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برنامج مقترح لتفعيل األنشطة المنهجية 
الكتساب طالبات الدراسات اإلسالمية المهارات 

 المتطلبة لسوق العمل

 البحث: ممخص
 اإلسبلمية الدراسات قسم طالبات لتأىيل مقترح برنامج بتقديم الدراسة تعنى

 والمعارف الميارات يكسبيا وتطبيقي، نظري برنامج تصميم خبلل من العمل، لسوق
 ومعرفي مياري بمستوى العمل سوق لدخول تؤىميا التي البلزمة المؤسسية ألفكاروا

 .تنافسي
 :عمى البرنامج وسيركز

 ه إلى عام 0341 من عام اإلسبلمية الدراسات قسم لخريجات تاريخية لمحة
 المعمومات دراسة إلى باإلضافة الخريجات، من العامبلت ونسبة ه،0341

 الدراسات لقسم المعتمدة الدراسية الخطط من البةالط تكتسبيا التي والميارات
 لما ومكمبًل  الخطة، مع متكامبًل  البرنامج ليكون ىـــ،0343/0341لعام  اإلسبلمية
 .العمل لسوق المنافسة لتحقق اإلسبلمية الدراسات قسم في الطالبة تحتاجو

 في سواء الدراسات اإلسبلمية، قسم من لمخريجات العمل سوق احتياجات دراسة 
 الوظيفة، عمى المتقدمات في المطموبة واالحتياجات الخاص، أو الحكومي القطاع

 لتدريب الجودة معايير مع يتماشى مقترح تدريبي برنامج رسم خبلليا من ليتم
 .بالبرنامج الممتحقات الطالبات

 العمل لسوق الطالبات تأىيل في المنيجية األنشطة دور. 
 :يأتي بما البرنامج وسييتم

 دارة التأىيل، تقديم في: تكاراالب  .التعاونية المجموعات عمل وا 
 المستخدمة واألدوات والمدربين، والمستفيدات، المنيجية، في: والتميز النوعية 

 .المشروع ضمن
 بشكل جديدة مجموعات مع المشروع خريجات تواصل خبلل من: االستمرارية 

 .االجتماعي التواصل قنوات عبر أو مباشر
 :لة عمى البحثالكممات الدا

جامعة األميرة نورة، قسم الدراسات اإلسبلمية، سوق العمل، طالبات، تأىيل، 
 توظيف، برنامج، أنشطة منيجية.
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Research Summary 

This study is concerned to submit a proposed program for the 
rehabilitation of students of Islamic Studies Department of the 
labor market , through the design of a theoretical and practical 
program , earned skills and knowledge necessary institutional and 
ideas which qualifies them to enter the labor market in the level of 
cognitive and competitive.  

And this program will focus on 

 Historical overview of graduates of Islamic Studies 
Department of 1430_1435 , and the proportion of female 
workers of graduates , add to study the information and 
skills gained by the student of the study plans approved 
for the Department of Islamic Studies for the year 
1434/1435 AH , to be an integrated program with the plan 
, and a complement of what students at the Islamic Studies 
Department need to achieve competition for the labor 
market.  

 Study the needs of the labor market for graduates of the 
Department of Studies , both in the public sector or 
private sector , and the requirements in applicants for 
jobs, to draw a proposed training program in line with the 
quality standards for the training of the students enrolled 

in the program. 
 The role of curricular activities in the rehabilitation of 

students for the labor market.  

The program will take care of the following: 
 Innovation: to provide rehabilitation, management 

collaborative group work. 
 Quality and excellence: in the methodology, and the 

beneficiaries, trainers, and tools used within the project. 
 Continuity: through the project graduates connection with 

new groups directly or through social media channels 

Research Keywords 

Princess Nora University, Islamic Studies Department, Labor 
Market, Students, Qualifying, Employment 
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 :المقدمة
 منظمات في كبير دور البشري المال لرأس أن عميو المتعارف من بات لقد

 التي المعارف "مجمل بأنو: البشري المال رأس ويعرف الحديثة، االقتصاديات في األعمال
 األسواق في والخدمات، السمع، إنتاج في يستخدمونيا والتي حياتيم، خبلل األفراد يكتسبيا

 [1 .]خارجيا" أو
 ميبلد من والتجارب والخبرات والكفاءات والمؤىبلت المعارف اكتساب عممية وتبدأ

 :خبلل من المختمفة مراحميا عبر وتتطور الحياة، مدى تمتد عممية فيي وفاتو؛ إلى الفرد
 سن قبل األطفال تستقبل التي اليياكل وكل الحضانة، ودور العائمة: األولى المرحمة -

 .الدراسة
 المؤسسات في مراحمو بكل والتكوين لمتعميم، الرسمية النشاطات: الثانية المرحمة -

 والثانوي، االبتدائي التعميم التحضيري، التعميم: ومراحميا أنواعيا بكل الرسمية، التعميمية
 .الجامعي والتعميم والتقني، الميني التعميم

 [2.]العمل مكان في والتدريب التكوين: الثالثة المرحمة -
 دراسة خبلل من وذلك الثانية، المرحمة ىو البحثي المشروع ىذا في يخصنا وما

 واحتياجاتو السوق ودراسة العمل، لسوق اإلسبلمية الدراسات قسم طالبات مبلءمة مدى
 لتأىيمين برنامج وتصميم لين، المناسب الميني المجال إليجاد الخريجات من ومتطمباتو
كسابيا المواطنة، البشرية القوى وتطوير لدعم البلزمة والعممية مميةالع بالميارات  وا 
 مياري بمستوى السوق ىذا لدخول تؤىميا التي البلزمة المؤسسية والمعارف الميارات
 سوق في المنافسة لخوض مؤىمة عالية جودة ذات مخرجات لتحقيق تنافسي، ومعرفي
 بحيث الجامعة، في المنيجية األنشطة لخبل  من البرنامج ىذا تفعيل عمى والعمل العمل،
 .الوطن وخدمة المخرج، قوة عمى إيجاًبا تنعكس بأمور النشاط اىتمام يوجو

 (01)اإلسبلمية الدراسات قسم لطالبات السنة أعمال درجة ذلك أن إلى أضف
 تسيم ال ألنشطة تعطى ما وغالًبا المنيجية، لؤلنشطة درجة (01) منيا يخصص درجة،
 لدراسة البحثي، المشروع ىذا وجاء والوطن، والقسم الطالبات بمستوى الرقي في حقيقة

 أيضا، المجتمع ويخدم الخريج، يخدم بما األنشطة دور لتفعيل مقترح فاعمية برنامج
 .الجودة مستوى رفع في ويسيم
 .ألىدافو البحثي المشروع تحقيق مدى ويقاس بحثية، عينة عمى بداية يطبق

                                                           
 0التجارية الصناعية بالرياض، ص:االستثمار في رأس المال البشري، مركز البحوث والدراسات بالغرفة 1
 342، ص:0101الحياة اليومية لمفرد وعبلقتو االجتماعية، دىان،  2
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 مشكمة الدراسة:
مثل مشكمة الدراسة في تدني مستوى الميارات المتطمبة لسوق العمل )مينة تت

التدريس( لدى طالبات قسم الدراسات اإلسبلمية األمر الذي يتطمب التوجو نحو اكتسابيم 
 .ليذه الميارات

 تساؤالت الدراسة:
 ما الميارات المتطمبة لسوق العمل لدى طالبات الدراسات اإلسبلمية؟ 
 اإلسبلمية الميارات البلزمة لسوق العمل؟ اتطالبات قسم الدراس ما مدى امتبلك 
 الطالبة الميارات الكتساب المقررات واألنشطة في قسم الدراسات  ما مدى إسيام

 البلزمة لسوق العمل؟
 ما أىم الفرص الوظيفية في السوق المبلئمة لخريجات قسم الدراسات اإلسبلمية 

 ؟وفق الميارات المتطمبة لين
  نامج المقترح الكتساب طالبات قسم الدراسات اإلسبلمية لمميارات المتطمبة ما البر

 ؟لسوق العمل
 : أىداف الدراسة

 .التعرف عمى الميارات المتطمبة لسوق العمل لدى طالبات الدراسات اإلسبلمية 
 اإلسبلمية الميارات البلزمة لسوق  اتطالبات قسم الدراس تحديد مدى امتبلك

