
1

)اإلصدار الثاني  ١٤٤٠ هـ(

مخرجات التعلم

المملكة العربيـــة السعـــوديـــة
وزارة الـــتعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

كلية الشريعة بالرياض

إعداد: إدارة ضمان الجودة بكلية الشريعة

اإلصدار الثاني 
١٤٤٠ هـ



2



3

 

 

محتويات الدليل

٤ مقدمة

٥ تعريف مخرجات التعلم

٥ الفرق بين أهداف التعليم ومخرجات التعلم

٦ أهمية مخرجات الشريعة

٧ مواصفات خريج برنامج الشريعة

٩  صياغة مخرجات التعلم في برنامج الشريعة وفق معايير هيئة تقويم التعليم

١١ مخرجات برنامج الشريعة في الخطة املطورة

١٤ عالقة مخرجات التعلم  بأهداف برنامج الشريعة

١٥ عالقة مخرجات التعلم  بخصائص خريجي برنامج الشريعة

١٩ مخرجات التعلم في البرنامج من خالل املقررات

٢٤ دورة قياس مخرجات التعلم في برنامج الشريعة

٢٥ إيضاح قياس املخرجات في مجال مهارات العالقات مع اآلخرين وتحمل املسؤولية

٢٦ استمارة تقييم تعلم تعاوني أو ورشة عمل داخل املحاضرة الصفية

٢٨  إيضاح قياس املخرجات في مجال مهارات االتصال, وتقنية املعلومات, والعددية

٢٩ استمارة تقييم العروض التقديمية

     



4

مقدمة

  رغبــة مــن برنامــج الشــريعة فــي تعزيــز جــودة املخرجــات التعليميــة للبرنامــج, وتحقيــق معاييــر االعتمــاد 

األكاديمــي, والتأكــد مــن مالءمتهــا لســوق العمــل, و وضــع املؤشــرات الالزمــة. فقــد وضــع البرنامــج مخرجــات 

تعلــم تتناســب مــع رســالته, وتحقــق أهدافــه, ووظــف االســتراتيجيات التــي تضمــن تحقيقهــا, ووضــع لهــا 

مؤشرات يمكن قياسها, وآليات, ووسائل للتقييم متطورة مبنية على معايير عالية املستوى من الجودة، 

وفــق خطــط تضمــن توفــر خصائــص الخريــج التــي يطمــح إليهــا البرنامــج.

وطــرق  تطبيقهــا,  ومراحــل  الشــريعة,  برنامــج  فــي  التعلــم  بمخرجــات  نعــرف  الدليــل  هــذا  فــي  ونحــن 

البرنامــج. ملخرجــات  والتطويــر  املســتمر,  والتحســين  الجــودة  قياســها؛لضمان 
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تعريف مخرجات التعلم

هــي عبــارات تصــف النتائــج التعليميــة النهائيــة , املتوقعــة للعمليــة التعليميــة , والتــي  تظهــر علــى املتعلــم 
 , نشــطة 

ٔ
ن يحققهــا مــن خــالل ا

ٔ
,ويرغــب البرنامــج ا فــي جوانــب املعرفــة والفهــم والقــدرة علــى األداء 

ســاليب تقييــم تقيــس مــدى تحقــق هــذه النتائــج.
ٔ
واســتراتيجيات تعليميــة  محــددة , ومعرفــة , وكذلــك ا

 

الفرق بين أهداف التعليم ومخرجات التعلم

تركــز أهــداف برنامــج  الشــريعة علــى املحتــوى أو مايريــد عضــو هيئــة التدريــس تقديمــه ، وهــو مــا يــؤدي 
إلــى:  تأهيــل متخصصيــن متمكنيــن فــي الشــريعة, يملكــون قــدرات علميــة شــرعية ومهــارات بحثيــة, ومهنيــة 

فــي القضــاء والتعليــم واالستشــارات الشــرعية.

 أما مخرجات التعلم فتركز على ماهو متوقع من الطالب معرفته والقدرة على أدائه في نهاية املوقف 
 فــي مجــاالت التخصــص بمــا يســاعده علــى اإلســهام فــي 

ً
التعليمــي، فيكــون الطالــب بنهايــة البرنامــج مؤهــال

 بالعلــوم الشــرعية التأسيســية، 
ً
املجــاالت املناســبة كالتعليــم و اإلفتــاء و االستشــارات الشــرعية، عارفــا

 باملبــادئ  العامــة لالقتصــاد 
ً
 مــن قواعــد اللغــة، ويكــون ملمــا

ً
, ومتمكنــا

ً
 و عمليــا

ً
 للغــة العربيــة نظريــا

ً
متقنــا

 فــي حركــة 
ً
 بمناهــج البحــث العلمــي و تحقيــق التــراث  مســهما

ً
و القضايــا االقتصاديــة  املعاصــرة ، عارفــا

فــي جميــع  فــي معالجــة النــوازل الفقهيــة    
ً
 باألحــكام الشــرعية, وماهــرا

ً
االجتهــاد الفقهــي املعاصــر، عارفــا

للتعــاون   
ً
 علــى القيــادة, و مســتعدا

ً
قــادرا  بأخالقيــات التخصــص وآداب املهنــة, 

ً
التخصصــات، متحليــا

بهويتــه   
ً
ومعتــزا بســمات الشــخصية اإلســالمية الوســطية,   

ً
متحليــا فــي املشــاريع واملبــادرات واألنشــطة, 

اإلســالمية.
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أهمية مخرجات الشريعة

تظهر أهمية مخرجات البرنامج من خالل النظر إلى مواضع تطبيقها وذلك على مستويات مختلفة:

: على مستوى املتعلمين :
ً

أول

 تســاعده فــي اختيــار البرامــج ,أو املؤهــل ، تــزود املتعلــم بمــا يهمــه مــن معــارف و مهــارات  متعــددة فــي 

, وتمكنــه مــن معرفــة مجــاالت  مجــال تخصصــه الشــرعي كالبحــث والقضــاء واإلفتــاء واالستشــارات 

 علــى أدائــه.
ً
العمــل و مــا ســيكون قــادرا

ثانًيا: على مستوى املؤسسات التعليمية:

 وســيلة فعالــة ملراجعــة وحــدة املقــررات الدراســية والتخطيــط للبرنامــج , وتحديــد وســائل التقويــم 

املناســبة  ألهــداف البرنامــج , وتســهل عمليــة االنتقــال مــن التعليــم إلــى التعلــم , فهــي وســيلة للتطويــر .

