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مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس لصالح وزارة التعليم،
ضمن اهتمامات الوزارة بتطوير مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها ،السيما بعد التوسع الكبري يف إنشاء
جامعات على املستويني احلكويم واألهلي .ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل أحد االجتاهات
العاملية احلديث�ة املعني�ة بضبط جودة التعليم العايل اليت انتشر استخدامها منذ أوائل العقد امليالدي احلايل.
ّ
ويمثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األوريب بداية فعلية لتطبيق
منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوربي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.
تستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة؛ لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت
اجلامعية ملختلف اجلامعات ،وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم،
كما تستخدم نواجت التعلم لتصميم املقررات والتحقق من االتساق بني محتويات الربنامج ،وإيضاح مدى
ً
عموما ،فضال عن ذلك تساعد نواجت التعلم مصميم املقررات الدراسية
التداخل بني محتوى املواد أو املؤهل
على حتديد األهداف الرئيسة للمادة ،والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة ،وتنظم العالقة املهمة بني
التعليم والتعلم والتقويم ،وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب ،إضافة إىل تعزيز
نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطوير معايريه وجعله أكرث ً
تنوعا وفاعلية.
يستفيد املتعلمون من نواجت التعلم لما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة الدراسة
وما هو متطلب إلجناز الربنامج األكادييم ،فهي تزود املتعلمني بمعلومات واضحة تساعدهم على االختي�ار
املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات واضحة
للمتعلم .فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها حلاجات
سوق العمل.
تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية يف
اجلامعات السعودية ،مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وانتقال الطالب من جامعة إىل
أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.
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مراحل إعداد نواتج التعلم:
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع ،سبقها عدد من املراحل
ً
ويتبعها عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل( )1وتضمنت بدورها عددا من
املراحل الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة ،حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف
اجلامعات السعودية من جهة وتتواءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى ،مع مراعاة
ضوابط وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية.
شكل ( )1مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل
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مخرجات التعلم

وفيما يلي عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص الشريعة:

املرحلة األوىل :مسح محتوى الربامج األكاديمية
هدفت هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم ،وتأسيس نواجت
التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية ،مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت ملحتوى
الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية .ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يلي:

 -1حصر قوائم نواجت التعلم
أجري مسح شامل ملنتجات األقسام العلمية يف ختصص الشريعة يف اجلامعات السعودية اليت يدرس فيها
التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.

-2حتليل محتوى الربامج
بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص ،والنواجت اليت تنفرد
بها برامج بعض اجلامعات ،وذلك كاآليت:

•

•رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.

•

•حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.
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 -3تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات عربي�ة ،هي:
 جامعة الريموك ،األردن. جامعة األزهر ،مصر. -اجلامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطني.

 -4املقارنة بني محتوى الربامج املحلية والعربي�ة وحتديد اجلوانب املشرتكة ،وما ينفرد به كل منها.
املرحلة الثاني�ة :بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة ،وذلك كاآليت:
 ١ .١توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا؛ لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات املشابهة.
اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُت ِّ
وصل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج عاملية
٢ .٢
متفق على تمزيها للمقارنة.
٣ .٣حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص ،ومن الطرق اليت جرى استخدامها لذلك
تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.
٤ .٤توزيع املكونات األساسية إىل عناصرها الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.
٥ .٥بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون ،اتبعت اخلطوات نفسها مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس يف
الربنامج ،كما يوضح ذلك جدول (.) 1
٦ .٦توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتكون اخلارطة العامة اليت بنيت عليها نواجت التخصص .
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جدول ( )1األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص الشريعة
املكون األسايس

الوزن النسيب

 .1الفقه

%49

 .2املواريث

%9

 .3القواعد الفقهية

%5

 .4تاريخ الفقه

%3

 .5البحث

%3

 .6أصول الفقه

%31

املجموع

%100

املكونات الفرعية

الوزن النسيب

 1 . 1فقه العبادات

%14

 1 . 2فقه املعامالت

%13

 1 . 3فقه األسرة

%8

 1 . 4فقه القضاء

%10

 1 . 5فقه األطعمة

%2

 1 . 6فقه اجلهاد

%2

 2 . 1مبادئ

%1

 2 . 2فقه املواريث

%4

 2 . 3حساب املواريث
 3 . 1مبادئ يف علم القواعد
الفقهية
 3 . 2القواعد الفقهية الكربى