 .العمل
 الطالبة الكتساب المقررات واألنشطة في قسم الدراسات  امبيان مدى إسي

 .الميارات البلزمة لسوق العمل
  أىم الفرص الوظيفية في السوق المبلئمة لخريجات قسم الدراسات الكشف عن

 وفق الميارات المتطمبة لين. اإلسبلمية
 طمبة تقديم برنامج مقترح الكتساب طالبات قسم الدراسات اإلسبلمية لمميارات المت

 لسوق العمل.
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 : أىمية الدراسة
 لمدراسة أىمية نظرية وتطبيقية تتمثبلن في اآلتي:

 : : األىمية النظرية لمدراسةأواًل 
تعد ىذه الدراسة استجابة لما أوصت بو العديد من المؤتمرات والممتقيات المحمية 

تي ىذا البحث والعالمية من ضرورة تقوية المخرج التعميمي، وتييئتو لسوق العمل، ويأ
 ا مع التوجو العام لوزارة التعميم نحو تطوير التعميم من خبلل تقوية الطالب.متزامنً 
 : ا: األىمية التطبيقيةثانيً 

 : تكمن األىمية التطبيقية لمدراسة في كونيا
 :دراسة تحميمية تتصدى لموضوع ميم يشمل  .0

  وعدد  ،ىـ0341ه إلى عام 0341 من عامخريجات قسم الدراسات اإلسبلمية
والميارات البلتي اكتسبنيا من األنشطة  البلتي انخرطن في سوق العمل،

 المنيجية، ومدى تأثيرىا في الحصول عمى الوظيفة.
  الفرص الوظيفية في سوق العمل لخريجات قسم الدراسات، والميارات البلتي

تتطمبيا الوظيفة، ومدى تأثير التخصص في االلتحاق بسوق العمل سواء في 
 طاع الحكومي أم الخاص.الق

  دراسة الخطة المعتمدة في قسم الدراسات اإلسبلمية، وتصميم برنامج مقترح
يقوي مخرج القسم ويكسبو ميارات يحتاجيا سوق العمل، عمى أن تكون 
األنشطة المنيجية منبثقة من توصيف المقررات، وتطابق معايير ىيئة االعتماد 

ا لتوجيات الوزارة، ويأتي ىذا منسجمً ، لوالتقويم األكاديمي، وتخدم سوق العم
لتعميمي ااألنشطة بما ال يقوي المخرج  ءة لملعا عن االستجابات السريبعيدً 

 ويؤىمو.
ا في قسم الدراسات معرفة نقاط القوة والضعف في األنشطة المنيجية القائمة حاليً  .0

 اإلسبلمية.
سبلمية، وأىم الميارات التتبع واإلشارة لمفرص الوظيفية لخريجات قسم الدراسات اإل .4

 التي تتطمبيا الفرصة الوظيفية.
 ،رسم برنامج مقترح لؤلنشطة المنيجية لتقوية المخرج لقسم الدراسات اإلسبلمية .3

وينبثق من توصيف  ،والشمولية ،وتأىيمو لسوق العمل، ُيراعى في البرنامج التدرج
 ويتبلءم مع متطمبات سوق العمل.  ،المقررات
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 دراسات سابقة: 
 الدراسات العربية:

 " قدرة التعميم العالي مدراسة وصفية تحميمية ل "،من التعميم العاليالتنمية احتياجات
براىيم بن محمد آل عبداهلل، إوالطمب االجتماعي، ، عمى تمبية احتياجات سوق العمل

-0300 ،(0) ، العددالتربويةالعموم  سعود: الممك ةجامع ةبحث منشور في مجم
دراسة الواقع الحالي الذي تعيشو وزارة التعميم العالي، وأظيرت ، عرضت ال0110

الدراسة بالنسب حجم التوظيف في المممكة لمخرجات وزارة التعميم عمى عينة من 
الخريجين، لكنيا لم تقترح برامج لتقوية المخرج من الوزارة، أما بالنسبة لممشروع 

، وسيقترح برنامج لتأىميين البحثي فسيركز عمى طالبات قسم الدراسات اإلسبلمية
 لسوق العمل من خبلل تفعيل األنشطة. 

 "في تأىيل الشباب السعودي لسوق  دور معاىد ومراكز التدريب األىمية في المساىمة
م، تخصصت 0113، رسالة عممية، أمل بنت عواد العنزي، جامعة الممك سعود، "العمل

ى الجيات األكاديمية، وطرحت ولم تتطرق إل ،الرسالة في المعاىد ومراكز التدريب
الدبمومات والدورات التي يتمقاىا الشباب لتقوية مياراتيم، أما المشروع فسيدرس جية 

إلى اقتراح دورات يتمقاىا  افةأكاديمية ينال الطالب بعد التخرج منيا درجة عممية، أض
 الطالب أثناء دراستو داخل الجامعة، يستطيع من خبلليا أن يطور مياراتو.

 "من وجية نظر عينة من  ،دى تييئة التعميم الجامعي المرأة لسوق العملم
دراسة استطبلعية مقارنة بين طالبات المممكة  "،المتخصصات في العموم اإلنسانية

المقيطيب، رسالة  العربية السعودية وطالبات ماليزيا، رحاب بنت محمد بن صالح
ين نسب العامبلت من خريجات ، دراسة مقارنة بم0104عممية، جامعة الممك سعود، 

العموم اإلنسانية في المممكة العربية السعودية وفي ماليزيا، وعرض لؤلسباب في 
تفاوت النسب والحمول، أما المشروع فسيركز عمى قسم الدراسات اإلسبلمية وما ىي 
الفرص الوظيفية المناسبة لخريجاتو، وما أىم الميارات التي ال بد من إكسابيا لمطالبة 

 تحقق المنافسة في سوق العمل.ل
 إلى مجموعة مشاريع تيدف لتأىيل الطبلب وظيفيا، إال أنيا ليست متخصصة  ةفاضإ

في تأىيل طالبات قسم الدراسات اإلسبلمية، ولم تستثمر األنشطة المنيجية في 
 التأىيل، منيا:

نسانية لسوق العمل في جامعة الممك سعود مركز تأىيل طالبات التخصصات اإل  -
 لرياض. با

  قسم التأىيل الوظيفي في جامعة الممك فيصل في الشرقية. -
 برنامج التأىيل لسوق العمل الذي نظمتو كمية المجتمع في جامعة جازان. -
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 اإلطار النظري: )ميارات سوق العمل لطالبات اإلسبلمية(
الجمع بين الدراسة النظرية  تتوجو الدراسات العممية المعاصرة الجادة إلى

ية، وألن البحث ُيعنى ببرنامج مقترح لتفعيل دور األنشطة المنيجية في قسم والتحميم
لتأىيمين لسوق العمل السعودي، فإنو ال بد من تصور لما كان عميو  ؛الدراسات اإلسبلمية

  .ا صار إليومقسم الدراسات اإلسبلمية و 
 وىذا المبحث عرض تاريخي لنشأة القسم، ومعرفة الميارات التي تم تزويدىن

 بيا.
 :جاء تقسيم المبحث إلى مطمبينو 

  المطمب األول: لمحة تاريخية عن قسم الدراسات اإلسبلمية في جامعة األميرة
 الرحمن. نورة بنت عبد

 دراسة ميدانية لعينة من خريجات قسم الدراسات اإلسبلمية في  :المطمب الثاني
لمعمومات لمعرفة ا ؛ىـ0341ىـ إلى عام 0341من عام  ،جامعة األميرة نورة

 والميارات التي اكتسبتيا الخريجة من األنشطة المنيجية.
لمحة تاريخية عن قسم الدراسات اإلسبلمية بجامعة األميرة  المطمب األول:

 نورة بنت عبد الرحمن
فرصة أتيحت لمفتاة السعودية لبللتحاق بالتعميم العالي بدأت عن طريق إن أول  

ىـ فرصة النتساب طالبتين في كمية ٖٔٛٔود عام االنتساب، حيث فتحت جامعة الممك سع
ثم توالى االنتساب في كمية التربية في مكة المكرمة، وكذا في  اآلداب والعموم اإلدارية، 

 ،3جامعة الممك عبد العزيز بجدة، واستمرت الطالبات في االنتساب بالجامعات والكميات
أرض الواقع بنداء جاد من الممك  حتى كانت االنطبلقة الحقيقية لكمية خاصة بالبنات عمى