ا: على املستوى الوطني:
ً
ثالث

 تعــد لبنــة أساســية فــي شــفافية نظــام التعلــم العالــي واملؤهــالت، وللتفريــق بيــن املؤهــالت، وللتنقــل بيــن 

املؤسســات ،وذات اعتبــار لــدى أربــاب العمــل .

رابًعا: على املستوى العاملي :

 تعتبر ذات أهمية لالعتراف باملؤهالت، وتسهيل التنقل.
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مواصفات خريج برنامج الشريعة  
 

مواصفات الخريج هي مخرجات التعلم املتوقع من الطالب معرفتها والقدرة على أدائها في نهاية العملية 

التعليمية:

1. التأهيل في مجالت التخصص ، وهي الفقه أصوله وقواعده وغيرها، بما يجعله يسهم في مجالت 

التوظيف املناسبة ، كالتعليم والقضاء واإلفتاء والستشارات الشرعية ، وغيرها.

2.املعرفة بالعلوم الشرعية التأسيسية ، ويشمل ذلك معرفة القرآن وعلومه وآيات األحكام ، وعلوم 

الحديث وأحاديث األحكام ، والعقيدة ألهميتها في تكوين التخصص الشرعي .

 من قواعد اللغة، 
ً
 ، بحيث ل يلحن في القراءة والكتابة ويكون متمكنا

ً
 وعمليا

ً
3.إتقان اللغة العربية نظريا

  ملهارة التحرير العربي ، ويحسن إيصال املعاني باألسلوب املناسب.
ً
مكتسبا

4.معرفة الثقافة اإلسالمية والطالع على ثقافة العصر ومعطياته الحضارية ، والقدرة على الستفادة 

من تقنيات العصر ومبتكراته بما يخدم التخصص.

5.اإلملام باملبادئ العامة لالقتصاد ، والتمكن من فهم القضايا القتصادية املعاصرة وأثرها على 

املعامالت املالية.

6.املعرفة بمنهج البحث وتحقيق التراث ، والقدرة على البحث العلمي في املسائل األصولية والفقهية ، 

 في حركة الجتهاد الفقهي املعاصر.
ً
 فاعال

ً
 ومشاركا

ً
ليكون مساهما

 على استنباط األحكام والستدلل والتقويم وفق 
ً
7.اكتساب امللكة الفقهية التي تجعل الطالب قادرا

قواعد الشريعة وأصولها.

8.معرفة األحكام الشرعية ألبرز النوازل الفقهية في العبادات واملعامالت وأحكام األسرة والجنايات وفي 

املجال الطبي، ونحو ذلك من املجالت ، واملهارة في معالجة النوازل والحوادث املتجددة.

9.اكتساب املهارات املعرفية والعملية الالزمة التي تمكنه من القيام بمهامه العملية على أحسن وجه.

10.التحلي بأخالقيات التخصص وآداب املهن التي يؤهل لها، من خالل إبداء الرأي بموضوعية وتجرد ، 

والنقاش والحوار بشكل بناء، والصدق واألمانة في القول والفعل.
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11.القدرة على القيادة والستعداد للتعاون مع اآلخرين في املشاريع واملبادرات املشتركة ، والعمل 

بروح الفريق.

12.املشاركة في األنشطة ملواكبة أحدث املستجدات في املجال األكاديمي واملنهي .

13.اكتساب سمات الشخصية اإلسالمية الوسطية املتوازنة القائمة على العقيدة الصحيحة.

14.القدرة على خدمة املجتمع من خالل بيان األحكام الشرعية، وتبصير الناس بأمور دينهم 

واإلسهام بإعداد البحوث الفقهية التي يحتاجها املجتمع ، وخاصة في القضايا املعاصرة لتلبية 

متطلبات التنمية.

15.العتزاز بهويته وانتمائه اإلسالمي ،وإدارك خصوصية بالده اإلسالمية.
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صياغة مخرجات التعلم في برنامج الشريعة                                                                                                    
وفق معايير هيئة تقويم التعليم

تولــت إدارة البرنامــج تشــكيل لجنــة مخرجــات التعلــم برئاســة رئيــس إدارة ضمــان الجــودة, وعضويــة 

مــا ل يقــل عــن ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي البرنامــج مــن ذوي الخبــرة فــي الجــودة, وصياغــة 

مخرجات التعلم على وجه الخصوص وفق معايير هيئة تقويم التعليم و تضمينها لتوصيف البرنامج.

وقــد اســتطلعت لجنــة مخرجــات التعلــم  أراء الخبــراء األكاديميين,وجهــات التوظيــف, واملســتفيدين 

للتعرف على مدى مالءمة مواصفات الخريج,ومخرجات التعلم املقترحة لحتياجات سوق العمل, 

وتلبيتهــا ملتطلباتهــم .

ثــم اعتمــدت مخرجــات التعلــم الخاصــة بالبرنامــج للخطــة الدراســية القديمــة, واملطــورة بنــاء علــى 

وتشــكلت لجنــة فــي إدارة ضمــان  قــرار الكليــة فــي الجلســة الخامســة عشــر بتاريــخ 1438/4/13هـــ, 

الجودة لقتراح آليات التقييم ومستوى األداء املستهدف لها, وعرضت النتائج على مجلس الكلية, 

ومجالــس األقســام إلقرارهــا؛ تمهيــّدا للعمــل بهــا, وتــم تضمينهــا فــي توصيــف البرنامــج ضمــن مصفوفــة 

مخرجــات التعلــم.

و تــم تطويــر مخرجــات التعلــم لبرنامــج الشــريعة ، وإقرارهــا فــي مجلــس الكليــة الجلســة الثانيــة بتاريــخ 

واملــادة الثالثــة   ، الفقــرة أربعــة  املــادة الثامنــة والعشــرون،    : واملســتند النظامــي   ، 1440/1/6ه 

والثالثون ، من نظام إدارة الجودة والعتماد األكاديمي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

وتولت لجنة مخرجات التعلم جمع البيانات,وتحليلها للخروج بتقرير حول آلية صياغة املخرجات، 

و مواصفات الخريج. 

