريس وتقييم الطالبات ذوات  ●

 االحتياجات الخاصة في جميع الكليات.

 توفير خدمات إرشاد أكاديمي وتدريب للطالبات ذوات االحتياجات الخاصة. ●

 إصدار وثيقة دعم للطالبات تتضمن احتياج كل طالبة.  ●

 فير مواصالت للتنقل بين الكليات ومرافق الجامعة عند الحاجة .تو  ●

حلقة وصل بين الطالبات وبين الجهات الخارجية املقدمة ملختلف أنواع الدعم املقدم لذوي  ●

 االحتياجات الخاصة.

 متابعة صرف مكافأة بدل اإلعاقة لطالبات ذوات اإلعاقة. ●

 لطبية )مثل: سماعات ومعينات بصرية(.توجيه الطالبات للجهات املعنية بصرف األجهزة ا ●

 اصدار بطاقة دخول وخروج من جميع البوابات. ●

 اصدار بطاقة دخول مرافق عند الحاجة. ●

 إقامة فعاليات بهدف التوعية والتثقيف، وتفعيل األيام العاملية.      ●
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 و. أعضاء هيئة التدريس والموظفون 
 

 واإلداريين والفنيين.االحتياجات من أعضاء هيئة التدريس  .1

 المرتبة العلمية
المتطلبات والمهارات  التخصص

 الخاصة

 العدد المطلوب

 المجموع إناث ذكور الدقيق العام

 ذأستا
الدراسات 

 اإلسالمية
 التفسير وعلومه

 معرفة بالجودة

 واالشراف واملناقشة
3 -- 3 

 أستاذ مشارك
الدراسات 

 اإلسالمية
 2 2 -- -- علوم القرآن

 -- -- -- -- -- -- أستاذ مساعد

الفنيون ومساعدو 

 المعامل
-- -- -- -- -- -- 

 -- 2 الطاقم اإلداري
معرفة بأعمال 

 السكرتارية
-- 2 2 

 -- -- -- -- -- -- )تذكر(أخرى 

 

 التطوير المهني  .2

 إعداد أعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين 1.2
 ) اإلجراءات المتبعة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد والمهنيين )بما في ذلك بدوام جزئي أو زائر(

 تقديم دورات تخصصية في البحث العلمي .

 التقنيه في البحث العلمي .تقديم دورات في مجال استخدام 

 تقديم دورات في االرشاد االكاديمي لطالب الدراسات العليا.
 

 التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 2.2
....  هنيةخطة وإجراءات التطوير المهني واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ) مثل: مجال استراتيجيات التعلم والتعليم، تقييم الطالب، الجوانب الم 

 الخ(

تنظيم الدورات التدريبية لتحسين مهارات التدريس، وتقوم عمادة التطوير اإلداري واألكاديمي،  -1

وعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بعقد دورات تدريبية لتطوير مهارات التدريس لدى هيئة 

 التدريس.

 املشاركة في ورش العمل ذات العالقة. -2

 واإللكترونية الالزمة.توفير األجهزة املكتبية،  -3

 ز. مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
 

 مصادر التعلم  .1
 آلية توفير وضمان جودة مصادر التعلم )الكتب ، المراجع ، مصادر التعلم اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت .... الخ(

متوفرة في املكتبات  يحدد توصيف مقررات البرنامج الكتب املقررة واملصادر واملراجع، وتمتاز بكونها -4

 العامة والتجارية.
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 توجد مكتبة مركزية على مستوى الجامعة، ومكتبة خاصة بالكلية يستفيد منهما طالبات البرنامج.   -5

 تزويد مكتبة الكلية بما تحتاجه من الكتب املقررة،  -6
ً
الطلب من عمادة شؤون املكتبات سنويا

 واملراجع الالزمة.

 مارة خاصة باملقرر لتحديد املراجع واملصادر الخاصة به .تعبئة عضو هيئة التدريس الست -7

 مراجعة تقارير املقررات فيما يخص املصادر من الكتب واملراجع العلمية وغيرها. -8

 تحليل نتائج استبانة تقويم الطالبات للمقرر . -9

 المرافق والتجهيزات .2
 المكتبة ، المعامل ، القاعات الدراسية ..... الخ()قائمة باالحتياجات الرئيسة من المرافق والتجهيزات، مثل: 

 قاعة دراسية وسبورة ذكية وجهاز عرض وانترنت
 

 )طبقاً لطبيعة البرنامج(اإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية وآمنة  .3

 تطبيق جميع االجراءات األمنية والصحية املتبعة في الكلية ثم الجامعة 
 

 

 ولوائحه ح. إدارة البرنامج 
 

 إدارة البرنامج .1

 الهيكل التنظيمي للبرنامج  1.1
 )متضمناً المجالس، اإلدارات ، الوحدات، اللجان الدائمة... الخ(