"ال بد لمبنات من كمية"، وبناء عميو صدر  :من خبلل عبارتو الشييرة -رحمو اهلل-فيصل 
شكيل لجنة لدراسة مشروع تب  ،ىـٖٛٛٔ/ٕ/ٔٔاريخ وت ٕٗٛاألمر الممكي الكريم رقم 

 .4التعميم الجامعي لمبنات، وتحديد الخطوط العممية إلقامتو
كمية تربية لمبنات في المممكة في مدينة الرياض في مطمع فكان ميبلد أول 

ثم تتابع افتتاح العديد من الكميات  تتبع الرئاسة العامة لتعميم البنات،   ىـ ٜٖٓٔعام
الخاصة بالطالبات، وأيًضا تم افتتاح العديد من أقسام الطالبات في بعض جامعات البنين 

حسب خطة مرسومة تأخذ في اعتبارىا حاجة  وكان ذلك التابعة لوزارة التعميم العالي، 

                                                           
 1ىـ، ص:9946/9944المالية،لعام  وزارة منشورات 3
 المرجع السابق. 4
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وترتيب األولويات حسب المؤشرات اإلحصائية الخاصة  ،مدارس الرئاسة من المعممات
 .5بذلك

تتبنى مجموعة من  وتعد كميات البنات في حجميا وأىدافيا بمثابة جامعة 
بنات مع ميام األىداف المنبثقة من تعاليم الشريعة اإلسبلمية، وتتفق ميام وكالة كميات ال

الجامعات السعودية المناظرة ليا، وتتبع النظم والموائح نفسيا، وقد أدت كميات البنات دوًرا 
 ٖ٘ مميًزا حيث تولت ميمة تخريج المعممات لجميع مراحل التعميم العام لمبنات عمى مدى 
 .6 عاًما، وساىمت مخرجاتيا في سعودة جميع وظائف المعممات في مختمف مراحل التعميم

يعد قسم الدراسات اإلسبلمية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من أعرق و 
األقسام تاريًخا، ويحتل المرتبة األولى كأول قسم لمدراسات اإلسبلمية أنشأ في جامعة 

 تعود أصولو إلى ثبلثة أقسام لمدراسات اإلسبلمية في ثبلث كميات وىي:  لمبنات، حيث
والقرآن الكريم وعمومو، وىما يتبعان كمية التربية لؤلقسام  قسما الدراسات اإلسبلمية، .0

م وكان القسم ٜٓٚٔىـ /ٜٖٓٔأول كمية لمبنات أنشئت عام  األدبية، وتعد ىذه الكمية 
 7.حينذاك يسمى بقسم: الدراسات اإلسبلمية المغة العربية

القسم في بدأ ىذا  قسم الدراسات اإلسبلمية، وىو تابع لكمية اآلداب بالرياض، وقد   .0
طالبة منتظمة  ٖٓىـ، حيث قبل ٓٓٗٔاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي 

طالبة  ٖٖٙطالبات منتسبات، وارتفع عدد المقبوالت تدريجًيا ليصل إلى  ٓٔو
 .8ىـٖٕٗٔفي عام  طالبة منتسبة ٕٓٔمنتظمة، و

عداد معممات وىو تابع لكمية التربية إل قسم القرآن الكريم والدراسات اإلسبلمية، .4
المرحمة االبتدائية بالرياض، والتي كانت في أصميا كمية متوسطة ثم تحولت عام 

 ىـ إلى كمية تتبع وكالة الكميات.ٓٔٗٔ
اإلعبلن السامي في عيد  وقد استمرت ىذه األقسام الثبلثة في عطائيا حتى صدر

 /م ب فئٜٖٖخادم الحرمين الشريفين الممك عبد اهلل _رحمو اهلل_ رقم 
مجيم وتحويميم جميًعا مع كمياتيم من كمية لمبنات تابعة لوزارة التربية بد هٕٚٗٔ/ٗ/ٛٔ

العالي، فكان  تكون تحت مظمة وزارة التعميمل والتعميم بمنطقة الرياض إلى جامعة لمبنات، 
ميبلد أول جامعة لمبنات بالمممكة العربية السعودية تحت مسمى )جامعة الرياض لمبنات(، 

                                                           
ـــة، وزارة منشـــورات 5 ـــة التـــاريخي، الحـــائط ومعمومـــات ،ٓٔ، ٜىــــ:  9946/9944لعـــام  المالي  التطـــوير وكال

 6نورة:  األميرة الطالبات/ جامعة شؤون مادةبع والجودة
 . 96ىـ : 9946/9944لعام  المالية، وزارة منشورات 6
 سـعود، آل فيـد بنـت الجـوىرة د. األميرة من: معالي كل   مع المشافية طريق عن كان المعمومات ىذه مصدر 7

 .الراشد سارة د. اليدلق، نورة ود.
 اآلداب بكمية اإلسبلمية الدراسات قسم عمل من مطوية 8
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القديمة في أصميا، الجديدة في مسماىا، بصدور األمر الممكي رقم  عيل الجامعة وقد تم تف
 . ىـــ ٕٛٗٔ/ٖ/ٕ٘وتاريخ  ٖٚأ/ 

تابًعا لكمية اآلداب في )جامعة  ،اا معتبرً صار قسم الدراسات اإلسبلمية قسمً و 
 الرياض لمبنات(،

ىـ حين وجو خادم الحرمين ٜٕٗٔحتى  هٕٚٗٔمن عام  واستمر في العطاء
بإطبلق اسم شقيقتو األميرة نورة  -رحمو اهلل-شريفين الممك عبد اهلل بن عبد العزيز ال

بنت عبد الرحمن عمى جامعة الرياض لمبنات، وذلك خبلل رعايتو حفل وضع حجر 
الجامعة  أصبحت لك ىـ ، وبذٜٕٗٔ/ٓٔ/ٜٕاألساس لمبنى جامعة الرياض لمبنات في 

 .بنت عبد الرحمن( الجديدة تحمل اسم )جامعة األميرة نورة
وبفضل من اهلل قدم القسم العديد من اإلنجازات في مجاالت مختمفة مثل: تطوير 
كفاءة أعضاء ىيئة التدريس، والييئة اإلدارية والفنية، وشارك في مشاريع مراكز األبحاث، 
وفي االتصال العممي، كما شارك أعضاؤه في المؤتمرات والندوات والممتقيات العممية 

ية والمحمية، وأسيم في األعمال القيادية في الجامعة، وشارك في خدمة المجتمع العالم
وفّعـــل البحث  وتنمية البيئة، وأنشأ شراكات خارجية مع المؤسسات الحكومية واألىمية،

العممي حتى بمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس ممن يحممن مرتبة األستاذية إحدى عشر 
وقد اىتم  يسعى القسم لمحصول عمى االعتماد األكاديمي، عضًوة خبلل فترة وجيزة،وحالًيا

القسم بتنمية قدرات الطالبة وشخصيتيا من خبلل مناىج دراسية وبرامج مدروسة، حيث 
تمكن القسم من تقديم خدمات طبلبية عالية المستوى شممت أنشطة عممية بحثية 

مستوى المممكة، واآلن واجتماعية وفنية وثقافية، حققت الطالبات من خبللو جوائز عمى 
يعمل القسم عمى تييئة الطالبة المقيدة في الفرقة الرابعة لسوق العمل وما ىذا البحث إال 

 نسأل اهلل لو التوفيق والسداد.  دراسة لتحقيق ىذا اليدف

دراسة ميدانية لعينة من خريجات قسم الدراسات اإلسبلمية في جامعة األميرة 
ىـ، لمعرفة المعمومات والميارات التي 9944ىـ إلى عام 9941نورة من عام 

 : اكتسبتيا الخريجة من الخطط الدراسية المعتمدة
( من خريجات قسم الدراسات 032، عمى عدد )9ةاستطبلعي ةتم توزيع استبان

 .ه0341ه إلى عام 0341الرحمن، من عام  اإلسبلمية، من جامعة األميرة نورة بنت عبد
 الي:، كالتةوجاءت نتائج االستبان
 أواًل: سنة التخرج:

                                                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبيان: 9  راب

https://docs.google.com/forms/d/1zGVfrdNyPbThJYxlr2F61TB7g4mWCK-
Rrl1QXxcht88/viewform 
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 يوضح توزيع أفراد العينة عمى سنوات التخرج: 1 جدول
 النسبة التكرار السنوات
ه0341  7 0.3%  
ه0340  43 04.7%  
ه0340  43 01.4%  
ه0344  30 00.2%  
ه0343  47 03.2%  
ه0341  20 40.1%  