و وضعــت اللجنــة لــكل مخــرج اســتراتيجيات لتحقيقــه, وطــرق تقويمــه علــى مســتوى البرنامــج, ولــكل 
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مقــرر علــى حــدة؛ بمــا يضمــن مراقبــة مــدى تحقــق مخرجــات التعلــم لــدى الطلبــة.

وقد راعت  لجنة مخرجات التعلم مواءمتها في ضوء كل من:

: متطلبات املمارسة املهنية في اململكة العربية السعودية في حقل التخصص املعني، أو أي متطلبات 
ً

أوال

إقليمية.

ثانًيا: اإلطار الوطني للمؤهالت.

وأعــدت اللجنــة تقريــًرا موضًحــا لوفــاء مخرجــات التعلــم ملتطلبــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت, ويمكــن 

الطــالع عليــه مــن الرابــط التالي:

و قــد ســعى البرنامــج لعمــل مقارنــة مرجعيــة ملخرجاتــه مــع برامــج مشــابهة, ولــم يجــد برنامًجــا مشــابًها 

قــد طبــق دورة قيــاس مخرجــات التعلــم كاملــة,  ويطمــح البرنامــج لعقــد مقارنــة مرجعيــة فــي املخرجــات 

مســتقبال.
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مخرجات برنامج الشريعة في الخطة المطورة  

أوًل: المخرجات في مجال المعارف: 

من��ية� وفق� الفقھ� أبواب� ��� الواردة� الشرعية� األح�ام� � شرح�
الدراسة�الفقهية

بيان�املسائل�األصولية�الواردة�����أبواب�أصول�الفقھ�وفق�من��ية�
الدراسة�األصولية

توضيح�القواعد�الفقهية�وضوابطها,�وما�يتفرع�ع��ا�من�قواعد�
وضوابط�وفروع

شرح�آيات�األح�ام����القرآن�الكر�م�وأحاديث�األح�ام�بما�يخدم�
االست�باط�الفق��

باالقتصاد� املتعلقة� واملبادئ� والنظر�ات� املفاهيم� أبرز� ت��يص�
اإلسالمي

أن�يكون�الطالب�
١قادًرا�ع��:

٢
٣

٤
٥

٠
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٧
٨

٩
١٠

١١
١٢

١٣

امللكة� ي��ي� بما� واألصولية� الفقهية� النصوص� تحليل�
االست�باطية.

است�باط�األح�ام�الشرعية�من�نصوص�الكتاب�والسنة�وفق�
املن��ية�العلمية.

والنوازل� القديمة� املسائل� فروع� مع� واألصول� القواعد� ر�ط�
املستجدة.

املوار�ث� ��ل�مسائل� الفرضية� واألصول� القواعد� استخدام�
وقسمة�ال���ات.

وصف�األنظمة�واإلجراءات�القضائية،�ومايتعلق���ا.

نقد�الشبھ�الواردة�وفق�من���السلف�الصا������االعتقاد.

الفكر� ومقومات� بأنواعها,� اإلسالمية� النظم� ب�ن� التمي���
اإلسالمي.

استخدام�املهارات�اللغو�ة�.

تطبيق�مهارات�التدر�س�وقيادة�املدرسة�والصف�الدرا����.

تطبيق�من��ية�البحث�العلمي.

أن يكون الطالب 
قادًرا ع��:

١٤
١٥

٦

ثانًيا: المخرجات في مجال المهارات:
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١٧
١٨

قيادة�الفر�ق�واملشاركة����إيجاد�ا��لول١٦

االل��ام�بالقيم�اإلسالمية،�وآداب�ا��الف،�ومبادئ�وأخالقيات�
املهن.

أن�يكون�الطالب�
قادًرا�ع��:

١٩
تحمل�مسؤولية�التعلم�الذا�ي،�والتواصل�الفعال أن�يكون�الطالب�

قادًرا�ع��:

أداء�القراءة�ال��يحة�للقرآن�الكر�م�برواية�حفص�عن�عاصم�
أداء���يًحا.

أن�يكون�الطالب�
قادًرا�ع��:

١٨
١٩

ثالًثا: المخرجات في مجال الكفايات:
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عالقة مخرجات التعلم بأهداف برنامج الشريعة

لبرنامج الشريعة ثالثة أهداف رئيسة، وقد تم وضع مخرجات التعلم لتحقق أهداف البرنامج،ورسالته: 

) ١ ( ) ٢ (  ) ٣ ( ) ٤ (  ) ٥ ( ) ٦ ( ) ٧ ( ) ٨ (
)٩ ( ) ١٠ ( ) ١١ (  ) ١٢ ( ) ١٣ ( )١٩ ( 

) ١ ( ) ٢ (  ) ٣ ( ) ٤ (  ) ٥ ( ) ٦ ( ) ٧ ( ) ٨ (
)٩ ( ) ١٠ ( ) ١١ (  ) ١٢ ( ) ١٣ ( )١٥ ( 

) ١ ( ) ٢ (  ) ٣ ( ) ٤ (  ) ٥ ( ) ٦ ( ) ٧ ( ) ٨ (
)٩ ( ) ١٠ ( ) ١١ (  ) ١٢ ( ) ١٣ ( )١٤ ( )١٥ ( 

) ١٦ ( ) ١٧ ( ) ١٨ ( ) ١٩ (

١. تأهيل الطالب المتمكنين
في علوم الشريعة 

٢. تأهيل باحثين شرعيين

٣. تلبية حاجة المجتمع في
التعليم، واإلفتاء، والقضاء، والتوجيه
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عالقة مخرجات التعلم بخصائص خريجي برنامج الشريعة

روعي االتساق بين مخرجات التعلم ببرنامج الشريعة وخصائص ومواصفات خريج الشريعة:
   

 نسبة
 المخرجات
 التي تحقق
الخصائص

 مخرجات التعلم التي تحقق خصائص
الخريجين

رقم
المخرج  خصائص خريج البرنامج

%٥٢,٦

شرح األحكام الشرعية الواردة في أبواب الفقه وفق منهجية 
الدراسة الفقهية

١

1. التأهل في مجالت التخصص، 
وهي الفقه وأصوله وقواعده، 

وغيرها ، بما يجعله يسهم في مجالت 
التوظيف املناسبة كالتعليم 

والقضاء واإلفتاء والستشارات 
الشرعية وغيرها.

