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رقم  
 الخاصية 

 خصائص خريجي

 البرنامج 
  
رمز   

المخرج  
 التعليمي 

  
المخرج 
 التعليمي 

 
طرق 
 التقييم 

 
 التقييم  أدوات

 

 
 التقييم مصدر     

 
مستوى األداء  

 المستهدف 

 
 التوقيت 

 مباشر  

وغير 
 مباشر 

 
    1- 

 

 

املعرفة الشاملة 

بالنظريات واملبادئ  

واملعارف املتعلقة  

 بتخصص الشريعة.

 

1-1 

 

يبين األحكام  

الشرعية في  

جميع أبواب  

الفقه وفق  

املنهجية  

 العلمية

تقييم  

 مباشر 

االختبارات  

 التحصيلية 

 مقررات: فقه الطهارة 

 فقه الصالة -

 الزكاة والصيام فقه -

 فقه املناسك -

 فقه الجهاد والعالقات الدولية

 ( 2،1فقه املعامالت )-

 -معامالت مالية معاصرة

 (2،1فقه األحوال الشخصية )

 فقه الجنايات 

من الطلبة   80%

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

 

 

 

 

 

 

كل أربع 

 سنوات 
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 فقه الحدود والتعزيرات  -

افعات -  فقه القضاء واملر

 طرق اإلثبات -

 فقه األطعمة واأليمان -

% من   80 عضو هيئة التدريس   بحوث فردية

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

 البحث 

تقييم غير  

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

اكسابهم  على 

املعارف  

 التخصصية

 

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 



 
 
 
 

 

 4 

استطالع آراء  

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

للمعارف  

 التخصصية

 

معدل رضا ال  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

يحدد  1-2

  املفاهيم

األساسية  

للقواعد 

 القانونية 

 

تقييم    

 مباشر 

االختبارات  

 التحصيلية 

 مقررات 

 مبادئ القانون 

 ( 2،1القانون اإلداري )-

 اإلجراءات الجزائية 

من الطلبة   80%

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

 

كل أربع 

 سنوات 

 

غير 

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

على اكسابهم  

املعارف  

 القانونية 

  الطالب 

 

معدل رضا ال 

 5من   4يقل عن
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استطالع آراء  

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

للمعارف  

 القانونية 

 

  جهات التوظيف 

معدل رضا ال 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

يحفظ ثمانية  1-3

أجزاء من  

القرآن  

 بإتقان

 

 

تقييم  

 مباشر 

االختبارات  

 التحصيلية

 –تحريرية )

 شفوية( 

من الطلبة   %80 (1،2،3،4،5،6،7،8القرآن )

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

 

 

كل أربع     

 سنوات 

سلم تقدير 

يقيس اتقان  

مهارات الحفظ  

 والتالوة 

% من   80 عضو هيئة التدريس 

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات على سلم  

 التقدير 
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تقييم غير  

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

على اكسابهم  

مهارات حفظ  

وترتيل القرآن  

 الكريم 

  الطالب              

معدل رضا ال 

 5من   4يقل عن

استطالع آراء  

أعضاء هيئة  

التدريس  

القائمين 

بتدريس مقررات  

القرآن حول  

قدرة البرنامج  

على اكسابهم  

مهارات حفظ  

وترتيل القرآن  

 الكريم 

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

 من الطلبة   %80 مقررات تفسير آيات األحكام االختبارات   يستنبط   2-1  
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  2-  

القدرة على بحث  

القضايا املعاصرة،  

وإيجاد حلول شرعية 

 لها. 

األحكام  

الشرعية من  

القرآن  

والسنة  

 النبوية.

 

 

تقييم 

 مباشر 

 التحصيلية 

 

(1،2،3،4) 

 (1،2،3،4أحاديث األحكام )

قواعد فقهية  -8أصول فقه 

2. 

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

 

كل أربع 

 سنوات 

% من   80 التدريس عضو هيئة  بحوث جماعية 

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

 البحث 

 

 

تقييم غير  

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

على اكسابهم  

مهارة استنباط  

األحكام  

الشرعية من  

القرآن والسنة  

  الطالب 

معدل رضا ال 

 5من   4يقل عن
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 النبوية.

استطالع آراء  

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

مهارة استنباط  

األحكام  

الشرعية من  

القرآن والسنة  

 النبوية

  التوظيف جهات  

معدل رضا ال 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

استطالع آراء  

أعضاء هيئة  

التدريس حول  

قدرة البرنامج  

على اكساب  

الطالب مهارة  

استنباط  

األحكام  

الشرعية من  

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 

 درجات 
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القرآن والسنة  

 النبوية

يوظف علم   2-2

أصول الفقه 

ومقاصد  

الشريعة 

والقواعد  

الفقهية في  

استنباط  

األحكام  

الشرعية، 

ودراسة  

النوازل  

 الفقهية. 