%011 032 اإلجمالي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 يوضح توزيع أفراد العينة عمى سنوات التخرج: 1 توضيحي رسم
أن أعمى نسبة من الطالبات في عينة الدراسة كانت من خريجي  :أشارت النتائج

%(، ثم 00.21ه بنسبة )0344%(، يميو من خريجي سنة 40.1ه بنسبة )0341سنة 
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%(، ويمييا سنة 03.21ه بنسبة )0341ييا سنة %(، يم01.41ه بنسبة )0340سنة
 %(.0.31ه بنسبة )0341%(، وأخيًرا سنة 04.71ه بنسبة )0340

 ثانًيا: التقدير العام:
 يوضح توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير التقدير العام لين:: 2 جدول

 النسبة التكرار التقدير
 %03.2 47 ممتاز

 %37.3 002 جيد جًدا

 %07.4 03 جيد

 %01 01 مقبول

 %011 032 اإلجمالي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير التقدير العام لين: 2 توضيحي رسم
أن أغمب أفراد العينة حصمن عمى تقدير جيد جًدا بنسبة  :أشارت النتائج

%(، يميو من حصمن عمى 07.4جيد بنسبة )يميو من حصمن عمى تقدير  ،%(37.3)
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%(، ثم من حصمن عمى تقدير مقبول بمغت نسبتيم 03.2تقدير امتياز بمغت نسبتيم )
 %( من أفراد العينة.01)

 
 ثالثًا: الحصول عمى وظيفة بعد التخرج:

 تخرجتوزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير الحصول عمى وظيفة بعد ال: 3 جدول
 النسبة التكرار االستجابة

%00.1 00 نعم  
%74.1 034 ال  

%011 032 اإلجمالي  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير الحصول عمى وظيفة بعد التخرج :3 توضيحي رسم
حصمن عمى وظائف بعد %( فقط من العينة 00.1أن نسبة ) :أشارت النتائج

 %( عدم حصولين عمى عمل بعد التخرج.74.1التخرج، بينما أقرت نسبة )
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 رابًعا: مجال العمل:
 توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير مجال العمل :4 جدول

 النسبة التكرار مجال العمل
%0.3 7 المجال اإلداري الحكومي  
%0 01 المجال اإلداري الخاص  
%0.3 7 المجال التعميمي الحكومي  
%03.2 47 المجال التعميمي الخاص  

%74.1 034 ال أعمل  
%011 032 اإلجمالي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير مجال العمل :3 توضيحي رسم
الخريجات عمى وظائف بو كانت في  أن أعمى مجال حصمت :أشارت النتائج

الخاص، ثم  اإلداري%( لممجال 0%(، يمييا نسبة )03.2المجال التعميمي الخاص بنسبة )
 (.0.31الحكومي والتعميمي الحكومي بنسبة ) اإلداريتساوى كل من المجال 
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 خامًسا: أسباب عدم الحصول عمى وظيفة بعد التخرج: 
 كرارات ونسب األسباب عدم الحصول عمى وظائفت :5 جدول

 النسبة التكرار األسباب
 %33.1 010 عدم كفاية المؤىبلت لمفرص الوظيفية المتاحة

 %4.1 3 انخفاض المعدل التراكمي
 %3.4 02 المواصبلت

 %7.2 03 االختبلط في العمل
 %01.1 37 ال ينطبق عمي ىذا السؤال

 %1.2 0 عمياالرغبة في إكمال الدراسات ال
 %0.0 1 طمب الخبرة كشرط لمحصول عمى الوظيفة

 %01.1 04 عدم توفر وظائف )قمة الوظائف(
 %0.0 1 ظروف عائمية

 %011 002 اإلجمالي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكرارات ونسب أسباب عدم الحصول عمى وظائف :1 توضيحي رسم
أن أىم أسباب عدم الحصول عمى وظيفة  :تائج وفًقا آلراء أفراد العينةأشارت الن

%(، تميو عدم انطباق السؤال 33.1كانت عدم كفاية المؤىبلت لمفرص الوظيفية بنسبة )
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عمى الطالبات وذلك بسبب أنين خريجات نفس العام أو لم يبحثن أساًسا عن عمل بنسبة 
%(، وتباينت بقية األسباب بين 01) %(، ثم يميو عدم توفر وظائف بنسبة01.1)

%(، يميو 7.2%(، ثم البعد عن االختبلط في العمل بنسبة )3.4المواصبلت بنسبة )
%(، ويميو طمب الخبرة كشرط لمحصول عمى 4.1انخفاض المعدل التراكمي لما نسبتين )

ا %(، وكذلك الظروف العائمية التي لم تتح لين البحث عن عمل لم0.0الوظيفة بنسبة )
 %(.1.2%(، وأخيًرا الرغبة في استكمال الدراسات العميا بنسبة )0.0نسبتو)

سادًسا: الميارات التي اكتسبتيا الطالبات من خبلل األنشطة المنيجية في 
 الدراسة الجامعية:

 جامعةتوزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير الميارات التي اكتسبوىا في ال: 6 جدول
 النسبة التكرار الميارات

 %00.7 07 ميارات تطوير الذات
 %03.4 70 ميارات التعامل مع اآلخرين

 %01.2 31 ميارات اإللقاء والحوار
 %4.0 2 ميارات اتخاذ القرار وحل المشكبلت

 %07.2 31 ميارات الحاسب اآللي
 %3.1 01 ميارات إدارية
 %0.0 3 ميارات لغوية
 %0.1 1 يط االستراتيجيميارات التخط

 %011 010 اإلجمالي
 

 
 
 
 
 
 
 

 توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغير الميارات التي اكتسبوىا في الجامعة :0 توضيحي رسم
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أشارت النتائج أن أىم الميارات التي اكتسبتيا الطالبات في الجامعة كانت عمى 
%(، ثم ميارات تطوير الذات بنسبة 03.4ميارات التعامل مع اآلخرين بنسبة ) :رتيبالت
%(، ثم ميارات اإللقاء والحوار 07.2%(، يميو ميارات الحاسب اآللي بنسبة )00.7)

%(، ثم ميارات اتخاذ القرار وحل 3%(، ثم الميارات اإلدارية بنسبة )01.2بنسبة )
%(، وأخيًرا 0ت التخطيط االستراتيجي بنسبة )%(، ثم ميارا4.0المشكبلت بنسبة )

 %(.0.0الميارات المغوية بنسبة )
سابًعا: أبرز الميارات التي يركز عمييا سوق العمل بنظر أفراد العينة، والتي 

 ترى التركيز عمييا في األنشطة الجامعية: 
 الميارات التي يركز عمييا سوق العمل: 7 جدول

 النسبة التكرار اراتالمي
 %0.3 07 الميارات الشخصية
 %03.1 00 الميارات اإلدارية

 %07.4 03 الميارات التقنية والحاسب
 %3 01 الميارات المغوية

 %01.0 11 ال أعمم
 %07.4 34 أخرى

 %011 032 اإلجمالي
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 الميارات التي يركز عمييا سوق العمل: 7 توضيحي رسم
أشارت النتائج أن أىم الميارات التي يركز عمييا سوق العمل ىي عمى الترتيب 

(، ثم الميارات اإلدارية 07.41الميارات التقنية والحاسب بنسبة ) :وفًقا آلراء أفراد العينة
يارات يركز عمييا %( من الخريجات ال يعممن أي الم01.0%(، يمييا نسبة )03.1بنسبة )

%(، ثم الميارات الشخصية بنسبة 07.4سوق العمل، ثم الميارات األخرى بنسبة )
 %( من العينة.3%(، وأخيًرا الميارات المغوية بنسبة )0.3)

ثامًنا: أبرز مجاالت الدورات التدريبية التي تخدم في مجال التوظيف ويمكن 
 أن يقدميا القسم:
 مجاالت الدورات التدريبية التي تخدم في مجال التوظيف: 8 جدول

 النسبة التكرار الميارات
 %04.7 43 الشخصية
 %00.1 10 اإلدارية
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 %04.7 12 التقنية والحاسب
 %02.4 74 ال أعمم
 %01.3 07 أخرى

 %011 032 اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجاالت الدورات التدريبية التي تخدم في مجال التوظيف :8 توضيحي رسم
أشارت النتائج أن أىم الدورات التدريبية التي يمكن أن تقدم وتخدم الطالبات في 