%4

%3

 3 . 3القواعد الفقهية الكلية

%1.5

 4 . 1مبادئ الشريعة والفقه

%0.25

 4 . 2أدوار الفقه

%1

 4 . 3التعريف باملذاهب

%1.25

 4 . 4الشبهات حول التشريع

%0.25

 4 . 5مقاصد التشريع

%0.25

 5 . 1مناهج البحث

%3

 6 . 1األساسيات املنطقية

%1

 6 . 2األحكام الشرعية

%7

 6 . 3األدلة

%7

 6 . 4دالالت األلفاظ

%8

 6 . 5االجتهاد والتقليد

%8

%0.5

%100

تخصص شريعة

9

املرحلة الثالثة :صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات ،هي:
١ .١بن�اء (تركيب�ة ) الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.
٢ .٢دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن املستويات
الثالثة (التذكر ،التطبيق ،التفكري) املوضحة يف إطار العمل.
ً
عددا من العناصر من أهمها:
٣ .٣حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله ،حبيث تراعي

•

•مستويات النواجت :قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات ،وهي:

املستوى األول :الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص.
املستوى الثاين :املجال الفرعي الذي ُي ّ
كون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.
املستوى الثالث :نواجت التعلم.

•
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•املوازنة بني محتوى املستويات :حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية ،وهي يف الغالب غري
متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود ،وهذا ما يتبني من الوزن النسيب.

مخرجات التعلم

شكل ( )2يوضح مستويات نواجت الربامج األكاديمية يف ختصص الشريعة

الفقه

فقه العبادات
يعرف أحكام الطهارة وأنواعها  ،واملياه  ،واآلني�ة ،
واالستنجاء وفروض الوضوء وسنن�ه ونواقضه ،وأحكام
السواك ،واملسح على اخلفني واجلبرية وسجود السهو
وأحكام صالة اجلماعة وجمع وقصر الصالة ،وشروط
الغسل وصفته ،وشروط التيمم وصفته ،والنجاسات
وطرق إزالتها ،وأحكام احليض واالستحاضة والنفاس.

املكون الرئيس
املجال الفرعي

النواجت

املرحلة الرابعة :حتكيم النواجت
لضمان جودة العمل والتحقق من استيفائه جميع املتطلبات اليت تؤهله لبدء استخدامه يف املرحلة الثاني�ة من
كتابة األسئلة ،خضع لثالثة أنواع من التحكيم ،هي كاآليت:

أوال :حتكيم جلان متخصصة
خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة ،وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات ،جرى
تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار ُ
ود ّرب املحكمون على استخدامها.

ثاني�ا :حتكيم اجلامعات

ً
شريكا ً
رئيسا يف املشروع ومعني�ة على حنو مباشر بأهدافه ،فقد أرسلت نواجت التعلم جلميع
لكون اجلامعات

اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص الشريعة ملراجعة النواجت ،والتحقق من مدى تغطيتها
ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم ،وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.

تخصص شريعة
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ثالثا :التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني من التحكيم ،فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص الشريعة على موقع املركز
الوطين للقياس ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها ،وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية مختلفة
للحث على املشاركة يف حتكيم النواجت.

املرحلة اخلامسة :تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم وتقدير مدى مواءمته مع محتوى اجلامعات
السعودية.
جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستب�انة املرسلة ،ومن ثم أعيد العمل للجان
التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة :اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
بعد استيفاء تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم أعدت النواجت يف نسختها النهائي�ة مع إعداد جدول املواصفات؛
لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.

12

مخرجات التعلم

المكونات األساسية
 -1الفقه

ّ
الش ّ
وصف املكون األسايس :يتوقع من اخلريج أن يكون ً
رعية العملية ،وفق أصول فقهية سليمة ،يتوصل من
عالما باألحكام
خاللها إىل معرفة األحكام الشرعية املتصلة بالعبادات واملعامالت المالية واألسرة والقضاء والعقوبات واألطعمة والسري
والعالقات الدولية .
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يعــرف أحــكام الطهــارة وأنواعهــا وحكمهــا  ،وامليــاه  ،واآلنيـ�ة  ،واالســتنجاء وفــروض
الوضــوء ،وســنن�ه ،ونواقضــه ،وأحــكام الســواك ،واملســح علــى اخلفــن واجلبــرة،
وســجود الســهو ،وأحــكام صــاة اجلماعــة ،وجمــع وقصــر الصــاة  ،وشــروط
الغســل وصفتــه ،وشــروط التيمــم وصفتــه ،والنجاســات وطــرق إزالتهــا ،وأحــكام
احليــض واالســتحاضة والنفــاس
2 )2يوضــح شــروط صحــة األذان واإلقامــة ،وشــروط الصــاة وصفتهــا ،ويمــز بــن
أركان الصــاة وواجباتهــا وســننها ،ويعــرف أنــواع صــاة التطــوع وأوقــات النهــي ،وأن
يصــفصلــواتاالستســقاءواجلمعــةوالعيديــنوالكســوف،وصــاةأهــلاألعــذار.