 

 

 

 

 

تقييم  

 مباشر 

االختبارات  

 التحصيلية 

 

مواد أصول الفقه من  

(1،2،3،4،5،6،7،8) 

القواعد   -مقاصد الشريعة

 ( 1،2الفقهية ) 

من الطلبة   80%

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 ة باملخرج املرتبط

 

 

 

كل أربع 

 سنوات 

% من   80 عضو هيئة التدريس  تقارير

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

 التقرير 

املناظرات  

 الفقهية 

% من   80 عضو هيئة التدريس 

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

 املناظرة 
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تقييم غير  

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

على اكسابهم  

القدرة على  

توظيف علم  

أصول الفقه 

ومقاصد  

الشريعة 

والقواعد  

الفقهية في  

استنباط  

األحكام  

 الشرعية

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

استطالع آراء    

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

القدرة على  

معدل رضا ال  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 
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توظيف علم  

أصول الفقه 

ومقاصد  

الشريعة 

والقواعد  

الفقهية في  

استنباط  

األحكام  

 الشرعية

استطالع آراء    

أعضاء هيئة  

التدريس حول  

قدرة البرنامج  

على اكساب  

الطالب القدرة  

على توظيف  

علم أصول 

الفقه ومقاصد  

الشريعة 

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 

 درجات 
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والقواعد  

الفقهية في  

استنباط  

األحكام  

 الشرعية

يطبق قواعد   2-3

البحث  

العلمي في 

دراسة  

املسائل  

 الشرعية.

تقييم  

 مباشر 

االختبارات  

 التحصيلية 

 

  -مقررات مناهج البحث

 مشروع بحث وتدريب

من الطلبة   80%

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

 

 

كل أربع 

 سنوات 

بحوث فردية 

 وجماعية

من  %  80 عضو هيئة التدريس 

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

 البحث 

% من   80 عضو هيئة التدريس  تقارير

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  
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من عشرة  

درجات في  

 التقرير 

سلم تقدير 

لقياس قدرة  

الطالب على  

تطبيق قواعد  

البحث العلمي 

في دراسة  

املسائل  

 الشرعية

% من   80 التدريس عضو هيئة 

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات على سلم  

 التقدير 

االختبارات  

 التحصيلية 

 

  -مقررات مناهج البحث

 مشروع بحث وتدريب

من الطلبة   80%

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

 

غير 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 
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على اكسابهم   مباشر 

القدرة على  

استخدام  

قواعد البحث  

العلمي في دراسة  

املسائل  

 الشرعية

استطالع آراء    

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

ملهارات البحث  

 العلمي

 

معدل رضا ال  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

استطالع آراء    

أعضاء هيئة  

التدريس حول  

قدرة البرنامج  

على اكساب  

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 

 درجات 
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الطالب مهارة  

استخدام  

قواعد البحث  

العلمي في دراسة  

املسائل  

 الشرعية

2-4  

 

 

يطبق قواعد  

اللغة العربية 

ا 
ً

 .وكتابةنطق

 

 

 مباشر   

االختبارات  

 التحصيلية 

 –)تحريرية 

 شفوية( 

 

من الطلبة   %80 1/2/3/4النحو 

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

كل أربع 

 سنوات 

% من   80 عضو هيئة التدريس  تقارير

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

 التقرير 
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مقياس أداء  

متدرج مهارات  

قواعد  تطبيق 

اللغة العربية 

 نطقا وكتابة

% من   80 عضو هيئة التدريس 

الطالب ال تقل 

درجاتهم عن أربع  

درجات من  

خمس على  

مقياس األداء  

 املتدرج 

 

 

غير     

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

على اكسابهم  

مهارات تطبيق  

قواعد اللغة 

العربية نطقا  

 وكتابة 

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

استطالع آراء    

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

رضا ال معدل  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 



 
 
 
 

 

 17 

مهارات تطبيق  

قواعد اللغة 

العربية نطقا  

 وكتابة 

استطالع آراء    

أعضاء هيئة  

التدريس حول  

قدرة البرنامج  

على اكساب  

الطالب مهارات  

تطبيق قواعد  

اللغة العربية 

 نطقا وكتابة

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

2-5 

 

 

 

 

 

 

يقسم  

التركات 

تقسيًما  

تقييم  

 مباشر 

 

االختبارات  

 التحصيلية 

 

  %80 2وفرائض 1مقررات فرائض

 

كل أربع 

 سنوات 
% من   80 عضو هيئة التدريس  تقارير 

الطالب ال تقل 
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شرعًيا  

 صحيًحا. 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

 التقرير 

 

 