 اإلدارية%(، ثم الميارات 04.7الميارات التقنية بنسبة ) :مجال التوظيف ىي عمى الترتيب
%(، 01.3%(، وأخرى بنسبة )04.7سبة )%(، ثم الميارات الشخصية بن00.1بنسبة )

بينما جاءت نسبة كبيرة من الطالبات ليس لديين عمم بالميارات المطموبة والتي يمكن أن 
 %( من العينة.02.4تخدمين في مجال التوظيف وبمغت نسبتين نحو )
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 احتياجات سوق العمل لمتخصصات الشرعية: المبحث الثاني
 ات سوق العمل لمخريجات من قسم الدراساتعمى دراسة احتياج لجزءيركز ىذا ا
سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، واالحتياجات المطموبة في المتقدمات  اإلسبلمية،

ليتم من خبلليا رسم برنامج تدريبي مقترح يتبلءم مع معايير الجودة  ،عمى الوظيفة
 ق العمل.لتدريب طالبات قسم الدراسات اإلسبلمية عمى الميارات المطموبة في سو

 نتائج دراسة احتياجات سوق العمل لمتخصصات الشرعية
 :ةلنتائج االستبان اإلحصائيالتحميل 

 العينة: أفرادنوع القطاع الذي ينتمي إليو 
جية عمل، حيث  00( توزيع عينة الدراسة المكونة من 2يوضح الجدول رقم )

%، في 02رية بنسبة %، يمييا الجيات الخي04.3مثمت القطاعات الحكومية أعمى نسبة 
% لكل 2.1حين جاء قطاع الجامعة والقطاع الخاص والموقع اإللكتروني بنسب متساوية 

% 04.3% لقطاع المدرسة األىمية، وىناك 3.3فجاءت بنسبة  :منيا، أما أقل القطاعات
 .ةمن العينة كانوا بقطاعات أخرى لتحديد القطاعات المشار إلييا في االستبان

 القطاع توزيع العينة تبعا لنوع: 9 جدول
 النسبة % التكرار نوع القطاع
 04.3 1 حكومي
 2.1 0 جامعة

 3.2 0 مدرسة أىمية
 2.1 0 قطاع خاص
 02 3 جية خيرية

 2.1 0 موقع إلكتروني
 04.3 1 أخرى

 011 00 اإلجمالي
 

 
 
 
 



 م 6196، الجزء األول( يوليو لسنة 961مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -964- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القطاع توزيع العينة تبعا لنوع: 2 توضيحي رسم
 اسم القطاع الذي ينتمي إليو أفراد العينة:

ا السم القطاع، حيث وزعت جميع ( توزيع العينة تبعً 01يوضح الجدول رقم )
ما عدا قطاع جمعية النيضة جاء  ،% من إجمالي العينة3.3القطاعات بالتساوي بنسبة 

مما يشير إلى تمثيل العينة لمختمف القطاعات سوق  ،العينة % من إجمالي2.1بنسبة 
 ا لعدد العينة.تبعً  العمل

 توزيع عينة الدراسة تبعا السم القطاع: 10 جدول
 النسبة التكرار اسم القطاع

 2.1 0 جمعية النيضة
 3.3 0 بنك الببلد

 3.3 0 الغرفة التجارية
 3.3 0 بنك الجزيرة

 3.3 0 ون الينأ
 3.3 0 شركة سابك

 3.3 0 وزارة الشؤون االجتماعية
قسم شؤون معاىد معممات القران بالجمعية 

 3.3 0 لتحفيظ القران الكريم
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 النسبة التكرار اسم القطاع
 3.3 0 كمية دار العموم

 3.3 0 سمطان األميركمية البنات بجامعة 
 3.3 0 وزرة التعميم العالي

 3.3 0 (جمعية التوعية والتأىيل االجتماعي )واعي
 3.3 0 موقع وفاء

مركز األمير سمطان لمعالجة أمراض القمب 
 3.3 0 والجراحة

 3.3 0 جمعية الوفاء الخيرية
 3.3 0 مدارس ابن خمدون
 3.3 0 أرامكو لرواد األعمال

 3.3 0 مركز آسية
 3.3 0 وزارة العمل

 3.3 0 وزارة التربية والتعميم
 011 00 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع عينة الدراسة تبعا السم القطاع :10 توضيحي رسم
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  :الوظيفة
حيث أشارت العينة  ،(00ا لموظيفة كما بالجدول رقم )تم توزيع العينة تبعً 
% من إجمالي 2.1مثمت وظيفة الشئون اإلدارية بنسبة  ،جميعيا إلى وظائف مختمفة

  % لكل من باقي جميع الوظائف.3.1قي الوظائف تمثل العينة وبا
 ا لنوع الوظيفةتوزيع العينة تبعً : 11 جدول

 النسبة التكرار الوظيفة 
 3.3 0 توظيف مسئول

 3.3 0 مدير القسم النسائي

 3.3 0 أخصائية توظيف

 2.1 0 اإلدارية نالشؤو

 3.3 0 شؤون توظيف

 3.3 0 بشريةمنسقة موارد 

 3.3 0 مشرفة تربوية

 3.3 0 مدير

 3.3 0 رئيسة تنسيق

 3.3 0 مدير توظيف

 3.3 0 مترجمة

 3.3 0 تقنية معمومات

 3.3 0 باحث شؤون

 3.3 0 شئون معاىد مساعد رئيس قسم

 3.3 0 مشرفة قسم الموارد البشرية

 3.3 0 منسقة توظيف

 02 3 عدم استجابة 
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 011 00  اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا لنوع الوظيفةتوزيع العينة تبع   :11 توضيحي رسم
 : نوع الوظائف المتوفرة

 وظائف مباشرة في مجال التخصص: -أ
لى الوظائف المباشرة في مجال التخصص التي أشار إ( 00يشير الجدول رقم )

% لكل 04.3جاءت وظيفة المعممة والمستشارة بنسبة إلييا أفراد عينة الدراسة، حيث 
أما بالنسبة إلى  % من إجمالي العينة،2.1منيما، في حين جاءت وظيفة مرشدة بنسبة 

وظيفة مديرة مجموعة شرعية، ومعممة نسبة فكانت ، من أشاروا إلى وظائف أخرى مباشرة



 م 6196، الجزء األول( يوليو لسنة 961مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -946- 

لمحاضر بنسبة  ووظيفة واحدة ،من إجمالي العينة ا% لكل منيم03.4صفوف أولية 
  .% من العينة غير مستجيبة2.1%، في حين جاءت نسبة 3.3

 الوظائف المباشرة في مجال التخصص: 12 جدول
 نسبة % تكرار وظائف مباشرة في مجال التخصص

 04.3 1 معممة
 04.3 1 مستشارة
 2.1 0 مرشدة

 03.4 4 مديرة مجموعة شرعية
 3.3 0 محاضر

 03.4 4 عممة صفوف أوليةم
 2.1 0 غير مستجيب
 011 00 اإلجمالي
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 الوظائف المباشرة في مجال التخصص: 00 توضيحي رسم
 وظائف غير مباشرة خارج مجال التخصص: -ب 

ال التخصص، حيث ( إلى الوظائف غير المباشرة خارج مج04يشير الجدول رقم )
فوصل عدد االختيارات ألفراد العينة  اختار أفراد العينة في ىذا السؤال أكثر من اختيار،

 من الوظائف غير المباشرة خارج مجال التخصص، ااختيارً  44إلى  افردً  00المكونة من
%، 07.4%من إجمالي االختيارات، والسكرتارية بنسبة 42.1وجاءت وظيفة إدارية بنسبة 

% من العينة الكمية، في حين جاءت 01.0مييا وظيفة إدخال البيانات بنسبة ثم ي
% لكل منيا من إجمالي االختيارات كما 4في ست وظائف أخرى بنسبة  االختيارات المتبقية
 (.04يوضح الجدول )

 الوظائف الغير مباشرة خارج مجال التخصص: 13 جدول
ج مجال وظائف غير مباشرة خار 
 النسبة % التكرار التخصص

 42.1 04 إدارية

 07.4 2 سكرتارية

 01.0 1 إدخال بيانات

 4 0 التفتيش

 4 0 تقنيات الحاسب

 4 0 عبلقات عامة وأنشطة

 4 0 مراجعة خدمة عمبلء

 4 0 منسق تطوير أعمال

 4 0 وظائف اجتماعية

 011 44 اإلجمالي
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 الوظائف الغير مباشرة خارج مجال التخصص: 13 توضيحي رسم
 تحميل الفجوة بين الواقع والمأمول:

