
 4من  1الصفحة 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

  ؟خمرجات التعلمماهي 
 واملقرر.الربانمج )الكلّية(  املشاركة يفن عاملعارف واملهارات الناجتة هي 

 املخرجات؟قسام ما أ 
 مستوايت:موزعة على وهي  )الكلية( عامة للربانمجخمرجات -1

 النفس حركية اتاملهار -تصال، هـاالمهارات -د الشخصية،رات العالقات امه-ج اإلدراكية،-ب املعرفية،-أ

  الربانمج:خمرجات أمثلة على 

   عرفية:املخرجات امل-أ

  فظ ما ال يقل عن مثانية أجزاء من القرآن الكرمي بشكل متقنح-

  معرفة األحكام الشرعية يف مجيع أبواب الفقه وفق منهجية الدراسة الفقهية- 

والتعارض  واالجتهاد، ت،والدالال واألدلة،ستعراض املسائل األصولية املتعلقة أببواب احلكم الشرعي ا-
 والرتجيح

 اإلدراكية:املخرجات  -ب

  حتليل النصوص الفقهية واستخدام املصطلحات األصولية والفقهية بشكل صحيح -

 تطبيق املهارات اللغوية بشكل صحيح -

  املسؤولية:الشخصية وحتمل تعلقة ابلعالقات املخرجات امل-ج

  الذات هارة وتطويرموالبحث عن املعلومات الشخصية  الذايت،مل مسؤولية التعلم حت-

 واالستعداد لقيادة الفريق اجلماعي،املسامهة يف العمل  -

  مهارات االتصال: -د
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  بشكل واضحاالتصال بفاعلية شفهيا وكتابيا والكرتونيا والتعبري عن رأيه -

 بال املعلوماتاستخدام أحدث تقنيات املعلومات واالتصاالت يف جتميع وحتليل وإيصال واستق-

 حركية:املهارات النفس  -هـ

 أداء القراءة الصحيحة للقرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم أداء صحيًحا -

 هلا.وحمققة  الكلية(الربانمج ) ويراعى أن تكون متسقة مع أهداف مقرر:خمرجات خاصة بكل -2

 

 ملاذا تقاس املخرجات؟ 

 األكادميي.معايري االعتماد  اجلامعية، وحتقيقلتعزيز جودة الربامج 

 

  الفصل؟ذا هلوما املقررات اليت سيتم قياس خمرجاهتا  املخرجات؟ما كيفية قياس  

لوريوس خالل أربع سنوات وقد الكلية قد اعتمدت دورة اجلودة املتعلقة بقياس خمرجات التعلم لربانمج البكا
اس أربعة خمرجات يف هذا واستكماال هلذا العمل فقد تقرر قي خمرجات،بدأان الفصل املاضي بقياس ثالثة 

 وهي: هللا،الفصل إبذن 

يف الفقهية لفقه وفق منهجية الدراسة ايف مجيع أبواب معرفة األحكام الشرعية ( 1-1) املخرج األول:
 املقررات:

(، فقه املعامالت 1)ت (، فقه املعامال3)(، فقه العبادات 2)(، فقه العبادات 1خلطة املطورة: فقه العبادات )ا-1
(2.) 
 ملستوى الثامن.االفقه ة: الفقه املستوى اخلامس، الفقه املستوى السادس، الفقه املستوى السابع، اخلطة القدمي-2

وما يتفرع عنها من قواعد وضوابط  وضوابطها، صديةواملقاالقواعد الفقهية  ح( توضي1-4) املخرج الثاين:
 يف املقررات:  وفروع،

 (1اخلطة املطورة: مقاصد الشريعة، القواعد الفقهية )
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 مقرر:يف  ،ابالقتصاد اإلسالمي تعلقةأبرز املفاهيم والنظرايت واملبادئ امل د( حتدي1-10) املخرج الثالث:
 االقتصاد.املدخل إىل علم 
 صوص الفقهية واستخدام املصطلحات األصولية والفقهية بشكل صحيح( حتليل الن2-1) املخرج الرابع:

 املقررات:يف 
العبادات فقه  (،1أدلة األحكام ) (،2)ادات العبفقه  الشرعي،احلكم  (،1)العبادات فقه  املطورة:اخلطة -1
 ه(، فق1الفقهية ) دلقواع(، ا3(، أدلة األحكام )1مقاصد الشريعة، فقه املعامالت ) (،2(، أدلة األحكام )3)