بيان املسائل األصولية الواردة في أبواب أصول الفقه وفق 
منهجية الدراسة األصولية

٢

توضيح القواعد الفقهية وضوابطها وما يتفرع عنها من 
قواعد وضوابط وفروع

3

شرح آيات األحكام في القرآن الكريم وأحاديث األحكام بما 
يخدم االستنباط الفقهي

٤

تحليل النصوص الفقهية واألصولية بما يثري امللكة 
االستنباطية

٦

استنباط األحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وفق 
املنهجية العلمية

٧

ربط القواعد واألصول مع فروع املسائل القديمة والنوازل 
املستجدة

٨

استخدام القواعد واألصول الفرضية لحل مسائل املواريث 
وقسمة التركات

٩

وصف األنظمة واإلجراءات القضائية وما يتعلق بها ١0

أداء القراءة الصحيحة للقرآن الكريم برواية حفص عن 
عاصم

١٩

%١٥,٧

شرح آيات األحكام في القرآن الكريم وأحاديث األحكام بما 
يخدم االستنباط الفقهي

٤
2. املعرفة بالعلوم الشرعية 

التأسيسية، ويشمل ذلك معرفة 
القرآن وعلومه، وآيات األحكام، 

وعلوم الحديث، وأحاديث األحكام، 
والعقيدة، ألهميتها في تكوين 

التخصص الشرعي.

نقد الشبه الواردة وفق منهج السلف الصالح في االعتقاد ١١

أداء القراءة الصحيحة للقرآن الكريم برواية حفص عن 
عاصم

١٩
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%١0,٥

استخدام املهارات اللغوية ١3  
ً
3. إتقان اللغة العربية نظريا

، بحيث ل يلحن في القراءة 
ً
وعمليا

 من قواعد 
ً
والكتابة ويكون متمكنا

 ملهارة التحرير العربي، 
ً
اللغة، مكتسبا

ويحسن إيصال املعاني باألسلوب 
املناسب.

أداء القراءة الصحيحة للقرآن الكريم برواية حفص عن 
عاصم

١٩

%٥,٢
التمييز بين النظم اإلسالمية بأنواعها، ومقومات الفكر 

اإلسالمي
١٢

4. معرفة الثقافة اإلسالمية، 
والطالع على ثقافة العصر 

ومعطياته الحضارية، والقدرة  
على الستفادة من تقنيات العصر 

ومبتكراته بما يخدم التخصص.

%٥,٢
تلخيص أبرز املفاهيم والنظريات واملبادئ املتعلقة 

باالقتصاد اإلسالمي
٥

5. اإلملام باملبادئ العامة لالقتصاد، 
والتمكن من فهم القضايا 

القتصادية املعاصرة وأثرها على 
املعامالت املالية.

%٥,٢ تطبيق منهجية البحث العلمي ١٥

6. املعرفة بمنهج البحث وتحقيق 
التراث، والقدرة على البحث العلمي 

في املسائل األصولية والفقهية 
 في 

ً
 فاعال

ً
 ومشاركا

ً
ليكون مساهما

حركة الجتهاد الفقهي املعاصر

%١٥,٧

تحليل النصوص الفقهية واألصولية بما يثري امللكة 
االستنباطية

٦
7. اكتساب امللكة الفقهية التي 

 على استنباط 
ً
تجعل الطالب قادرا

األحكام والستدلل والتقويم وفق 
قواعد الشريعة وأصولها.

استنباط األحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وفق 
املنهجية العلمية

٧

ربط القواعد واألصول مع فروع املسائل القديمة والنوازل 
املستجدة

٨

%١٥,٧

استنباط األحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وفق 
املنهجية العلمية

٧
8. معرفة األحكام الشرعية ألبرز 

النوازل الفقهية في العبادات 
واملعامالت وأحكام األسرة والجنايات 

في املجال الطبي، ونحو ذلك من 
املجالت، واملهارة في معالجة النوازل 

والحوادث املتجددة.

ربط القواعد واألصول مع فروع املسائل القديمة والنوازل 
املستجدة

٨

استخدام القواعد واألصول الفرضية لحل مسائل املواريث 
وقسمة التركات

٩
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%٧3,٦

شرح األحكام الشرعية الواردة في أبواب الفقه وفق منهجية 
الدراسة الفقهية

١

9. اكتساب املهارات املعرفية 
والعملية الالزمة التي تمكنه من 

القيام بمهامه العملية على أحسن 
وجه.

بيان املسائل األصولية الواردة في أبواب أصول الفقه وفق 
منهجية الدراسة األصولية

٢

توضيح القواعد الفقهية وضوابطها وما يتفرع عنها من 
قواعد وضوابط وفروع

3

شرح آيات األحكام في القرآن الكريم وأحاديث األحكام بما 
يخدم االستنباط الفقهي

٤

استنباط األحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وفق 
املنهجية العلمية

٧

ربط القواعد واألصول مع فروع املسائل القديمة والنوازل 
املستجدة

٨

استخدام القواعد واألصول الفرضية لحل مسائل املواريث 
وقسمة التركات

٩

استخدام املهارات اللغوية ١3

تطبيق مهارات التدريس وقيادة املدرسة والصف الدرا�سي ١٤

تطبيق منهجية البحث العلمي ١٥

قيادة الفريق واملشاركة في إيجاد الحلول ١٦

االلتزام بالقيم اإلسالمية وآداب الخالف ومبادئ وأخالقيات 
املهن

١٧

تحمل مسؤولية التعلم الذاتي والتواصل الفعال ١٨

أداء القراءة الصحيحة للقرآن الكريم برواية حفص عن 
عاصم

١٩

%١٥,٧

االلتزام بالقيم اإلسالمية وآداب الخالف ومبادئ وأخالقيات 
املهن

١٧ 10. القدرة على القيادة، والستعداد 
للتعاون مع اآلخرين في املشاريع 

واملبادرات املشتركة، والعمل بروح 
الفريق.