 1 - 1فقه العبادات:
يلم باألحكام الشرعية املتعلقة
3 )3يعــرف صفــة تغســيل امليــت وتكفينـ�ه ،ودفنــه والصــاة عليــه ،وأن يوضــح أحــكام
بأحكام العبادات ،وفق أصول
التعزيــة ،و زيــارة القبــور
فقهية سليمة ،ويتوصل من
خاللها إىل معرفة أحكام الطهارة،
والصالة ،والزكاة ،والصيام،
4 )4يعــدد أنــواع األمــوال الــي جتــب فيهــا الــزكاة ،وزكاة الفطــر  ،ويوضــح مقدارهــا،
واحلج.
وشــروط وجوبهــا ،وصفــة إخراجهــا ،ويعــدد أصنــاف مســتحقيها.
5 )5يعــرف مــا يثبــت بــه دخــول رمضــان وخروجــه وعلــى مــن جيــب ،وأن يشــرح مــا
يفســد بــه الصــوم ويوجــب الكفــارة ،ويمــز املكروهــات واملســتحبات يف الصــوم،
ويعــرف أحــكام القضــاء وصــوم التطــوع واالعتــكاف.

6 )6يذكــر مواقيــت اإلحــرام ،ويوضــح صفــة اإلحــرام ومحظوراتــه ،وفديــة األذى،
وجــزاء الصيــد ،ويصــف كيفيــة أداء احلــج والعمــرة ،ويمــز بــن أركان احلــج
وواجباتــه وســنن�ه ،ويوضــح أحــكام الفــوات واإلحصــار.

تخصص شريعة
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يعــرف البيــع وشــروطه والشــروط فيهــا ويمــز بــن صحيحهــا وفاســدها،
ويعــدد البيــوع املحرمــة وأنــواع اخليــارات.
2 )2يمزي نوعي الربا ويصف األموال الربوية ،وأحكام الصرف.
3 )3يوضــح تعريــف الســلم وشــروطه ،وأحــكام القــرض ورده ،وأحــكام التصــرف يف
الرهــن ومؤونتـ�ه وضمانــه ،ونوعــي الصلــح وأحكامهمــا.

 2-1فقه املعامالت المالية:
يقدر على التميزي بني أحكام املعامالت
4 )4يوضــح نوعــي احلجــر وأحــكام حبــس املديــن وقســمة مــال املفلــس ،ويعــدد مــا
المالية ،وفق أصول فقهية سليمة،
تنعقــد بــه الوكالــة وطــرق انقضائهــا ،ويصــف أنــواع الشــركات وطــرق انعقادهــا
ويتوصل من خاللها إىل معرفة أحكام
وانقضائهــا وأحــكام كل منهــا.
املعاوضات المالية وعقود التوثيق
5 )5يشــرح شــروط صحــة اإلجــارة والعــن املؤجــرة ،ويمــز بينهــا وبــن اجلعالــة،
وعقود التربعات والشركات
ويوضــح مــا يصــح فيــه الســبق ،ومــا تب ـ�اح عاريت ـ�ه وأحــكام ضمانهــا ،ويصــف
أحــكام المــال املغصــوب وتصرفــات الغاصــب احلكميــة ،وأحــكام اإلتالفــات
الماليــة.

6 )6يعــرف الشــفعة وشــروط صحتهــا وملــن تثبــت ،ويوضــح حكــم الوديعــة وعلــى
مــن يكــون ضمانهــا ،ومــن يقبــل قولــه يف ردهــا
7 )7يوضــح مــا ينعقــد بــه الوقــف وشــروط صحتــه ،وشــروط الواقــف ،وأن يمــز بــن مــا
يصــح مــن العطيــة والهبــة ومــاال يصــح ،ومــا يقبــل مــن تصرفــات املريــض ومــا يــرد.
1 )1يوضــح حكــم النــكاح وأركانــه وشــروطه ،وأن يقــارن بــن املحرمــات يف النــكاح
أبــدا واملحرمــات إىل أمــد ،ويمــز بــن أســباب احلرمــة.

 3-1فقه األسرة:

2 )2يقــارن بــن العيــوب املختلفــة يف النــكاح مــن جهــة أثرهــا علــى العقــد ،ويمــز
الشــروط الصحيحــة مــن الفاســدة.

يدرك األحكام الشرعية املتعلقة بأحكام 3 )3يمــز بــن فــرق النــكاح املختلفــة ،وأن يوضــح مــا يرتتــب علــى كل منهــا مــن
أحــكام.
األسرة ،وفق أصول فقهية سليمة،

ويتوصل من خاللها إىل معرفة أحكام
النكاح وفرق النكاح والعدد والرضاع
والنفقات واحلضانة.