 مجلس الكلية. – 1

 وكالة الكلية للتطوير والجودة.  -وكالة الكلية للدراسات العليا – 2

 مجلس القسم. – 3

 لجنة االختبارات والتطوير. – 4

 اللجنة الثالثية لفحص الخطط. /لجنة الخطط  – 5

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

 من طالبات البرنامج الحاليين ومن الخريجات (1
.                                                 يتم توزيع استبيانات للطالبات في مختلف 

  .المستويات ، وتقوم منسقة البرنامج بجمعها وتحليل نتائجها

 ؟من استشاريين و/أو مقّيمين مستقلين (2

القرآن الكريم يتم استشارة عضو هيئة التدريس من خارج الجامعة يجمع بين التخصص في تفسير 
 . وعلومه والخبرة في قضايا الجودة لتقييم البرنامج

 ؟من أرباب العمل و/أو األطراف المعنية (3
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يجري العمل على تحديد جهات التوظيف وأرباب العمل ، ويتم توزيع استبانات لالستفادة منها في تقييم 
 البرنامج وتطويره.

 لوائح البرنامج .2
 البرنامج ذات العالقة والرابط اإللكتروني لها: الئحة القبول والتسجيل، الدراسة واالختبارات، التوظيف، التأديب والتظلم ...الختوضع قائمة بلوائح 

 

 

 

 ط. ضمان جودة البرنامج
 

 نظام ضمان جودة البرنامج. .1
 يوضع الرابط اإللكتروني لدليل نظام ضمان الجودة

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Quality/Pages/Home.aspx 

 إجراءات مراقبة جودة البرنامج. .2

 لجنة البرنامج . -1

 املتابعة من خالل القيادات العليا . -2

 لألساتذة والبرنامج واالختبارات واألبحاث.نتائج تحليل استبانات التقويم  -3

 نتائج املقارنة املرجعية. -4

 ترتيبات مراقبة جودة مقررات البرنامج التي تُدّرس من خالل أقسام علمية أخرى.  .3

 ال يوجد

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

 ال يوجد    

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

 ال يوجد

 خطة تقييم مخرجات التعلم للبرنامج وآليات االستفادة من نتائجها في عمليات التطوير.   .6

عناصر التقويم الواردة في هذه تؤلف في القسم لجنة مختصة بكل برنامج فيه لتقويمه في ضوء  -1

 لرفعه إلى عمادة الدراسات العليا 
ً
القواعد على أن ترفع ما تتوصل إليه إلى مجلس القسم تمهيدا

 عن طريق مجلس الكلية.

 من املختصين من الجامعة أو يدعو  -2
ً
 من خارجها  -عند الحاجة  -يؤلف مجلس القسم لجانا

ً
لجانا

 الت الالزمة على أن ترفع هذه اللجان تقريرها إلى مجلس القسم.للدراسة و لإلطالع وإجراء املقاب

 ترسل صورة من التقرير إلى عمادة الدراسات العليا إلبداء مالحظاته عليه. -3

 ترفع عمادة الدراسات العليا نتائج التقويم ملجلس الجامعة. -4

 املقررة.تعمل عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم املختص على تنفيذ املقترحات  -5

 كل أربع سنوات                  
ً
 تتم عملية التقويم بالصورة املذكورة آنفا

 

 مصفوفة تقويم جودة البرنامج .7

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Quality/Pages/Home.aspx
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 توقيت التقويم طرق التقويم مصادر / مراجع التقويم  مجاالت / جوانب التقويم

 فاعلية التدريس والتقويم

 قيادات البرنامج -الطالبات  

الهيئة  استبانة تقويم رضا

التعليمية و االدارية 

والطالبة  عن خدمات بيئة  

 البرنامج

 كل سنة

 مصادر التعلم

الطالبات _أعضاء هيئة 

 التدريس

استبانة تقييم املستفيدين 

للمكتبة  والتعليم 

 االلكتروني

-استبانة الطالبة للمقرر 

 تقرير املقرر 

 كل فصل دراس ي

 الخدمات

اعضاء هيئة  -الطالبات 

 االدارياتالتدريس 

استبانة رضا الطالبة عن 

–خدمات بيئة البرنامج 

استبانة رضا اعضاء هيئة 

 التدريس عن بيئة البرنامج

 كل سنة

 قيادات البرنامج

اعضاء هيئة  -الطالبات 

 االداريات -التدريس

استبانة تقويم رضا الهيئة 

التعليمية و االدارية 

والطالبة عن خدمات بيئة 

 البرنامج

 كل سنة

 لية التدريس والتقويمفاع

 قيادات البرنامج -الطالبات  

استبانة تقويم رضا الهيئة 

التعليمية واإلدارية 

والطالبة  عن خدمات بيئة 

 البرنامج

 كل سنة

 مصادر التعلم

اعضاء هيئة  –الطالبات 

 التدريس

استبانة تقييم املستفيدين 

للمكتبة  والتعليم 

 االلكتروني

-استبانة الطالبة للمقرر 

 تقرير املقرر 

 كل فصل دراس ي

 الخدمات

اعضاء هيئة  -الطالبات 

 االداريات -التدريس

استبانة رضا الطالبة عن 

–خدمات بيئة البرنامج 

استبانة رضا اعضاء هئية 

 التدريس عن بيئة البرنامج

 كل سنة

 قيادات البرنامج

اعضاء هيئة  -الطالبات 

 االداريات -التدريس

الهيئة استبانة تقويم رضا 

التعليمية و االدارية 

والطالبة عن خدمات بيئة 

 البرنامج

 كل سنة



 