تحمل مسؤولية التعلم الذاتي والتواصل الفعال ١٨

قيادة الفريق واملشاركة في إيجاد الحلول ١٦    

%٥,٢ تحمل مسؤولية التعلم الذاتي والتواصل الفعال ١٨
11. املشاركة في األنشطة ملواكبة 

أحدث املستجدات في املجال 
األكاديمي واملنهي
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%١0,٥
نقد الشبه الواردة وفق منهج السلف الصالح في االعتقاد ١١ 12. اكتساب سمات الشخصية 

اإلسالمية، الوسطية املتوازنة 
القائمة على العقيدة الصحيحة

االلتزام بالقيم اإلسالمية وآداب الخالف ومبادئ وأخالقيات 
املهن

١٧

%٢١

شرح األحكام الشرعية الواردة في أبواب الفقه وفق منهجية 
الدراسة الفقهية

١ 13. القدرة على خدمة املجتمع من 
خالل بيان األحكام الشرعية، وتبصير 
الناس بأمور دينهم، واإلسهام بإعداد 

البحوث الفقهية التي يحتاجها 
املجتمع، وبخاصة في القضايا 

املعاصرة لتلبية متطلبات التنمية.

شرح آيات األحكام في القرآن الكريم وأحاديث األحكام بما 
يخدم االستنباط الفقهي

٤

تطبيق مهارات التدريس وقيادة املدرسة والصف الدرا�سي ١٤ 

تطبيق منهجية البحث العلمي ١٥ 

%٢١

وصف األنظمة واإلجراءات القضائية وما يتعلق بها ١0

14. العتزاز بهويته وانتمائه 
اإلسالمي، وإدراك خصوصية بالده 

اإلسالمية

االلتزام بالقيم اإلسالمية وآداب الخالف ومبادئ وأخالقيات 
املهن

١٧ 

تلخيص أبرز املفاهيم والنظريات واملبادئ املتعلقة 
باالقتصاد اإلسالمي

 ٥    

التمييز بين النظم اإلسالمية بأنواعها، ومقومات الفكر 
اإلسالمي

١٢    
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مخرجات التعلم في البرنامج من خالل المقررات
تصنيف قياس مخرجات التعلم في املقررات حسب املستويات

 
املستوى ١:  مستوى التأسيس ، ويرمز  له بحرف ) س (

مستوى املمارسة ، ويرمز  له بحرف ) ر ( املستوى ٢:  
مستوى التمكن ،    ويرمز  له بحرف ) ت ( * املستوى 3:  

المقررات المطلوب القياس فيها
المخرج المستوى الثالثم

(ت)
المستوى الثاني

(ر)
المستوى األول

(س)
فقه األسرة)٢(  : )فقه٤٢٢(

فقه الحدود و التعزيرات: )فقه٤٤٢(

-فقه الجنايات: )فقه٤3٢( 

-فقه القضاء: )فقه٤٧٢(.

-فقه النوازل: )فقه٤٨٢( 

- فقه األطعمة واأليمان: )فقه٤٦٢(

فقه املعامالت)٢(:  )فقه 3٢٥(

فقه األسرة)١(  : )فقه3٥٤( 

فقه العبادات )١(:  )فقه١١٥(

فقه العبادات )٢(:  )فقه١٥٥(

فقه العبادات )3(:  )فقه٢١٥(

فقه املعامالت )١(: )فقه ٢٦٤(

أن يكون الطالب قادًرا 
على شرح  األحكام 
الشرعية الواردة في 

أبواب الفقه وفق منهجية 
الدراسة الفقهية

1

دالالت األلفاظ)٢(: )أصل ٤٢٤(.

االجتهاد :)أصل ٤٢٥(

أدلة األحكام: )أصل 3٢3(

دالالت األلفاظ)١(: )أصل 3٢٤(

 الحكم الشرعي: )أصل١٢١(

أدلة األحكام )١( : )أصل١٢٢(

أدلة األحكام )٢( : )أصل ٢٢٢(

أدلة األحكام )3( :)أصل ٢٢3(

أن يكون الطالب قادًرا 
على بيان املسائل 

األصولية الواردة في  أبواب 
أصول الفقه وفق منهجية 

الدراسة األصولية

2

تخريج الفروع على األصول :

) أصل ٤٢٦ (

القواعد الفقهية )١(: )أصل 3٥٤(

القواعد الفقهية )٢(: )أصل 3٥٥(

مقاصد الشريعة :) أصل ٢٥٨ (

أن يكون الطالب قادًرا 
على توضيح القواعد 
الفقهية و املقاصدية 
وضوابطها, وما يتفرع 

عنها من قواعد وضوابط 
وفروع

3

تفسير آيات األحكام )٥(: 

) قرا ٢٩٦(

أحاديث الحدود والقضاء : 

)سنة ٢٨١(

تفسير آيات األحكام )٤(:

) قرا ٢٩٥(

أحاديث األسرة : )سنة ٢٦١(

تفسير آيات األحكام)١( :)قرا٢٩٢( 

تفسير آيات األحكام)٢( :)قرا٢٩3( 

تفسير آيات األحكام)3( :)قرا٢٩٤( 

علوم القرآن ) قرا ٢٩١ (

أحاديث العبادات ١ : )سنة٢١١( 

أحاديث العبادات ٢ : )سنة ٢٢١(

أحاديث املعامالت : )سنة ٢٤١(

أن يكون الطالب قادًرا 
على شرح آيات األحكام في 
القرآن الكريم وأحاديث 

األحكام بما يخدم 
الستنباط الفقهي.

4
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المقررات المطلوب القياس فيها
المخرج المستوى الثالثم

(ت)
المستوى الثاني

(ر)
المستوى األول

(س)
      املدخل إلى علم االقتصاد

  ) قصد ١00(

أن يكون الطالب قادًرا 
على تلخيص أبرز املفاهيم 

والنظريات واملبادئ املتعلقة 
بالقتصاد اإلسالمي

5

فقه األسرة )٢(: فقه٤٢٢(

فقه الحدود والتعزيرات: )فقه٤٤٢(

فقه الجنايات: )فقه٤3٢(

فقه القضاء : )فقه٤٧٢(.

