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 تبوك خريجي جامعةمع خصائص  الشريعةبرنامج خصائص خريجي اتساق مصفوفة   

     

 جتعلم البرنام  مخرجاتمع  برنامج الشريعةخصائص خريجي   اتساقمصفوفة               

                                                                                                                                                            

 املقررات مع   برنامج الشريعة مخرجات تعلممصفوفة اتساق 
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الشريعة برنامج خريجي خصائص  

 سلسل ت : الدراسة بالبرنامج يجب أن تتوافر بالخريجين الخصائص التاليةبعد إتمام 
 1 المعرفة الشاملة بالنظريات والمبادئ والمعارف المتعلقة بتخصص الشريعة.  

 2 وإيجاد حلول شرعية لها.  المعاصرة،القدرة على بحث القضايا   

 3 باألدلة والبراهين والحجج الشرعية. القدرة على الحوار والمناظرة، وإقناع الخصم    

 4 . والقضائياإللمام بالمهارات والممارسات المتعلقة بالعمل الشرعي  

 5 المعرفة بالعلوم القانونية، مع القدرة على التحليل واالستنباط في مجال العلوم القانونية.  

 6 بالقيم اإلسالمية، واخالقيات المهنة.  اإللتزام 
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 جامعة تبوك خريجي خصائص 

 تسلسل  بعد االنتهاء من البرنامج يجب ان تتوفر عدة سمات في الخريجين تتمثل في:

 1 . خريج كفؤ  

 2 . متمكن تقنيا    

 3 . بارع التواصل  

 4 . مواطن مسؤول  

 5 . مهني محترف  

 6 . مثقف واع  

 
 
 



 

 المملكة العربية السعودية 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Education وزارة التعليم  

 University of Tabuk جامعة تبوك

 Faculty of Sharia & Law كلية الشريعة واألنظمة 

برنامج الشريعة/قسم الشريعة  Department of Sharia 

 

 

3       

 الجامعة  خرجيمع خصائص  الشريعةمصفوفة اتساق خصائص خريجي برنامج 

خصائص خريجي  الشريعةخصائص خريجي برنامج 

 الجامعة 

 التسلسل المخرج التسلسل 

6 5 
 

4 3 2 1   

 1 خريج كفؤ      ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

متمكن        ✓  
 تقنيا  

2 

بارع      ✓   ✓
 التواصل

3 

مواطن        ✓ ✓
 مسؤول 

4 

مهني      ✓ ✓ ✓ ✓ 
 محترف 

5 

 6 مثقف واع   ✓ ✓  ✓ ✓ 
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 مخرجات تعلم البرنامج

 المعرفة والفهم 

 .يبين األحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه وفق المنهجية العلمية 1ع

 .يحدد المفاهيم األساسية للقواعد القانونية 2ع

 بإتقان.  الكريم يحفظ ثمانية أجزاء من القرآن 3ع

 المهارات 

 

 والسنة النبوية.  الكريم يستنبط األحكام الشرعية من القرآن 1م

 ودراسة النوازل الفقهية.  يوظف علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية في استنباط األحكام الشرعية 2م

 . يطبق قواعد البحث العلمي في دراسة المسائل الشرعية 3م
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 .قواعد اللغة العربية نطقا وكتابةيطبق  4م

 يقسم التركات بطريقة الصحيحة. 5م

 . البحث ومعالجة البيانات وتحليلها الحديثة فييستخدم المصادر اإللكترونية والتقنيات  6م

 .شبه المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة في االعتقاد ينقد 7م

 القيم 

 يلتزم بالقيم واألخالق اإلسالمية في المهنة، وعند التعامل مع اآلخرين.  1ق

ا باألدلة والبراهينيصدر حكم   2ق          .ا في النزاعات المعروضة عليه، مدعوم 

 .واستنباط األحكام الفقهيةيوظف مهارات التعلم الذاتي في البحث،   3ق
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 تعلم البرنامج مع خصائص الخريجين للبرنامج مخرجاتاتساق مصفوفة 

 خريجيخصائص  مخرجات تعلم البرنامج

 المعارف المهارات القيم  البرنامج 
 سلسل ت 1ع 2ع 3ع 1م 2م 3م 4م 5م 6م 7م 1ق 2ق 3ق

          
✓ ✓ ✓ 1 

     
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

   2 
   

✓ 
         3 

    
✓ 

        4 

✓ ✓ 
           5 

  
✓ 

          6 
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 )س = مستوى التأسيس ، ر = مستوى الممارسة ، ت = مستوى التمكن(*

 املقرراتمخرجات تعلم  تعلم البرنامج مع  مخرجاتمصفوفة اتساق 

 

 المقررات 

 

 

 مخرجات تعلم البرنامج

 القيم  المهارات  المعارف 

 3ق 2ق 1ق 7م 6م 5م 4م 3م 2م 1م 3ع 2ع 1ع

الققكققريققم   انالقققققر

(1) 

           س  

آيقققات   تقفسققققققيقر 

 (1األحكام )

          س   

             س فقه الطهارة
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             س فقه الصالة

         س     (1أصول الفقه)

المدخل لدراسققققة 

 الفقه

             س

أحقققققققققاديقققققققققث 

 (1االحكام)

          س   

       س       مهارات لغوية

   س           الثقافة اإلسالمية

الققكققريققم  القققققران 

(2) 

           س  

         س     علوم القرءان

القققزكقققاة   فقققققققه 

 والصيام

             س
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         س     (2أصول فقه)