 

17 

 توقيت التقويم طرق التقويم مصادر / مراجع التقويم  مجاالت / جوانب التقويم

    

 )قيادة البرنامج، فاعلية التدريس والتقويم، مصادر التعلم، الخدمات، الشراكات .... الخ( مجاالت / جوانب التقويم

 البرنامج، اإلداريين، الموظفين، المراجع المستقل .... الخ() الطالب، الخريجون، أعضاء هيئة التدريس، قيادات  مصادر / مراجع التقويم

 )استطالعات الرأي، المقابالت ، الزيارات ، ......... الخ( طرق التقويم

 )بداية الفصل الدراسي، نهاية العام األكاديمي ......... الخ( توقيت التقويم

 

 

 مؤشرات أداء البرنامج الرئيسية : .8

 ( عام 2023مؤشرات األداء المستهدفة )  الفترة الزمنية لتحقيق

 الرمز م
مؤشر األداء 

 الرئيس
 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف

1 

KPI-PG-1  نسبة التحقق

من مؤشرات 

أهداف الخطة 

التشغيلية 

 للبرنامج

تقرير تحقق أهداف  5 -  4

 الخطة التشغيلية   

 نهاية العام االكاديمي

2 

KPI-PG-2  الطالب تقويم

لجودة خبرات 

التعلم في 

 البرنامج

 نهاية العام االكاديمي استطالع الراي 5  -4

3 
KPI-PG-3  تقييم الطالب

 لجودة املقررات

 نهاية العام االكاديمي استطالع الراي  5 -4

4 

KPI-PG-4  تقييم الطالب

لجودة اإلشراف 

 العلمي

 نهاية العام االكاديمي استطالع الراي 5 -4

5 

KPI-PG-5  متوسط املدة

التي يتخرج فيها 

 الطالب

تقارير الشؤون  3-5

 الطالبية 

 نهاية العام االكاديمي

 
KPI-PG-7  توظيف

 الخريجين

 نهاية العام االكاديمي استطالع الراي 5 - 3

 

KPI-PG-8  تقويم جهات

التوظيف 

لكفاءة خريجي 

 البرنامج

 نهاية العام االكاديمي استطالع الراي 5 -5

 

KPI-PG-9  رضا الطالب عن

الخدمات 

 املقدمة

 نهاية العام االكاديمي استطالع الراي 5 -6
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 الرمز م
مؤشر األداء 

 الرئيس
 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف

 

KPI-PG-

10 

نسبة الطالب 

إلى أعضاء هيئة 

 التدريس

حصر عدد الطالب  5 -7

وعدد اعضاء هيئة 

 التدريس .

 نهاية العام االكاديمي

 

KPI-PG-

11 

النسبة املئوية 

لتوزيع أعضاء 

هيئة التدريس 

بحسب الرتبة 

 العلمية

بيان بعدد أعضاء هيئة  4-5

التدريس ورتبهم 

 العلمية .

 نهاية العام االكاديمي

 

KPI-PG-

12 

نسبة تسرب 

أعضاء هيئة 

التدريس من 

 البرنامج

 نهاية العام االكاديمي تقرير شؤون املوظفين . 3-5

 

KPI-PG-

13 

رضا 

املستفيدين عن 

 مصادر التعلم

 االكاديمينهاية العام  استطالع الراي 4-5

 

KPI-PG-

14 

رضا 

املستفيدين عن 

املرافق 

والتجهيزات 

 البحثية 

 نهاية العام االكاديمي استطالع الراي 4-5

 

KPI-PG-

15 

النسبة املئوية 

للنشر العلمي 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

احصائيات النشر  4-5

 لعمادة البحث العلمي 

 نهاية العام االكاديمي

 

KPI-PG-

16 

معدل البحوث 

املنشورة لكل 

عضو هيئة 

 تدريس

احصائيات النشر  4-5

 العلمي .

 نهاية العام االكاديمي

 

KPI-PG-

17 

معدل 

االقتباسات في 

املجالت 

املحكمة لكل 

عضو هيئة 

 تدريس

 نهاية العام االكاديمي تقارير االقتباس . 3-5
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 الرمز م
مؤشر األداء 

 الرئيس
 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف

 
KPI-PG-

18 

نسبة النشر 

 العلمي للطالب

احصائيات النشر  3-5

 العلمي .

 نهاية العام االكاديمي

 

KPI-PG-

19 

عدد براءات 

االختراع 

واالبتكار 

 وجوائز التميز

احصائيات االبتكار  2-5

 والتميز .

 نهاية العام االكاديمي

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

 

   

 ي. بيانات اعتماد التوصيف 

  االسالمية الدراسات قسم االعتماد: جهة

  الجلسة: رقم
  الجلسة: تاريخ

 