تحميل الفجوة بين واقع توظيف خريجات قسم الدراسات اإلسبلمية في سوق 
العمل، وبين المأمول من حصولين عمى حصص أكبر في سوق العمل وتوفير وظائف 

 لين:
الجداول السابقة أنو بعد استقراء الواقع في قطاعات مختمفة من سوق توضح 

ومنيا ما ىو غير  ،ومنيا ما ىو خاص، ومنيا ما ىو ربحي ،منيا ما ىو حكومي ،العمل
ربحي، وجدنا أن الجيات عينة الدراسة قد حددت أن حصة خريجات قسم الدراسات 

 اإلسبلمية من سوق العمل تنقسم إلى قسمين:
 ألول: القسم ا

وانحصرت ىذه الوظائف في التعميم  :وظائف مباشرة في مجال التخصص
كذلك تم تحديد نسبة ال تزيد عن  ،واالستشارات الدينية في معظميا ،واإلرشاد الديني

 لمعمل في إدارة موظفات يعممن في مجال التخصص )مديرة مجموعة شرعية(. (03.4%)
 القسم الثاني: 

وقد تنوعت ىذه الوظائف ما بين  :جال التخصصوظائف غير مباشرة خارج م
وأعمال سكرتارية، وخدمة عمبلء، وعبلقات عامة، وتفتيش، وتنسيق وتطوير  ،إدارة

 أعمال، ووظائف اجتماعية أخرى. 
 ويدل ذلك عمى أمرين: 
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التنوع في الوظائف غير المباشرة خارج مجال التخصص أكبر من التنوع داخل  .0
صول عمى ىذه الوظائف ال يتأثر سمًبا أو إيجاًبا التخصص، مما يوضح أن الح

وىذا يشير إلى أن الدراسة في ، بتخصص الخريجة في مرحمة البكالوريوس
ومعظم التخصصات  ،المرحمة الجامعية لتخصصات العموم اإلنسانية بوجو خاص

ويشد  ،ينبغي أن تنظر فييا الطالبة إلى ما تحب أن تدرسو ،الجامعية بشكل عام
لتتمكن من االستفادة واإلبداع في مجال  ؛ويحوز عمى اىتماميا ،اانتباىي

ولؤلمانة فإن ىذا ال يبدو ، دراستيا، دون أن تقمق بشأن حصوليا عمى الوظيفة
منصًفا في حق الطالبة التي تدرس أربع سنوات في مجال التخصص ثم تفاجأ 

و واقع سوق اسة ال تفيدىا كثيًرا في سوق العمل، إال أن ىذا ىر بأن ىذه الد
  العمل كما تبينو الدراسة.

ولتوضيح ذلك فإن المبلحظ في أرباب العمل اىتماميم بما لدى المتقدمة إلى 
الوظيفة من ميارات تخدم مجال الوظيفة، وال ينظرون إلى التخصص إال من 
، حيث كون المؤىل الذي تحممو المتقدمة لموظيفة ثانوي أو جامعي أو غير ذلك

عمق بطبيعة الوظائف المتاحة، حيث أن قمة منيا تتعمق بالتعميم وىذا الواقع يت
والتأىيل المتخصص كالطب، والتمريض والعبلج الطبيعي، والصيدلة عمى سبيل 

أما بقية الوظائف فإنيا ال تتطمب تعميًما وال تأىيبًل متخصًصا، ويكتفى  ،المثال
تقدم لمطالبة جوانب  ولذلك نبلحظ أن أغمب التخصصات، فييا بالدورات التدريبية

وىنا تكمن ، معرفية، وقميبًل ما تيتم بالتركيز عمى الجوانب الشخصية والميارية
الفجوة بين حاجة سوق العمل لموظفات مدربات عمى الوظائف المطروحة، وبين 

 المخرجات التي تقدميا الجامعة دون تركيز يذكر عمى الميارات المطموبة. 
ورة خارج مجال التخصص أن تدريب الطالبات يتضح من خبلل الوظائف المذك .0

أثناء المرحمة الدراسية يمكن أن يسد الفجوة ما بين واقع الحصة المتدنية 
لطالبات قسم الدراسات اإلسبلمية في سوق العمل، وبين اليدف المرجو من 
زيادة حصتين في مجاالت التوظيف المختمفة سواًء منيا ما كان في مجال 

 ال التخصص. التخصص أم خارج مج
بناء عمى ما سبق فإن الحاجة ماسة بشكل واضح إلى أن يتدارك قسم الدراسات 
اإلسبلمية قضية تدريب طالباتو عمى الجوانب الشخصية والميارات التي يتطمبيا سوق 

في خارج مجال التخصص، مع التركيز عمى الميارات  ،العمل لتوفير فرص وظيفية لين
عمقة بالتخصص لتقوية المخرج وتعزيز سمعة خريجات القسم التي تحتاجيا الوظائف المت

 مما يتيح لين فرًصا أكبر في سوق العمل.
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 : المؤىبلت المطموبة بشكل رئيسي لشغل الوظائف المتاحة
أشارت العينة لممؤىبلت المطموبة بشكل رئيس لشغل الوظائف المتاحة إلى 

ينة، يمييا الدرجة العممية % من الع03.0المؤىل الجامعي في مجال التخصص بنسبة 
فوق الجامعية في مجال التخصص، والخبرة العممية في مجال التخصص، ثم شيادة 

% 03.4التعميم الثانوي، واشتراط إجادة المغة اإلنجميزية والحاسب اآللي بنسب متساوية 
لكل منيا، في حين جاءت الجنسية السعودية، والميارات في التعامل والتسويق بنسبة 

 (. 03% لكل منيا كما يوضح الجدول رقم)3.3
 المؤىبلت المطموبة بشكل رئيسي لشغل الوظائف المتاحة: 14 جدول

 النسبة % التكرار المؤىبلت المطموبة لشغل الوظائف المتاحة
 03.0 0 جامعي في مجال التخصص 

في مجال  درجة عممية فوق الجامعي
 03.4 4 التخصص 

 03.4 4 برة العممية في مجال التخصص الخ
 3.3 0 سعودية الجنسية 

 03.4 4  دراسة الثانوية
 3.3 0 أقسام شرعية جامعة اإلمام 

 03.4 4  اآلليوالحاسب  يجيد المغة اإلنجميزية

 3.3 0 ميارات التعامل والتسويق 

 011 00 اإلجمالي 
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 المؤىبلت المطموبة بشكل رئيسي لشغل الوظائف المتاحة :03 توضيحي رسم
 : الكفاءات العممية والميارية التي يجب أن تتوفر في شاغمة الوظيفة

شارت العينة إلى الكفاءات العممية والميارية التي يجب توافرىا في شاغمة أ
حاسب اآللي، وميارات التواصل نجميزية والالمغة اإل  إتقانوجاءت في  ،الوظيفة

جادة العمل داخل الفريق، والخبرة في مجال العمل بنسبة  ،االجتماعي % لكل منيا، 03.3وا 
في حين جاء شرط توفر الحصول عمى المؤىل الجامعي والحصول عمى الماجستير 

سبة إلى باقي الكفاءات والميارات العممية بن % لكل منيما، وأشاروا2.1والدكتوراه بنسبة 
 (01% لكل منيا، كما يوضح الجدول رقم )3.3
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 الكفاءات العممية والميارية التي يجب أن تتوفر في شاغمة الوظيفة: 15 جدول
 النسبة % التكرار الكفاءات العممية

 03.4 4 إتقان المغة اإلنجميزية والحاسب اآللي 

 3.3 0 المشاركة في المؤتمرات والندوات 

جادة العمل داخل الفريق   03.4 4 لدية ميارات التواصل وا 

 3.3 0 لو القدرة عمى إدارة الوقت لسرعة اإلنجاز 

 3.3 0 التفكير اإلبداعي لحل المشاكل 

 2.1 0 حاصل عمى الماجستير والدكتوراه 

 03.4 4 الحصول عمى دورات تدريبية تناسب العمل 

 2.1 0 الحصول عمى مؤىل جامعي 

 03.4 4 برة في مجال العمل خ

 3.3 0  اآلخرينلدييا ميارات شخصية لمتعامل مع 

 3.3 0 خبرة في مجال العمل

 011 00 اإلجمالي 
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 الكفاءات العممية والميارية التي يجب أن تتوفر في شاغمة الوظيفة: 01 توضيحي رسم
الرحمن لشغل  ييز في اختيار خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبدالتم

 الوظائف المتاحة:
أشارت النتائج إلى عدم التمييز في اختيار خريجات جامعة األميرة نورة لشغل 

% من العينة الكمية، في حين 30حيث أشارت االستجابة )ال( بنسبة  ،الوظائف المتاحة
 (00% من العينة كما يوضح الجدول رقم )03من أشاروا إلى وجود تميز بنسبة 

 الرحمن مدى التميز في اختيار خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبد: 16 جدول
 النسبة التكرارات االستجابات

 03 0 نعم
 30 02 ال

 011 00 اإلجمالي
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 الرحمن مدى التميز في اختيار خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبد :00 توضيحي رسم
 وتنوعت األسباب )نقاط القوة( التي ذكرىا أفراد العينة لحدوث التمييز فتمثمت في:

 فوز المتقدمات في المسابقات المختمفة. .0
 األولوية في التخصصات الشرعية. .0
 

 : لضعف( فكانتبينما من ذكروا عدم التمييز)نقاط ا
الجميع يرفض خريجات جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن نظًرا لعدم جديتين  .0

 في العمل.
 نقاط الضعف والقوة لممرشحة. .0
 حسب الشخصية ومناسبتيا لموظيفة. .4
 . التوظيف باألقدمية والمعرفة .3
 افتقاد الخبرة. .1
 قمة الكفاءة. .0
 يتم القبول من جميع الجامعات. .7
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 خريجاتيا عمى سواىن من الجامعة نفسيا:  تفضيل لتخصصات التي يتما
من العينة أقرت بعدم وجود  (%77)( أن ىناك نسبة 07يوضح الجدول رقم )

تخصصات مفضمة لمخريجات لشغل الوظائف المتاحة عمن سواىن من نفس الجامعة، في 
من العينة أجابوا بنعم عند السؤال عن وجود تخصصات من  (%04)حين كان ىناك 

 معة نفسيا مفضمة لشغل الوظائف المتاحة. الجا
 مدى وجود تخصصات مفضمة من نفس الجامعة: 17 جدول

 النسبة التكرارات االستجابات
 04 1 نعم
 77 00 ال

 011 00 اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خصصات مفضمة من الجامعة نفسيامدى وجود ت :07 توضيحي رسم
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 وتنوعت التخصصات المطموبة فتمثمت في:
 تخصص تقنية حاسب آلي. .0
 كمية التربية. .0
 عبلقات عامة، تسويق، وسائل التواصل. .4
التخصص حسب الوظيفة فمثبًل األعمال اإلدارية يفضل التخصص اإلداري، أما  .3

 المشاريع فيفضل الخبرة في األعمال التطوعية. 
 من مختمف األقسام.استشارية  .1
 بعض الوظائف تحتاج تخصص، أما اآلخر حسب الخبرة.  .0

 الدورات التي ترفع من حصول الخريجات عمى الوظائف في جيات العمل:
أظيرت النتائج أن العينة أشارت إلى بعض الدورات التي ترفع فرصة حصول 

آللي والتقنية الذات، والحاسب ا يروىي دورات في تطو  ،الخريجات عمى الوظائف لدييم
لكل منيم، في حين جاءت دورات المغة االنجميزية،  (%03.4)الحديثة في التدريس بنسبة 

دارة المشاريع، والقيادة والتطوير بنسبة بمغت  % لكل 2.1واالتصال، وتقييم القدرات، وا 
تقان أداء  منيم من العينة الكمية، وأخيرا كانت دورات في مجال اإلعبلم والثقة بالنفس وا 

 (.03القرآن الكريم، كما يوضح الجدول رقم )
 الدورات التي ترفع من حصول الخريجات عمى الوظائف لديكم: 18 جدول

 النسبة % التكرار الدورات
 2.1 0 اإلنجميزيةالمغة 

 2.1 0 دورات في االتصال 
 03.4 4 تطوير الذات 
 2.1 0 تقييم القدرات 

 3.3 0 اإلعبلم 
 2.1 0 التقنية الحديثة في التدريس 

 3.3 0 الثقة بالنفس 
 3.3 0 اآلليالحاسب 
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 2.1 0 حسب احتياج العمل 
 2.1 0 إدارة المشاريع 

 2.1 0 القيادة والتطوير 
 3.3 0 إتقان أداء القرآن الكريم 

 011 00 اإلجمالي 
 
 
 
 
 
 
 

 الدورات التي ترفع من فرص حصول الخريجات عمى الوظائف: 03 توضيحي رسم
إمكانية إقامة اتفاقية توظيف لدى الجيات التي تم التواصل معيا في حال 

تؤىمين لسوق العمل من حيث الكفاءة  ،وجود برامج تطويرية لمطالبات
 العممية والميارية.

من العينة يرون أن ىناك إمكانية كبيرة % 44.4ما نسبتو  أشارت النتائج إلى أن
%( إلقامة اتفاقية توظيف لدى أماكن التوظيف في حالة 011 -%21تتراوح ما بين )

من حيث الكفاءة العممية والميارية،  ،وجود برامج تطويرية لمطالبات تؤىمين لسوق العمل
تراوح ما ا وي% من العينة تقول أن االحتمال ضعيف جدً 44.4في حين جاء ما نسبتو 

يتراوح ما بين  يحتمال الكبير الذ% أشاروا إلى اال03.4%(، ونسبة 01 -% 1بين)
%( إلقامة تمك 11 -%41%(، واالحتمال الضعيف الذي يتراوح ما بين )31 -% 01)

االتفاقيات التوظيفية في أماكن العمل إذا تطورت الطالبات بما يؤىمين لسوق العمل من 
 (.02كما يوضح الجدول رقم ) ميارية،حيث الكفاءة العممية وال
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إمكانية إقامة اتفاقية توظيف لدى الجيات التي تم التواصل معيا في حال : 19 جدول
 تؤىمين لسوق العمل من حيث الكفاءة العممية والميارية. ،وجود برامج تطويرية لمطالبات

 النسبة التكرار البيان 
 44.4 7 %(.011-%21إمكانية كبيرة )

 03.4 4 %(31 -%01احتمال كبير )

 03.4 4 %(11 -%41احتمال ضعيف )

 44.4 7 %(01 -%1احتمال ضعيف جدا)

 3.3 0 عدم استجابة 

 011 00 اإلجمالي 
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لجيات التي تم التواصل معيا في إمكانية إقامة اتفاقية توظيف لدى ا  :19 توضيحي رسم
حال وجود برامج تطويرية لمطالبات تؤىمين لسوق العمل من حيث الكفاءة العممية 

 والميارية.
جاءت أكثر األماكن رغبة في عقد االتفاقيات الغرفة التجارية، وجمعية تحفيظ 

عي(، ومدارس القرآن الكريم، وجامعة دار العموم، وجمعية التوعية والتأىيل االجتماعي )وا
أونبلين، وبنك و ابن خمدون، ومركز آسية، ومركز األمير سمطان لمعالجة أمراض القمب، 

 الببلد.
مما سبق تتضح الحاجة الماسة لتقديم دورات تأىيمية لمطالبات ترفع من 
كفاءتين لزيادة فرصين لمحصول عمى وظائف، كذلك ىناك إمكانية إلقامة اتفاقيات 

 لعمل.توظيف في بعض أماكن ا
 الخبلصة:

تم توزيع االستبانة عمى إحدى وعشرين جية مختمفة ما بين حكومية وأىمية، 
 وفي قطاعات متنوعة، عمى النحو اآلتي:

 الجزيرة، وأونبلين، وشركة التجارية، وبنك الببلد، والغرفة النيضة، وبنك جمعية
 لتحفيظ بالجمعية القران معممات معاىد شؤون االجتماعية، وقسم الشؤون سابك، ووزارة

 التعميم رةاسمطان، ووز  األمير بجامعة البنات العموم، وكمية دار الكريم، وكمية القرآن
 العالي.