        س      مناهج بحث

أحققاديققث االحكققام 

(2) 

          س   

          س    مصطلح الحديث

    س          (1العقيدة)

        س      مهارات الكتابة

القكقريقم  القققرءان 

(3) 

           س  

آيقققات   تقفسققققققيقر 

 (2األحكام )

          س   

             س فقه المناسك
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الققجققهقققاد   فققققققه 

 والعالقات الدولية

             س

         س     (3أصول فقه )

            س  مبادئ القانون

            س  مبادئ  االقتصاد

القققققققققخقققققققققالف 

 والمناظرة

    س         

        س      (1النحو)

   س           ( 2إسالمية)  ثقافة

           ر   (4القران الكريم)

فقققققققققققققققققققققققققه  

 (1المعامالت)

             ر
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اإلدار   القققققانقون 

(1) 

            ر 

         ر     (4أصول فقه)

قققققققواعققققققد القققققق

 (1الفقهية)

         س    

        س      (2النحو)

أصققققققققققققققققققول  

 (1اإليمان)

    ر         

          س    أصول التخريج

أحقققققققققاديقققققققققث 

 (3األحكام)

          ر   

الققكققريققم   انالقققققر

(5) 

           ر  
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آيقققات   تقفسققققققيقر 

 (3األحكام )

          ر   

             ر (2فقه معامالت )

         ر     (5أصول الفقه )

معققامالت مققاليققة  

 معاصرة

          ر   ر

       ر       (3النحو)

قضقققققايقا عققديقة  

 معاصرة

    ر         

اإلدار   القققققانقون 

(2) 

            ر 

القققققثقققققققققققافقققققة  

 (3اإلسالمية)

   ر          
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الققكققريققم االقققققر ن 

(6) 

           ر  

آيقققات   تقفسققققققيقر 

 (4األحكام )

 ر         ر   

األحقققوال  فقققققققه 

 (1الشخصية)

 ر            ر

الققفققرائقق    عققلققم 

(1) 

      س       ر

القققققققققققققواعققققققد 

 (2الفقهية)

         ر    

         س     مقاصد الشريعة

       ت       (4النحو)

أصقققققققققققققول      

 (6الفقه)
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أصقققققول اإليمققان  

(2) 

         ت    

أحقققققققققاديقققققققققث 

 (4األحكام)

          ت   

الققكققريققم االقققققر ن 

(7) 

             ت

االحقققوال  فقققققققه 

 (2الشخصية)

 ر ت           ت

 ر ت           ت فقه الجنايات

  ت    ت        (2الفرائ )

         ت     (7أصول الفقه )

والقفقرق   األديقققان 

 والمذاهب الفكرية 

    ت         
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السقققققققيقققاسقققققققة  

 الشرعية

  ر            ت

اإلجققققققققققققراءات 

 الجزائية

  ت          ت 

  ت            ( 4ثقافة إسالمية)

الققكققريققم  القققققران 

(8) 

           ت  

القققحقققدود  فقققققققه 

 والتعزيرات

 ت ت           ت

الققضقققققققاء  فقققققه 

 والمرافعات

 ت ت           ت

األطققعققمقققة   فققققققه 

 واأليمان

 ت ت           ت

 ت ت           ت طرق اإلثبات
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         ت     (8أصول الفقه)

القفقروع   تقخقريقج 

 على األصول

         ت    

بحققث   مشقققققروع 

 وتدريب

 ت ت      ت     

أحققاديققث االحكققام 

(5) 

 ت         ت   

 
 
 
 
 

 الخالصة 
 من خالل املصفوفات السابقة يتضح ما يلي:
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اأن  -1
ً
بين خصائص خريجي برنامج الشريعة مع خصائص خريجي جامعة تبوك حيث تشمل خصائص خريجي البرنامج جميع   هناك اتساق

  واضحة في خصائص البرنامج، ولكن "متمكن تقنًيا "التتضح خاصية  الجامعة في  الجامعة، وقدالخصائص املحددة لخريجي 

 %70يحقق تلك الخاصية،حيث اصبح االن السلك القضائي   "ي والقضائياإلملام باملهارات واملمارسات املتعلقة بالعمل الشرعخاصية"

يستخدم املصادر اإللكترونية والتقنيات الحديثة في البحث ومعالجة  ناتج مهاري"   للبرنامج  التعلم  مخرجات  كان من، ولذا الكتروني

 . "ا البيانات وتحليله

التعلم جميع خصائص خريجي البرنامج    مخرجات التعلم للبرنامج، حيث تشمل  مخرجاتهناك اتساق بين خصائص خريجي البرنامج و  -2

 . املحددة، وتنعكس بها بشكل واضح وفق ما هو موضح بمصفوفة االتساق الخاصة بذلك

في   مقررات البرنامج بعضها يكون تأسيًسا ، وبعضها تحققه بدرجة ممارس، وبعضها وهي مخرجات  أن مخرجات تعلم البرنامج تتسق مع  -3

 يصل الطالب  بها للتمكن من تلك املخرجات. حيث   الثامن  السابع و   مقررات املستوى الغالب 

 اعتماد التقرير:          

 التوقيع:  -2 فتحي عيد  د. مرزوق االسم:  -1 معد التقرير     

 التوقيع:  -4 د. أمين محفوظ الشنقيطي االسم:  -3 د رئيس القسم 

 م 1/5/2021          التاريخ

 