 (.4أدلة األحكام ) (،1) ض(، فرائ2املعامالت )
الفقه  اخلامس،ستوى املأصول الفقه  اخلامس،توى ساملالفرائض  اخلامس،ستوى املالفقه اخلطة القدمية: -2

أصول الفقه  السابع،ستوى فقه املالسادس، الستوى املسادس، الفرائض الستوى املاملستوى السادس، أصول الفقه 
 .الثامنستوى املأصول الفقه  الثامن،ستوى املفقه ال السابع،ستوى امل
 
وذلك  عرفيا أو مهارايميف املقررات أعاله حسب نوع املخرج سواء كان  املخرجصيص سؤال خاص لقياس ختلزم ي

مقارنة )النسبة املطلوبة  ، مث استخراجيف كشوف رصد املخرجات يف أسئلة االختبار الفصلي، ورصد درجته مستقال
 ستوى األداء املستهدف( مب

 10 من  وهو حتليل النصوص الفقهية املهارييف مقرر الفقه املستوى الرابع يوضع سؤال ليقيس املخرج مثال: 
1  %70وا على يرصد عدد الطلبة الذين حصلو  -فهو األفضلولو كان األخري يف ترتيب األسئلة -درجات  فأعلى 

يف   %70طالب على نسبة  44حصل  ،  فلو 100عدد الطلبة الكلي ويضرب يف  ويقسم علىيف هذا السؤال 
وهو  100مضرواب يف  50على  44ة فالناتج سيخرج بعد قسم 50هذا السؤال وكان عدد الطالب يف الشعبة 

: 88% 
قه املستوى الرابع وجتمع نسب الشعب كلها وتقسم على عدد الشعب للوصول إىل قياس املخرج يف مقرر الف

 وهكذا.
 
 
 
 

                                                           
  ملخرجاتاالذي حتدده الكلية يف كشوف رصد  )النسبة املطلوبة( حسب مستوى األداء املستهدف 1
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 :أمثلة 

 الفقهية:ة الدراسة معرفة األحكام الشرعية يف مجيع أبواب الفقه وفق منهجي: املخرج األول -1

  البيوع؟ما ضابط الغرر املؤثر يف الغرر؟  س: عرف

 وفروع:وما يتفرع عنها من قواعد وضوابط  ابطها،وضو  واملقاصديةالقواعد الفقهية  حتوضي الثاين:املخرج -2

 ؟مال حيرت ما حيرتم قدمه وما  طس: ما ضاب

 اجلواز الشرعي ينايف الضمان؟  قاعدة:ما شروط إعمال س: 

 :ابالقتصاد اإلسالمي تعلقةأبرز املفاهيم والنظرايت واملبادئ امل دحتدي وهو:املخرج الثالث  -3

  املعاصرة؟ما أبرز النظم االقتصادية -س

 الكلي واجلزئي؟ما املراد ابالقتصاد -س

 :لفقهية بشكل صحيحالنصوص الفقهية واستخدام املصطلحات األصولية وا الرابع: حتليلاملخرج -4

 الفقه:مهارة التحليل يف 
 وأمٍة" يٍد،وس ولزوٍج،كشفها لتداٍو، وختٍل، وحنومها   حهللا: "ويبا رمحه البهويت قال -س
 املذكور؟أحوال إابحة كشف العورة الواردة يف النص  ما
 لوضع؟ وهاملرأيك يف إيرادها يف هذا  املياه؟ وماؤلف لباب اآلنية بعد كالمه عن أقسام ما مناسبة إيراد امل-س

 األنسب أن يؤخر أحكامها إىل األبواب اليت تبحث يف أحكام األشربة واألطعمة؟
 الفقه:مهارة التحليل يف أصول 

تمل أن يكون كذاب فالعمل به ألنه حي عقال؛ الواحد قوم جواز التعبد خبرب رهللا: "وأنكقال ابن قدامة رمحه -س
على  فليعرفناه؛ لنكونمر بل إذا أمران الشارع أب اجلهل،احلوالة على  اجلهل، فتقبحوإقدام على  ابلشك،عمل 

 وإما خمالفون..." ممتثلون،بصرية إما 
 ؟وكيف جتيب عنه يل؟دلوما مسمى كل  قدامة؟من االستدالالت السابقة بني من هم القوم الذين قصدهم ابن 

 واحلول يف الزكاة " الرجم، من انتفائه انتفاء احلكم كاإلحصان مع ميلز  : ماو"وهقدامة: قال ابن -س
 أورده؟وما وجهة نظرك يف التعريف الذي  قدامة؟ما احلكم الوضعي الذي يقصده ابن 