4 )4يوضح أحكام عشرة النساء ،والنشوز ،والقسم بني الزوجات.
5 )5يوضح أحكام الصداق ووليمة العرس ،وأن يشرح أنواع العدد وأحكامها.
6 )6يشــرح عــدد الرضعــات املحرمــة وصفتهــا ،ويبــن مــن جتــب عليــه النفقــة ومــن
تكــون لــه احلضانــة.
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مخرجات التعلم

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يوضــح طــرق احلكــم وصفتــه  ،وشــروط القــايض وآداب القضــاء ،وشــروط
صحــة الدعــوى  ،وأحــكام التحكيــم واملحامــاة  ،وأحــكام القســامة .

 4-1فقه القضاء والعقوبات:
يعرف األحكام الشرعية املتعلقة،
بأحكام القضاء والعقوبات وفق أصول
فقهية سليمة ،ويتوصل من خاللها 3 )3يوضــح أنــواع القتــل وكفاراتــه ،ومقاديــر الديــات للنفــس واألعضــاء ،وشــروط
اســتحقاق القصــاص وشــروط اســتيفائه ،ويقــارن بــن احلــدود.
إىل معرفة أحكام القضاء واجلنايات
والديات واحلدود والتعزيرات
4 )4يوضح احلدود ،والتعزيرات ويمزي بينهما.
ووسائل اإلثب�ات.

2 )2يقــارن بــن وســائل اإلثبــ�ات كالشــهادة ،واليمــن واإلقــرار والكتابــة والقرائــن
وعلــمالقــايض،واخلــرةمــنحيــثالقــوةوجــواز االحتجــاجواألثــر علــىاحلكــم.

5 )5يوضح أنواع احلدود ،ومعىن كل حد وشروطه وكيفية إقامته.
1 )1يشــرح املــراد بأصــل احلــل يف األطعمــة ،ويمــز بــن مــا حيــل أكلــه مــن األطعمــة
ومــا حيــرم ومــا يكــره.

 5-1فقه األطعمة والنذور:
يستنبط الضوابط الشرعية املتعلقة 2 )2يوضح شروط صحة الذكاة ،وآدابها ،ومكروهاتها.
باألطعمة ،وفق أصول فقهية سليمة،
ويتوصل من خاللها إىل معرفة أحكام 3 )3يوضح شروط حل الصيد ،ويفرق بني ما حيل أكله وما حيرم من الصيد
ما حيل أكله وشربه ،وأحكام الذكاة
4 )4يوضح أحكام ما يشرع ذحبه كاألضايح والهدي والعقيقة وحنوها.
والصيد والنذر .
5 )5يصف معىن اليمني وأحكامه ،ومعىن النذر وأحكامه.

1 )1يفــرق بــن اجلهــاد الواجــب والكفــايئ ،ويوضــح أحــكام اجلزيــة والغنيمــة
والفــيء.
 6-1فقه اجلهاد والعالقات الدولية:
يعرف األحكام الشرعية املتعلقة
2 )2يعرف احلسبة يف اإلسالم ويوضح أحكامها.
بأحكام السري والعالقات الدولية،
ويتوصل
وفق أصول فقهية سليمة،
3 )3يوضح الطرق الشرعية النعقاد اإلمامة وانتقال السلطة.
من خاللها إىل معرفة أحكام
اجلهاد ،والتعامل مع غري املسلمني4 )4 ،يوضح واجبات احلاكم واملحكوم يف اإلسالم.
والعالقات الدولية.
5 )5يمزي بني احلريب واملستأمن والذيم واملعاهد.

تخصص شريعة
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 -2المواريث
ً
وصف املكون األسايس :يتوقع من اخلريج أن يكون عالما بأحكام املواريث ،وفق أصول فقهية وحسابي�ة سليمة،
يتوصل من خاللها إىل معرفة فقه املواريث وكيفية قسمتها.
نواجت التعلم

املكون الفرعي

 1-2مبادئ علم املواريث:
يستوعب املبادئ املهمة لدارس علم
املواريث ،وفق أصول فقهية سليمة،
2 )2يفنــد الشــبهات املثــارة حــول توزيــع املواريــث يف اإلســام وفــق طــرق منطقيــة،
مبادئ
ويتوصل من خاللها إىل معرفة
ويكتشــف مزايــا النظــام اإلســايم.
علم املواريث ،والرد على الشبه املثارة
حول املواريث يف اإلسالم ،واحلقوق 3 )3يعــرف احلقــوق املتعلقــة بالرتكــة و يرتبهــا حســب األولويــة ،ويقرنهــا بمــا
درســه يف الفقــه مــن مســائل الوصيــة والديــن والرهــن ،ويســتطيع تطبيــق
املتعلقة بالفقه.
ذلــك يف قســمة الــركات.
1 )1يعرف مبادئ علم املواريث.