فقه النوازل: )فقه٤٨٢(

فقه األطعمة واإليمان : )فقه٤٦٢(

الفرائض )3( :  )فقه٤١3(

دالالت األلفاظ)٢(: )أصل ٤٢٤(

تخريج الفروع على األصول : 

)أصل ٤٢٦(

االجتهاد: )أصل ٤٢٥(

البحث العلمي:  )أصل٤٢٧(

فقه املعامالت)٢(: )فقه٢٦٤(

فقه األسرة )١(: )فقه3٥٤(

الفرائض )١( :  )فقه33٢(

الفرائض )٢( :  ) فقه3٥3(

أدلة األحكام )٤( :)أصل 3٢3(

القواعد الفقهية )١( :

) أصل 3٥٤ (

القواعد الفقهية )٢( :

) أصل 3٥٥ (

دالالت األلفاظ)١(: )أصل 3٢٤(

البحث العلمي: )فقه3٩١( 

فقه العبادات )١(:  )فقه١١٥(

فقه العبادات )٢(:  )فقه١٥٥(

فقه العبادات )3(:  )فقه٢١٥(

فقه املعامالت)١(: )فقه٢٦٤(

الحكم الشرعي: )أصل ١٢١(.

أدلة األحكام )١( : )أصل١٢٢(

أدلة األحكام )٢( : )أصل ٢٢٢(

أدلة األحكام )3( :)أصل ٢٢3(

أن يكون الطالب قادًرا 
على تحليل النصوص 
الفقهية واألصولية بما 
يثري امللكة الستنباطية

6

تفسير آيات األحكام)٥(: )قرا  ٢٩٦ (

أحاديث الحدود والقضاء  )سنة 
)٢٨١

فقه األسرة )٢(: فقه٤٢٢(

فقه الحدود والتعزيرات: )فقه٤٤٢(

فقه الجنايات: )فقه٤3٢(

فقه القضاء : )فقه٤٧٢(.

فقه النوازل: )فقه٤٨٢(

فقه األطعمة واإليمان : )فقه٤٦٢(

الفرائض )3( :  )فقه٤١3(

دالالت األلفاظ)٢(: )أصل ٤٢٤(

تخريج الفروع على األصول : 

)أصل ٤٢٦(

االجتهاد: )أصل ٤٢٥(

البحث العلمي:  )أصل٤٢٧(

أحاديث األسرة ) سنة ٢٦١ (

تفسير آيات األحكام)٤(:) قرا ٢٩٥(

فقه املعامالت)٢(: )فقه٢٦٤(

فقه األسرة )١(: )فقه3٥٤(

الفرائض )١( :  )فقه33٢(

الفرائض )٢( :  ) فقه3٥3(

أدلة األحكام )٤( :)أصل 3٢3(

القواعد الفقهية )١( :

) أصل 3٥٤ (

القواعد الفقهية )٢( :

) أصل 3٥٥ (

دالالت األلفاظ)١(: )أصل 3٢٤(

البحث العلمي: )فقه3٩١( 

تفسير آيات األحكام)١( : )قرا٢٩٢( 

تفسير آيات األحكام)٢( : )قرا٢٩3( 

تفسير آيات األحكام)3( : )قرا٢٩٤( 

أحاديث املعامالت ) سنة ٢٤١ (

أحاديث العبادات )سنة ٢١١( 
)سنة٢٢١(

فقه العبادات )١(:  )فقه١١٥(

فقه العبادات )٢(:  )فقه١٥٥(

فقه العبادات )3(:  )فقه٢١٥(

فقه املعامالت)١(: )فقه٢٦٤(

الحكم الشرعي: )أصل ١٢١(.

أدلة األحكام )١( : )أصل١٢٢(

أدلة األحكام )٢( : )أصل ٢٢٢(

أدلة األحكام )3( :)أصل ٢٢3(

مقاصد الشريعة :) أصل ٢٥٨ (

أن يكون الطالب قادًرا 
على استنباط األحكام 
الشرعية من نصوص 
الكتاب والسنة وفق 

املنهجية العلمية

7
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المقررات المطلوب القياس فيها
المخرج المستوى الثالثم

(ت)
المستوى الثاني

(ر)
المستوى األول

(س)
فقه األسرة )٢(: )فقه٤٢٢(

فقه الحدود والتعزيرات: )فقه٤٤٢(

فقه الجنايات: )فقه٤3٢(

فقه القضاء : )فقه٤٧٢(.

فقه النوازل: )فقه٤٨٢(

فقه األطعمة واإليمان : )فقه٤٦٢(

الفرائض )3( :  )فقه٤١3(

دالالت األلفاظ)٢(: )أصل ٤٢٤(

االجتهاد: )أصل ٤٢٥(

البحث العلمي:  )أصل٤٢٧(

فقه املعامالت)٢(: )فقه٢٦٤(

فقه األسرة )١(: )فقه3٥٤(

الفرائض  )١(: )فقه33٢(

الفرائض  )٢(: ) فقه3٥3(

أدلة األحكام )٤( :)أصل 3٢3(

القواعد الفقهية )١( :) أصل 3٥٤ (

القواعد الفقهية )٢( :) أصل 3٥٥ (

دالالت األلفاظ)١(: )أصل 3٢٤(

تخريج الفروع على األصول:

 )أصل ٤٢٦(

مقاصد الشريعة :) أصل ٢٥٨ (

البحث العلمي: )فقه3٩١( 

فقه العبادات )١(:  )فقه١١٥(

فقه العبادات )٢(:  )فقه١٥٥(

فقه العبادات )3(:  )فقه٢١٥(

فقه املعامالت)١(: )فقه٢٦٤(

الحكم الشرعي: )أصل ١٢١(.

أدلة األحكام )١( : )أصل١٢٢(

أدلة األحكام )٢( : )أصل ٢٢٢(

أدلة األحكام )3( :)أصل ٢٢3(

أن يكون الطالب قادًرا 
على ربط القواعد 
واألصول مع فروع 

املسائل القديمة والنوازل 
املستجدة

8

الفرائض  )١(: )فقه33٢(

الفرائض  )٢(: ) فقه3٥3(

الفرائض )3( :  )فقه٤١3(

أن يكون الطالب قادًرا 
على استخدام القواعد 
واألصول الفرضية لحل 
مسائل املواريث وقسمة 

التركات.

9

 األنظمة القضائية
) عدل ٤٥٢ (

مدخل إلى األنظمة
) عدل ٤0٢ ( 

أن يكون الطالب قادًرا 
على وصف األنظمة 

واإلجراءات القضائية  وما 
يتعلق بها

10

امللل والنحل :  )عقد٢3٨(

قضايا فكرية معاصرة :  )ثقف٤3١(

التوحيد )٤( :  )عقد ٢٢٥(

التوحيد )٥( :  )عقد ٢٢٦(

التوحيد  )١(: )عقد٢٢١(

التوحيد  )٢(: ) عقد ٢٢3(

التوحيد )3( :  )عقد ٢٢٤(

أن يكون الطالب قادًرا 
على نقد الشبه الواردة 

وفق منهج السلف الصالح 
في العتقاد.