غير  

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

على اكسابهم  

القدرة على  

تقسيم التركات  

بطريقة 

 الصحيحة 

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

استطالع آراء   

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

القدرة على  

تقسيم التركات  

بطريقة 

معدل رضا ال  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 
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 الصحيحة 

 

استطالع آراء    

أعضاء هيئة  

التدريس حول  

قدرة البرنامج  

على اكساب  

الطالب القدرة  

على تقسيم  

التركات بطريقة 

 الصحيحة 

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

 
    4- 

 

اإلملام باملهارات  

واملمارسات املتعلقة 

بالعمل الشرعي  

 والقضائي 

يستخدم   2-6

املصادر  

اإللكترونية  

والتقنيات  

الحديثة في  

البحث  

ومعالجة 

البيانات  

 

 

تقييم   

 مباشر 

االختبارات  

 التحصيلية 

 

  -مقررات مناهج البحث

 مشروع بحث وتدريب

من الطلبة   80%

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

 

 

كل أربع 

 سنوات 

بحوث فردية 

 وجماعية

% من   80 عضو هيئة التدريس 

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  
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من عشرة   وتحليلها .

درجات في  

 البحث 

% من   80 هيئة التدريس عضو  عروض تقديمية   

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

العروض  

 التقديمية

 

مقياس أداء    

متدرج لقياس  

قدرة الطالب  

على استخدام  

املصادر  

اإللكترونية  

والتقنيات  

الحديثة في  

البحث ومعالجة  

% من   80 عضو هيئة التدريس 

الطالب ال تقل 

درجاتهم عن أربع  

درجات من  

خمس على  

مقياس األداء  

 املتدرج 

 



 
 
 
 

 

 21 

البيانات  

 وتحليلها

   

 

 

تقييم   

غير 

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

على اكسابهم  

القدرة على  

استخدام  

املصادر  

اإللكترونية  

والتقنيات  

الحديثة في  

البحث ومعالجة  

البيانات  

 وتحليلها

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

استطالع آراء    

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

معدل رضا ال  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 
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القدرة على  

استخدام  

املصادر  

اإللكترونية  

والتقنيات  

الحديثة في  

البحث ومعالجة  

البيانات  

 وتحليلها

 

استطالع آراء    

أعضاء هيئة  

التدريس حول  

قدرة البرنامج  

على اكساب  

الطالب القدرة  

على استخدام  

املصادر  

اإللكترونية  

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 

 درجات 
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والتقنيات  

الحديثة في  

البحث ومعالجة  

البيانات  

 وتحليلها

القدرة على الحوار   -3  

إقناع  واملناظرة،  و

الخصم باألدلة 

والبراهين والحجج  

 .الشرعية

ينقد شبه   2-7

املخالفين  

ملذهب أهل  

السنة  

والجماعة في  

 االعتقاد 

 

 

 تقييم 

 

 مباشر 

االختبارات  

 التحصيلية 

 

  -1/2مقررات اصول ايمان  

قضايا  -مذاهب وتيارات فكرية

الخالف   -عقدية معاصرة

 عقيدة. -واملناظرة

من الطلبة   80%

تقديرهم ال يقل 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

 

 

 

كل أربع 

% من   80 عضو هيئة التدريس  مناظرات فقهية  سنوات 

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

 املناظرة 

% من   80 عضو هيئة التدريس  بحوث فردية  

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  
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من عشرة  

درجات في  

 البحث 

   

 

 

غير     

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

على اكسابهم  

مهارات النقد  

 والتحليل 

 

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

استطالع آراء    

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

مهارات النقد  

 والتحليل 

 

معدل رضا ال  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

استطالع آراء     

أعضاء هيئة  

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 
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التدريس حول  

قدرة البرنامج  

على اكساب  

الطالب مهارات  

 النقد والتحليل 

 درجات 

 
  6- 

 

  االلتزام بالقيم

اإلسالمية، واخالقيات  

 .نةامله 

 

 

 

يلتزم بالقيم  3-1

واألخالق  

اإلسالمية في  

املهنة، وعند  

التعامل مع  

 . اآلخرين

 

 

 

تقييم  

 مباشر 

 

 

 

 

 

 

االختبارات  

 التحصيلية 

 

 4/ 1الثقافة االسالمية 

 تطبيقات قضائية        

 الخالف املناظرة         

من الطلبة   80%

ال يقل تقديرهم 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

 

 

كل أربع 

 سنوات 

% من   80 عضو هيئة التدريس  املالحظة   

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات على  

 بطاقة املالحظة

 



 
 
 
 

 

 26 

 

 

 

 

 

 

 عضو هيئة التدريس  تقييم االقران    

 الزمالء 

% من   80

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات على  

بطاقة تقييم  

 االقران 

 

سلم تقدير   

لقياس مدى  

التزام الطالب  

بالقيم واألخالق  

اإلسالمية في  

املهنة، وعند  

% من   80 عضو هيئة التدريس 

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات على سلم  

 التقدير 
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التعامل مع  

 اآلخرين 

   

 

تقييم غير  

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

اكسابهم  على 

القيم واألخالق  

اإلسالمية في  

املهنة، وعند  

التعامل مع  

 اآلخرين. 