1 )1يعــرف أركان اإلرث ،وشــروطه ،وأســبابه ،وموانعــه ،ويطبــق ذلــك يف قســمة
الــركات.
2 )2يمزي بني من يرث ومن ال يرث من الرجال والنساء.
 2-2فقه املواريث:
يفهم فقه املواريث ،وفق أصول
فقهية سليمة ،يتوصل من خاللها إىل
معرفة أركان اإلرث وشروطه وأسبابه 4 )4يعدد الفروض املقدرة.
وموانعه ،والوارثني من الرجال
5 )5يمــز بــن أصحــاب الفــروض ،ويعــرف أحــوال كل وارث ،ويقســم الــركات
والنساء ،وأحكام اإلرث بالفرض
بن ـ ً�اءا علــى ذلــك.
والتعصيب ،وأحكام احلجب
3 )3يفرق بني من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن جيمع بينهما.

6 )6يرتب العصبة ،ويستخدم ذلك عند قسمة الرتكات.
7 )7يفــرق بــن أنــواع احلجــب ،ويكتشــف تأثــر ذلــك علــى قســمة املســائل
الفرضيــة ،ويمــز بــن مــن حيجــب ومــن ال حيجــب ،ويعــرف كيفيــة احلجــب.
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مخرجات التعلم

نواجت التعليم

املكون الفرعي
1 )1يستخرج أصول املسائل الفرضية.

2 )2يكتشف عول املسائل ،ويستطيع إعادة تأصيل املسائل العائلة.
3 )3يصحح انكسار السهام.

 3-2حساب املواريث:
حيسب املواريث ،وفق أصول فقهية
وحسابي�ة سليمة ،ويتوصل من 4 )4يقسم مسائل املناسخات.
خاللها إىل تأصيل املسائل ،ومعرفة
أحكام العول والتصحيح والرد،
وطريقة توريث من يرث بالتقدير5 )5 ،يعرف الرد ،ويقسم املسائل بعد اكتشاف نقصها.
وكيفية قسمة الرتكات.
6 )6يعرف الوارثني بالتقدير واالحتي�اط ،ويتوصل إىل كيفية توريثهم.
7 )7يفرق بني األموال اليت يمكن قسمتها واليت ال يمكن.
8 )8يعرف طرق قسمة الرتكات ،ويقسم الرتكة بن ً�اء ،على إحدى تلك الطرق.

تخصص شريعة
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 -3القواعد الفقهية
وصف المكون األساسي :يتوقع من الخريج أن يكون عال ًما بالقواعد الفقهية وفق أصول سليمة ،واستدالالت منهجية
يتوصل منها إلى معرفة مفهوم القواعد الفقهية والقواعد الكبرى والقواعد الكلية.
املكون الفرعي
 1-3مبادئ يف علم القواعد
الفقهية:
يلم باملبادئ املهمة لدارس علم
القواعد الفقهية ،وفق أصول سليمة،

نواجت التعلم
1 )1يبني مبادئ علم القواعد الفقهية.
2 )2يشرح نشأة القواعد الفقهية.
3 )3يمزي بني القواعد الفقهية وبني ما يشبهها.

ويتوصل من خاللها إىل معرفة مبادئ 4 )4يقارن بني أنواع القواعد الفقهية.
علم القواعد الفقهية.
5 )5يربهن على حجية القاعدة الفقهية.
1 )1يبــن حقيقــة قاعــدة ( األمــور بمقاصدهــا )  ،ويســتدل لهــا  ،وحيــدد القواعــد
املندرجــة حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.
 2-3القواعد الفقهية الكربى:

2 )2يبــن حقيقــة قاعــدة ( ال ضــرر وال ضــرار )  ،ويســتدل لهــا  ،وحيــدد القواعــد
املندرجــة حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.

حييط بالقواعد الفقهية اخلمس 3 )3يبــن حقيقــة قاعــدة ( العــادة محكمــة)  ،ويســتدل لهــا  ،وحيــدد القواعــد املندرجــة
حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.
الكربى وضوابطها
4 )4يبــن حقيقــة قاعــدة ( املشــقة جتلــب التيســر )  ،ويســتدل لهــا  ،وحيــدد القواعــد
املندرجــة حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.
5 )5يبــن حقيقــة قاعــدة ( اليقــن ال يــزول بالشــك )  ،ويســتدل لهــا  ،وحيــدد القواعــد
املندرجــة حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.
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مخرجات التعلم

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يبــن حقيقــة قاعــدة ( إعمــال الــكالم أوىل مــن إهمالــه )  ،ويســتدل لهــا  ،وحيــدد
القواعــد املندرجــة حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.

 3-3القواعد الفقهية الكلية:
يعرف القواعد الفقهية الكلية
اليت تضبط فروع الفقه  ،ماعدا
القواعد الكربى.