11

قضايا فكرية معاصرة :  )ثقف٤3١(
قيم اإلسالم وخصائصه :  )ثقف 

 )١١١

النظم اإلسالمية :  )ثقف ٢٢١(

أن يكون الطالب قادًرا 
على التمييز بين أنواع 
النظم اإلسالمية وما 

تميز به اإلسالم من قيم 
وخصائص

12
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المقررات المطلوب القياس فيها
المخرج المستوى الثالثم

(ت)
المستوى الثاني

(ر)
المستوى األول

(س)

النحو )٥( :  )نحو٢١٥(

النحو )٦( :  )نحو٢١٦(

النحو  )١(: )نحو٢١١(

النحو  )٢(: ) نحو٢١٢(

النحو )3( :  )نحو٢١3( 

النحو )٤( :  )نحو٢١٤(

التحرير العربي:  )أدب ٢٨3(

أن يكون الطالب قادًرا 
على استخدام املهارات 

اللغوية 
13

طرق التدريس الخاصة والتربية 
العملية: 

 )نهج ٤٥٧(

اإلدارة والسياسة التعليمية: 

 )ترب ٤٥0(

مناهج وطرق تدريس:  )نهج 3٥١(
أن يكون الطالب قادًرا 

على تطبيق مهارات 
التدريس وقيادة املدرسة 

والصف الدرا�سي 

14

 جميع املقررات عدا القرآن        
الكريم والحاسب

في املستويين :  )٧ - ٨(

 جميع املقررات عدا القرآن        
الكريم والحاسب

في املستويين :  )٥ - ٦(

 جميع املقررات عدا القرآن        
الكريم والحاسب

في املستويات :  )١ - ٤(

أن يكون الطالب قادًرا 
على تطبيق منهجية 
البحث العلمي عملًيا

15

جميع املقررات
في املستويين :  )٧ - ٨(

جميع املقررات        
في املستويين :  )٥ - ٦(

جميع املقررات 
في املستويات :  )١ - ٤(

أن يكون الطالب قادًرا 
على قيادة الفريق 

واملشاركة في إيجاد الحلول
16

جميع املقررات
في املستويين :  )٧ - ٨(

جميع املقررات        
في املستويين :  )٥ - ٦(

جميع املقررات 
في املستويات :  )١ - ٤(

 أن يكون الطالب قادًرا
 على اللتزام بالقيم

 اإلسالمية وآداب الخالف
ومبادئ وأخالقيات املهن

17

جميع املقررات
في املستويين :  )٧ - ٨(

جميع املقررات        
في املستويين :  )٥ - ٦(

جميع املقررات 
في املستويات :  )١ - ٤(

أن يكون الطالب قادًرا 
على تحمل مسؤولية 

التعلم الذاتي، والتواصل 
الفعال

18

القرآن الكريم  )٧(: )قرا  ٤0١(

القرآن الكريم  )٨(: )قرا  ٤٥١(

القرآن الكريم  )٥(: )قرا  30١(

القرآن الكريم  )٦(: )قرا  3٥١(

القرآن الكريم  )١(: )قرا  ١0١(

القرآن الكريم  )٢(: )قرا  ١٥١(

القرآن الكريم  )3(: )قرا  ٢0١(

القرآن الكريم  )٤(: )قرا  ٢٥١(

 أن يكون الطالب
 قادًرا على أداء القراءة

 الصحيحة للقرآن الكريم
 برواية حفص عن عاصم

أداء صحيًحا

19

 ٨٥٪ في المعارف
٨٠٪ في المهارات 

والكفايات
٪٦٠٪ ٧٠ 

   نسبة األداء*
 المستهدف لكل

 مستوى
* يستثنى من هذا املخرجات التي تم قياسها في الدورة املاضية لعامي ١٤3٧-١٤3٨ه ، ١٤3٨-١٤3٩ه حيث كانت النتيجة لتحقيق املستوى املستهدف، ثم وضع مستهدف جديد
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تصنيف قياس مخرجات التعلم في المقررات حسب المستويات	 

آليات قياس المخرجات : 	 

تحديد ما ال يقل عن ١0% من الدرجة النهائية في املقرر لقياس املخرج املحدد في كل فصل درا�سي حسب دورة قياس . ١
املخرجات

 يراعي أستاذ املقرر صياغة السؤال بحسب مستوى املخرج املحدد في كل مقرر سواء كان ذي مستوى متقن أو متمكن . ٢
أو مبتدئ 

تقاس املخرجات باختيار عضو هيئة التدريس من خالل األدوات املباشرة أو غير املباشرة ، وذلك حسب نوع املخرج . 3
ومنها : 

 الختبار التحريري  *  اختبار  منتصف الفصل الدرا�سي * المتحانات الشفهية

تقييم جزئي للمناقشات الصفية  * ملف إنجاز الطالب   *إعداد التقارير  *   التعليم التعاوني وفرق العمل

 ورقة مالحظة ألعمال ومشاريع الطلبة   * الواجبات املنزلية واملشروعات البحثية

 الستبانات واستطالع الرأي .

ويرمز له بالحرف (ق)

 ، بإتقان  المخرج  يتحقق  أن  به  ويقصد 
حيث يصبح الطالب كفًؤا مستعًدا لسوق 
لها  ُيعّد  التي  للمهارات  متقًنا  العمل، 
واإلقناع  والتخريج  والتحرير  التقرير  مثل: 
على  والقدرة  واالستدالل،  واالستنباط 
إبداع وابتكار أساليب جديدة في تقريب 

العلم ومواكبة الواقع.

ويرمز له بالحرف (ك)

على  المخرج  يتحقق  أن  به  ويقصد 
مستوى متقدم بحيث يكون الطالب أكثر 
قدرة على حل المسائل وإصدار األحكام، 
والقيام  لألمور،  النظر  في  ُبعًدا  وأكثر 
التذكر،  حيث  من  تعقيدًا  أكثر  بعمليات 
والفهم، والقدرة أكثر على التقرير والتحرير 
والتخريج واإلقناع واالستنباط والموازنة 

والترجيح.