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

 

استطالع آراء    

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

للقيم واألخالق  

اإلسالمية في  

املهنة، وعند  

التعامل مع  

معدل رضا ال  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 
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 اآلخرين. 

 

 
 5- 

 

املعرفة بالعلوم   

القانونية، مع القدرة  

على التحليل  

واالستنباط في مجال  

 القانونية. العلوم 

يصدر حكما   3-2

في النزاعات  

املعروضة  

عليه، 

مدعوًما  

باألدلة 

 والبراهين. 

تقييم  

 مباشر 

 

 

االختبارات  

 التحصيلية 

 

فقه   -تطبيقات قضائية

  -طرق االثبات  -الجنايات

حدود  -1/2احوال شخصية 

فقه القضاء   – وتعزيرات

افعات البحث    -واملر

 إجراءات جزائية -والتدريب

كل أربع   

 سنوات 

كل أربع 

 سنوات 

% من   80 عضو هيئة التدريس  املحاكاة 

الطالب ال تقل 

درجاتهم عن أربع  

درجات من  

 خمس 

مقياس أداء    

متدرج لقياس  

قدرة الطالب  

على اصدار  

حكما في  

النزاعات  

% من   80 عضو هيئة التدريس 

الطالب ال تقل 

درجاتهم عن أربع  

درجات من  

خمس على  

مقياس األداء  

كل أربع 

 سنوات 
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املعروضة عليه،  

مدعوًما باألدلة  

 والبراهين 

 املتدرج 

تقييم غير    

 مباشر 

استطالع آراء  

حول  الطالب 

قدرة البرنامج  

على اكساب  

الطالب القدرة  

على اصدار  

حكما في  

النزاعات  

املعروضة عليه،  

مدعوًما باألدلة  

 والبراهين 

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

كل أربع 

 سنوات 

استطالع آراء     

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

 ملهارة 

معدل رضا ال  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

كل أربع 

 سنوات 
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اصدار االحكام  

في النزاعات  

املعروضة عليه،  

مدعوًما باألدلة  

 والبراهين 

استطالع آراء     

أعضاء هيئة  

التدريس حول  

قدرة البرنامج  

على اكساب  

الطالب القدرة  

على اصدار  

حكما في  

النزاعات  

املعروضة عليه،  

مدعوًما باألدلة  

 والبراهين 

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 

 درجات 

كل أربع 

 سنوات 

يوظف   3-3

مهارات  

أحاديث  -تفسير آيات االحكاماالختبارات  تقييم  

 -مشروع بحث وتدريب -االحكام

من الطلبة   80%

ال يقل تقديرهم 

كل أربع 

 سنوات 
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التعلم الذاتي  

في البحث،  

واستنباط  

األحكام  

 الفقهية 

 شر مبا

 

 

 

 التحصيلية 

 

-8أصول فقه  -7أصول فقه 

 تخريج الفروع على األصول. 

من   %75عن 

درجة األسئلة  

 املرتبطة باملخرج 

 

ملف انجاز 

 الطالب 

 ضو هيئة التدريس ع

 الطالب 

% من   80

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في ملف 

 انجاز الطالب 

% من   80 عضو هيئة التدريس  عروض تقديمية   

الطالب ال تقل 

درجاتهم ثمانية  

من عشرة  

درجات في  

العروض  

 التقديمية

كل أربع 

 سنوات 

تقييم غير    

 مباشر 

استطالع آراء  

الطالب حول  

قدرة البرنامج  

معدل رضا ال  الطالب 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

كل أربع 

 سنوات 
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اكسابهم  على 

مهارات التعلم  

الذاتي في  

البحث،  

واستنباط  

 األحكام الفقهية

استطالع آراء     

جهات التوظيف  

عن مدى  

امتالك الطالب  

مهارات التعلم  

الذاتي في  

البحث،  

واستنباط  

 األحكام الفقهية

معدل رضا ال  جهات التوظيف 

  5من  4يقل عن 

 درجات 

كل أربع 

 سنوات 

استطالع آراء     

أعضاء هيئة  

التدريس  

القائمين 

معدل رضا ال  أعضاء هيئة التدريس

  5من  4يقل عن 

 درجات 

كل أربع 

 سنوات 
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بتدريس مقررات  

القرآن حول  

قدرة البرنامج  

على اكساب  

الطالب مهارات  

التعلم الذاتي في  

البحث،  

واستنباط  

 األحكام الفقهية

 

 

 

 

 

 