2 )2يبــن حقيقــة قاعــدة ( التابــع تابــع)  ،ويســتدل لهــا  ،وحيــدد القواعــد املندرجــة
حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.
3 )3يبــن حقيقــة قاعــدة ( ال مســاغ لالجتهــاد يف مــورد النــص)  ،ويســتدل لهــا  ،وحيــدد
القواعــد املندرجــة حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.
4 )4يبــن حقيقــة قاعــدة ( التصــرف علــى الرعيــة منــوط باملصلحــة )  ،ويســتدل لهــا ،
وحيــدد القواعــد املندرجــة حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.
5 )5يبــن حقيقــة قاعــدة ( اخلــراج بالضمــان )  ،ويســتدل لهــا  ،وحيــدد القواعــد
املندرجــة حتتهــا  ،ويعطــي أمثلــة عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة.

تخصص شريعة
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 -4تاريخ الفقه
وصف المكون األساسي :يتوقع من الخريج أن يكون عال ًما بتاريخ الفقه وفق أصول سليمة  ،واستدالالت منهجية
يتوصل منها إلى معرفة مفهوم الشريعة والفقه ،وأدوار الفقه ،والتعريف بالمذاهب األربعة ،والشبهات حول التشريع ومقاصد
التشريع.
املكون الفرعي
 1-4مبادئ الشريعة والفقه:
يلم باملبادئ املهمة لدارس علم
تاريخ الفقه ،وفق أصول علمية
سليمة ،ويتوصل من خاللها إىل معرفة
املبادئ املهمة لعلم تاريخ الفقه.

نواجت التعلم
1 )1يبني مبادئ علم تاريخ الفقه.
2 )2يفسر أبرز مصطلحات الفقه  ،ويقارن بينها.
3 )3يلخص خصائص الفقه اإلساليم.
4 )4ينتقد دعوى تأثر الفقه اإلساليم بالنظم غري اإلسالمية.
5 )5يلخص أسباب اخلالف الفقهي  ،ويذكر املنهج السليم يف التعامل معه.
1 )1يبني مصادر التشريع يف عصر النبوة  ،وحيدد مراتب التدرج يف التشريع.
2 )2يقــارن بــن مدرســة احلديــث ومدرســة الــرأي  ،ويلخــص أســباب ظهورهمــا  ،ويعــدد
أبــرز أعالمهما.

 2-4أدوار الفقه:
يعرف أدوار الفقه ،وفق أصول
علمية سليمة ،ويتوصل من خاللها إىل 3 )3يعدد أسباب ازدهار الفقه يف عصر األئمة املجتهدين.
معرفة مراحله اليت تدرج فيها.
4 )4يشــرح ظاهــرة التعصــب املذهــي  ،ويلخــص أثرهــا علــى الفقــه  ،وحيــدد ســبل
تالفيهــا.
5 )5يشرح التجديد الفقهي  ،ويربهن على أهمية الصياغة الفقهية.
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نواجت التعلم

املكون الفرعي

 3-4التعريف باملذاهب الفقهية 1 )1يرتــب أصــول املذهــب احلنفــي  ،ويذكــر أبــرز مصطلحــات املذهــب  ،ويمــز
أبــرز أعــام املذهــب  ،ويعــدد الكتــب املعتمــدة يف نقــل املذهــب.
األربعة:
حييط باملبادئ املهمة للمذاهب 2 )2يرتــب أصــول املذهــب المالكــي  ،ويذكــر أبــرز مصطلحــات املذهــب  ،ويمــز
أبــرز أعــام املذهــب  ،ويعــدد الكتــب املعتمــدة يف نقــل املذهــب.
الفقهية األربعة ،وفق أصول علمية
3 )3يرتــب أصــول املذهــب الشــافعي  ،ويذكــر أبــرز مصطلحــات املذهــب  ،ويمــز
سليمة ،ويتوصل من خاللها إىل معرفة
أبــرز أعــام املذهــب  ،ويعــدد الكتــب املعتمــدة يف نقــل املذهــب.
مبادئ املذاهب الفقهية األربعة وهي
4 )4يرتــب أصــول املذهــب احلنبلــي  ،ويذكــر أبــرز مصطلحــات املذهــب  ،ويمــز
احلنفي والمالكي والشافعي واحلنبلي
أبــرز أعــام املذهــب  ،ويعــدد الكتــب املعتمــدة يف نقــل املذهــب.
 ،ونشأتها وأصولها وأبرز أعالمها وأبرز
5 )5يقارن بني املذاهب األربعة من حيث أصول كل مذهب  ،وخصائصه.
كتبها واملقارنة بينها.
 4-4الشبهات حول التشريع:
يدرك أبرز الشبهات حول
التشريع ،وفق أصول فقهية سليمة،و
يتوصل من خاللها إىل معرفة أبرز
الشبهات املثارة حول التشريع.