ويرمز له بالحرف (م)

على  المخرج  يتحقق  أن  به  ويقصد 
الطالب  يبدأ  حيث  تمهيدي  مستوى 
المعارف  واكتساب  التعلم،  في 
على  قدرة  عنده  ويكون  والمهارات 
التذكر، والفهم، والتطبيق، والتركيب، 

والتحليل.

المستوى الثالث: التمكنالمستوى الثاني: الممارسةالمستوى األول : التأسيس
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دورة قياس مخرجات التعلم في برنامج الشريعة
اعتمد البرنامج دورة قياس املخرجات املطورة في مدة أقصاها ثالثة فصول دراسية بيانها كاآلتي :

 ١
من الثاني  الدراسي   الفصل 
هـ  ١٤٣٩-١٤٤٠ الجامعي  العام 

٢
األول من الدراسي   الفصل 
١٤٤٠-١٤٤١هـ الجامعي  العام 

٣
من الثاني  الدراسي   الفصل 
١٤٤٠-١٤٤١هـ الجامعي  العام 

لمخرج ا رقم 

(١٩-١٦-١١-٣-١)

(١٨-١٥-٧-٦-٥-٤-٢)

(١٧-١٤-١٣-١٢-١٠-٩-٨)
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إيضاح قياس المخرجات في مجال مهارات العالقات مع اآلخرين وتحمل المسؤولية  

املخرج : القدرة على قيادة الفريق ، وإيجاد الحلول.

املخرج: االلتزام بالقيم اإلسالمية وآداب الخالف ومبادئ وأخالقيات املهن.

التقييم:
 يتــم تقييــم األعضــاء للطلبــة مــن خــالل التعلــم الذاتــي واملســاهمة فــي العمــل الجماعــي وقيــادة الفريــق عنــد الحاجــة 

وااللتــزام بــآداب الخالف .

مثال:

- مــن درجــات األعمــال الفصليــة لقيــاس هــذه املخرجــات، وترصــد درجتهــا مســتقلة 
ً
 تخصــص ســت درجات-مثــال

ابتداء من استخراج النسبة املطلوبة مقارنة بمستوى األداء املستهدف، فتكلف املجموعة ببحث مسألة تحتاج 

نقــاش, ويعيــن لهــم قائــد, ويقدمــون العمــل فــي مجموعــة مصغــرة يديرهــا القائــد بإشــراف أســتاذ املقــرر مــع مراعــاة 

بنــود اســتمارة التقييــم .    
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استمارة تقييم تعلم تعاوني أو ورشة عمل داخل المحاضرة الصفية 
  o    ذاتي   )كقائد(     o  ذاتي )كعضو في فريق(      o أستاذ املقرر

اليوم :............    التاريخ :............   املقرر:...................

الهدف من االستمارة قياس مخرج:...................................

البنود الخاصة بقائد املجموعة:
املجموعة ٧ املجموعة ٦ املجموعة ٥ املجموعة ٤ املجموعة 3 املجموعة ٢ املجموعة ١ البند م

القدرة على قيادة املجموعة ١

القدرة على التنظيم, وتوزيع املهام ٢

القدرة على اتخاذ القرار 3

 *درجة التقييم من )١_٥( على أن رقم )٥( يشير إلى أعلى مستوى في األداء.

البنود املشتركة بين قائد املجموعة, وأعضاء الفريق:

املجموعة ٧ املجموعة ٦ املجموعة ٥ املجموعة ٤ املجموعة 3 املجموعة ٢ املجموعة ١ البند م
تجاوز الخالفات ١

العمل بإبداعية ٢

التركيز على النتائج 3

العمل بروح الفريق ٤

القدرة على حل املشكالت ٥

االلتزام بالوقت املحدد ٦

 احترام أعضاء الفريق بعضهم
لبعض

٧

تحمل املسؤولية في إنجاز العمل ٨

.االستجابة للملحوظات ٩

تحمل مسؤولية التعلم الذاتي ١0

*درجة التقييم من )١_٥( على أن رقم )٥( يشير إلى أعلى مستوى في األداء.
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جــدول يوضــح أســماء الطلبــة املســتثنين مــن التقييــم الشــامل للمجموعــة؛ موضحــا األســباب بوضــع 

عالمــة تحــت رقــم األداة التــي تــم اإلخــالل بهــا.

السبب
األدوات التي تم اإلخالل بها

االســــــــم
١0 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ 3 ٢ ١



28

إيضاح قياس المخرجات في مجال مهارات التصال, وتقنية المعلومات, والعددية

املخرج : تحمل مسؤولية التعلم الذاتي ، والتواصل الفعال.

التقييم:
يتــم تقييــم األعضــاء للطلبــة مــن خــالل أداء الواجبــات والتكاليــف وبحــث املســائل املختلفــة مــع توظيــف وســائل 

.
ً
 والكترونيــا

ً
 وكتابيــا

ً
التقنيــة الحديثــة فــي تجميــع وتحليــل وإيصــال املعلومــات وحســب التعبيــر عنهــا شــفهيا

مثال:

- مــن درجــات األعمــال الفصليــة لقيــاس هذيــن املخرجيــن، وترصــد درجتهــا مســتقلة 
ً
 تخصــص أربــع درجات-مثــال

ابتــداء مــن اســتخراج النســبة املطلوبــة مقارنــة بمســتوى األداء املســتهدف، فيكلــف الطالــب ببحــث حكــم مســألة 
معينــة، أو إعــداد ورقــة أو تقريــر حــول موضــوع معيــن، ثــم يقدمــه للزمــالء
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استمارة تقييم العروض التقديمية 

اسم الطالب :  

 عنوان املوضوع : 

 تاريخ التقديم:

           

مستوى األداء
املعايير املجال

٥ ٤ 3 ٢ ١

أسلوب التقديم ووضوح الرأي

سالمة اللغةمهارات االتصال

القدرة على التعامل مع األسئلة

االلتزام باملوضوع وعدم الخروج عنه

التنظيم وإعداد املحتوى
دعم النتائج باألدلة

ترتيب األفكار ووضوحها

سالمة املحتوى وصحته

وضوح شرائح العرض وسهولة قراءتها
شرائح العرض

االبتكار في تصميم شرائح العرض

االلتزام بالوقت الوقت

املجموع

*درجة التقييم من )١_٥( على أن رقم )٥( يشير إلى أعلى مستوى في األداء.



30

تم
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