1 )1يشرح مراتب التشريع.
2 )2يربهن على مراتب التشريع.
3 )3يفند الشبهات حول التشريع.
4 )4يصحح األخطاء املوجودة يف الشبهات املتعلقة بالتشريع.
5 )5يكتشف مواطن اخللل يف الشبهات حول التشريع.

 5-4مقاصد التشريع:
يلم بمفهوم مقاصد التشريع،
وفق أصول علمية سليمة،و يتوصل
من خاللها إىل معرفة عالقة املقاصد
الشرعية بأصول التشريع.

1 )1يعــرف املــراد بمقاصــد التشــريع  ،ويكتشــف العالقــة بــن مقاصــد التشــريع
وعلــم أصــول الفقــه  ،ويبــن أبــرز املؤلفــات يف مقاصــد التشــريع.
2 )2يربهــن علــى اعتبــ�ار مقاصــد التشــريع  ،ويقــارن بــن تقســيمات مقاصــد
الشــارع  ،ويرتبهــا حبســب درجتهــا يف القــوة.
3 )3يربهــن علــى القواعــد العامــة ملقاصــد التشــريع  ،ويطبــق ذلــك علــى الفــروع
الفقهيــة.
4 )4يقــارن بــن عالقــة مقاصــد التشــريع بالكتــاب والســنة واإلجمــاع  ،والقيــاس ،
واملصالــح املرســلة  ،واالستحســان  ،وســد الذرائــع وفتحهــا.
5 )5يبني حقيقة االجتهاد بإعمال املقاصد  ،وحيدد ضوابط االحتجاج باملقاصد.

تخصص شريعة
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 -5البحث
وصف المكون :يتوقع أن يكون الخريج قادرًا على أن يعرف األساليب والطرق الرياضية الالزمة الستيعاب
النظريات االقتصادية الحديثة وتحليلها ،و يطبق طرق القياس اإلحصائي لقياس العالقات االقتصادية واختبار الفرضيات،
ويحلل النتائج للمساعدة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات االقتصادية.
املكون الفرعي
 1-5وصف املكون األسايس:
يتوقع من اخلريج أن يكون ً
عالما

نواجت التعلم
1 )1يصنــف أبــرز املصــادر واملراجــع الفقهيــة واألصوليــة حســب أهميتهــا
وتسلســلها الزمــي
2 )2يمزي بني مناهج البحث املختلفة ،وخيتار املنهج املناسب ملوضوع حبثه.

بأساليب البحث العليم ومناهجه
3 )3يرتــب أقســام البحــث وفــق الرتتيــب املنهــي املتبــع ،و يشــرح محتويــات كل
نظريا ،قادرا على القيام به على وجهه
قســم منهــا
الصحيح عمليا.
4 )4يشرح كيفية حتقيق كتب الرتاث .
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 -6أصول الفقه
وصف المكون األساسي :يتوقع من الخريج أن يكون عال ًما بالمقدمات المنطقية المرتبطة بالفقه وأصوله ،مطلعا
على أنواع األحكام الشرعية التكليفية والوضعية ،واألدلة ،عارفا بدالالت األلفاظ ،وأحكام االجتهاد والتقليد.
نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1يعرف علم املنطق ومبادئه ،ويعرف تأثريه يف علم أصول الفقه.
 1-6األساسيات املنطقية ألصول 2 )2يفرق بني التصورات والتصديقات.
الفقه:
يدرك تعريف علم املنطق
ومبادئه ،ويفهم املسائل املتعلقة
بالتصورات والتصديقات ،ويستخدم
طرق االستدالل العقلي الصحيحة،
ويفند الرباهني اخلاطئة.

3 )3يعرف أنواع احلدود وشروطها ،ويستطيع نقد احلدود وتصحيحها.
4 )4يقسم األلفاظ باالعتب�ارات املنطقية املمكنة ،ويعرف معىن كل تقسيم.
5 )5يعرف أنواع القضايا املنطقية.
ً
ً
صحيحا ،ويفند الرباهني اخلاطئة.
6 )6يركب برهانا
7 )7يعرف مدارك اليقني  ،والكليات اخلمس .
1 )1يفسر املراد بالتكليف ،ويوضح شروطه  ،وعوارض األهلية .
2 )2يمزي بني احلكم التكليفي واحلكم الوضعي.

 2-6األحكام الشرعية:
يفرق بني نوعي احلكم الشرعي:

3 )3يقسم احلكم التكليفيّ ،
ويعرف كل قسم.

الوضعي والتكليفي و أقسام كل منهما4 )4 .يعــرف القواعــد األصوليــة املتعلقــة باألحــكام التكليفيــة ،ويطبقهــا علــى
املســائل الفقهيــة.
5 )5يقسم احلكم الوضعيّ ،
ويعرف كل قسم.
6 )6يمــز بــن القواعــد األصوليــة املتعلقــة باألحــكام الوضعيــة ،ويطبقهــا علــى
املســائل الفقهيــة.

تخصص شريعة
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نواجت التعلم
1 )1يعدد األدلة املتفق عليها ،واملختلف فيها.

 3-6األدلة:
يشرح األدلة املتفق عليها من
الكتاب والسنة واإلجماع والقياس،
واألدلة املختلف عليها من قول
الصحايب وشرع من قبلنا والعرف
واملصالح املرسلة وسد الذرائع
واالستحسان ،واالستصحاب ،وطرق
االستنب�اط منهما.

2 )2يستدل بالكتاب والسنة واإلجماع بطريقة صحيحة.
3 )3يعرف القواعد األصولية املتعلقة باألدلة املجمع عليها.
4 )4يعــرف اخلــاف يف األدلــة الكليــة التاليــة :القيــاس ،واالســتصحاب،
واالستحســان ،واالســتصالح ،وقــول الصحــايب ،وعمــل أهــل املدينــ�ة ،وســد
الذرائــع ،والعــرف ،واالســتقراء .
5 )5يكتشف أثر اخلالف يف األدلة الكلية على املسائل الفرعية.
6 )6يعرف شروط االستدالل باألدلة املختلف فيها عند القائلني بها.
7 )7يعــرف املســائل األصوليــة املتعلقــة بالعلــة ،ويســتخرج علــل األحــكام ،ويعــرف
أركان القيــاس وشــروطها ،ويفــرق بــن أنــواع القيــاس.
ّ 8 )8
يقــوم طريقــة االســتدالل ،حبيــث يعــرف االعرتاضــات الــي تــرد عليهــا،
ويســتطيع أن ين�اقــش أو يصــوب تلــك االعرتاضــات.
1 )1يقســم دالالت األلفــاظ باعتبــ�ار الطلــب والشــمول والكيفيــة والقــوة
وا الســتعما ل.

 4-6دالالت األلفاظ:
يمزي أقسام داللة األلفاظ باعتب�ار 2 )2يســتنبط األوامــر والنواهــي و داللتهــا مــن النصــوص ،ويعــرف القواعــد
األصوليــة املتعلقــة بهــا.
الطلب (األمر والنهي) وباعتب�ار
3 )3يمــز بــن العــام واخلــاص ،واملطلــق واملقيــد ،ويســتطيع تطبيــق القواعــد
الشمول (العام واخلاص واملطلق
األصوليــة اخلاصــة بهــا.
واملقيد) وأقسام داللة األلفاظ
باعتب�ار الكيفية (املنطوق واملفهوم)

4 )4يمــز بــن املنطــوق واملفهــوم ،ويعــرف أنــواع كل منهمــا ،ويســتخرج هــذه األنواع
مــن األدلــة ،ويرتــب هــذه الــدالالت مــن حيــث قوتهــا وضعفها.

والقوة (النص والظاهر واملجمل)

5 )5يفــرق بــن النــص والظاهــر واملجمــل ،ويعــرف أثــر هــذا التفريــق علــى
االســتدالل ،ويفنــد التأويــات اخلاطئــة للنصــوص.

وحروف املعاين.

6 )6يقــارن بــن احلقيقــة واملجــاز ،ويعــرف أقســام كل منهمــا ،ويعــرف القواعــد
األصوليــة املتعلقــة بهــا.

واالستعمال (احلقيقة واملجاز)،

7 )7يعرف حروف املعاين ،ويعرف كيفية استخدام كل حرف منها.
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املكون الفرعي

 5-6االجتهاد والتقليد:
يدرك تعريف االجتهاد وأنواعه
وشروطه ،ومن يسوغ له االجتهاد ،كما
يلم بتعريف التقليد وشروطه ،ومن
يسوغ تقليده ،وما يسوغ التقليد فيه.

نواجت التعلم

ّ 1 )1
يعــرف االجتهــاد والتقليــد ،ويفــرق بــن املجتهــد واملقلــد ،ويعــدد شــروط
االجتهــاد ،وينتقــد الشــروط غــر املعتــرة.
2 )2يمزي بني من يسوغ له االجتهاد ومن ال يسوغ له.
3 )3يفــرق بــن مــن جيــوز تقليــده ومــن ال جيــوز تقليــده ،ويعــرف الواجــب عنــد
اختــاف العلمــاء.
4 )4حيدد ما جيوز فيه التقليد وما ال جيوز فيه التقليد.
5 )5يرتب األدلة عند التعارض.
6 )6يعرف املرجحات عند التعارض ،ويستخدمها عند وجوده.

تخصص شريعة
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