 وقد أظيرت االستبانة ما يأتي:
: التوظيف في الجيات التي تم التواصل معيا ممكن لطالبات قسم الدراسات اإلسبلمية، أواًل 

 جال التخصص.أو خارج م ،سواء كان ذلك في مجال التخصص
 ا: الوظائف المتاحة في الجيات المذكورة في مجال التخصص، ىي: معممة،ثانيً 

 أولية، ومحاضر. صفوف ومعممة شرعية، مجموعة ومرشدة، ومديرة ومستشارة،
ا: الوظائف المتاحة في الجيات المذكورة خارج مجال التخصص، ىي: إدارية، ثالثً 

 عامة، الحاسب، موظفة عبلقات في مجال تقنيات بيانات، مفتشة، موظفة سكرتيرة، مدخمة
 أعمال، موظفة في المجال تطوير عمبلء، منسقة خدمة أنشطة، موظفة في مسئولة

 االجتماعي.
 توافرىا يجب التي والميارية العممية ا: حددت الجيات التي تم التواصل معيا الكفاءاترابعً 
اآللي،  والحاسب اإلنجميزية المغة الوظيفة لدييم، وتتمثل فيما يأتي: إتقان شاغمة في

جادة التواصل ميارات والندوات، المؤتمرات القدرة عمى العمل في تنظيم مع فريق  العمل وا 
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 المشكبلت، الحصول لحل اإلبداعي اإلنجاز، التفكير لسرعة الوقت إدارة عمى العمل، القدرة
 دكتوراه، الحصولال أو الماجستير عمى مؤىل جامعي، وفي بعض الجيات: الحصول عمى

 ميارات العمل، مجال في الخبرة الوظيفة المطروحة، تناسب تدريبية خاصة دورات عمى
 اآلخرين. مع لمتعامل شخصية
ا ا: تحتاج الجامعة عامة، والقسم بخاصة إلى التركيز عمى تميز الطالبات عمميً خامسً 
 .% من العينة بعدم تميز طالباتنا عن غيرىن30ا، فقد أجاب ومياريً 
ا: يعد اىتمام القسم والجامعة بتدريب طالباتيا أحد نقاط القوة لدى خريجاتيا، كما سادسً 

يعد فوز الطالبات بجوائز محمية وعالمية من أبرز نقاط القوة، وأوضحت الجيات التي تم 
التواصل معيا بأنو في حالة تدريب الطالبات حسب الميارات المطموبة فستكون فرصين 

 أفضل.
العمل  في جدية الطالبات تميز طالبات القسم، حددت عدم عدم لجيات التي ذكرتا: اسابعً 

 كأبرز نقاط الضعف.
فيما أرجع البقية األسباب إلى عدم تميز الطالبات عند مقارنتين بغيرىن من المتقدمات 

لموظيفة،  ومناسبتيا لممرشحة، وشخصية المتقدمة والقوة الضعف نقاط لموظيفة من حيث
 والكفاءة. والخبرة، والمعرفة، األقدمية منوما لدييا 

ا: بخبلف ما ىو متداول من أن خريجات قسم الدراسات اإلسبلمية وغيرىن من ثامنً 
أنو  العينة % من77خريجات أقسام كمية اآلداب ال حظ لين في سوق العمل، فقد أوضح 

 المتاحة. الوظائف لشغل لمخريجات مفضمة تخصصات ال يوجد لدييم
ا من الدورات التدريبية التي يزيد حصول الطالبة عمييا من حددت الجيات عددً ا: تاسعً 

 ،الذات تطوير، التصال والحواراإلنجميزية، ا المغة فرصيا الوظيفية، وىي دورات في مجال:
، المشاريع إدارة، بالنفس الثقة، التدريس في الحديثة التقنية، اآللي الحاسب، اإلعبلم
 الكريم. القرآن قراءة وتجويد انإتق، والتطوير القيادة
% من العينة استعداد جياتيم لعقد اتفاقية توظيف مع القسم 00ا: أوضح أكثر من عاشرً 

 الكفاءة حيث من العمل لسوق تؤىمين، لمطالبات تطويرية برامج وجود حالة في والجامعة
 والميارية. العممية
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 ات التأىيل الوظيفي،دور األنشطة المنيجية في تنمية ميار : المبحث الثالث

ميارات عامة تتطابق مع معايير الييئة الوطنية لمتقويم  :المطمب األول
 واالعتماد األكاديمي في الخريج.

المعارف والميارات والقيم والسموك  تيدف مخرجات التعمم لبرنامج  ما إلى وصف
ركيزة األولى لمحكم وتعد ال ،المتوقع من المتعمم اكتسابيا في نياية ىذا البرنامج التعميمي

 ،وتنبثق في بنائيا من رسالة وأىداف )الجامعة ،و تقويمو، عمى جودة البرنامج و تطويره
 ،األكاديمية لمبرنامج وخصائص الخريجين البرنامج( ومدى اتفاقيا مع المعايير ،الكمية

 ومراعاتيا لحاجة سوق العمل.، واتساقيا مع اإلطار الوطني لممؤىبلت
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بناء مخرجات التعمم01 توضيحي رسم
وعند بناء مخرجات التعمم لقسم الدراسات اإلسبلمية تم مراعاة ما ذكر وذلك وفق 

 التفصيل التالي: 
 مصفوفة توافق رسالة)الجامعة/الكمية/البرنامج(: 20 جدول

اء االقتصاد المعرفي تسيم في بن
 بشراكة مجتمعية وعالمية.

متميزة بريادتيا التعميمية 
 وأبحاثيا العممية

جامعة شاممة 
 لممرأة 

رسالة 
 الجامعة

 تسيم بخريجاتيا في بناء ركائز
والتنمية  ،االقتصاد المعرفي

  .المجتمعية بقيم إسبلمية

ذات جودة عالية في مجاالت 
 اآلداب والعموم اإلنسانية

يم برامج تقد
 عممية 

رسالة 
 الكمية

تسيم في الرقي بالمجتمع واألمة 
اإلسبلمية ،من خبلل برامج 

عالية الجودة في البحث 
العممي وخدمة المجتمع 

توفير بيئة 
تعميمية 

رسالة 
 البرنامج
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وشراكات  أكاديمية متميزة
 مجتمعية.

 شرعية  متخصصة وتأىيل كوادر

 البرنامج-الكمية-صفوفة توافق أىداف الجامعةم: 21 جدول
 أىداف البرنامج أىداف الكمية أىداف الجامعة م
تقديم مناىج دراسية ذات  0

جودة عالية تعد الطالبات 
وتجعمين قادرات  ،لمنجاح

 ،عمى ريادة األعمال
ويتمتعن باألخبلق 

 المينية.

تحسين جودة 
البرامج 

 ،األكاديمية
بيئة وخططاً 

 . وأدوات

توفير بيئة كفيمة باالرتقاء بالعممية  .0
التعميمية والبحثية وفق معايير الجودة 

 . واالعتماد األكاديمي
تخريج كفاءات متميزة لسد احتياجات  .0

 سوق العمل

تزويد الطالبات بالميارات  0
لتحقيق نجاحين في 

والعمل عن طريق  ،الحياة
توفير بيئة تعميمية مبتكرة 

 تركز عمى الطالبات

ع مستوى رف
الخريجة عممياً 

ومياريًا 
  وبحثيًا.

المعتدلة لممرأة  بناء الشخصية المتوازنة .4
 . المسممة عقيدة وعبادة وسموكا

تنمية قدرات الطالبات اإلبداعية  .3
والحوارية و الميارية وتمكينين من 

 تطبيق أساليب البحث العممي وغاياتو
تقديم برامج دراسية متميزة مع تطوير  .1

 . البرامج باستمرارتمك 
القضايا المتعمقة  خدمة 4

دراج ، بالمرأة واألسرة وا 
خدمة المجتمع في برامج 
جامعة األميرة نورة بنت 

 الرحمن. عبد

بناء جسور 
التعاون الفاعل 
بين الجامعة 

والمجتمع 
 ،المحمي

واالرتقاء 
 بالخدمات

تفعيل خدمة المجتمع من خبلل دعم  .0
ت التعاون والشراكة مع القطاعا

 المجتمعية المختمفة.
ترسيخ الثوابت اإلسبلمية الوسطية في  .7

 التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع

 المعايير األكاديمية لمبرنامج: :ثانياً 
وذلك باالستناد عمى وثيقة المعايير األكاديمية لمحتوى برنامج الدراسات 

ة من الييئة الوطنية لمتقويم في الجامعات السعودية الصادر  اإلسبلمية )المسار العام(
 ،والمحتوية عمى أربعة عشر مجااًل رئيسًا من مجاالت التخصص ،واالعتماد األكاديمي
التخريج ودراسة  ،عموم الحديث ،الحديث ،عموم القرآن، التفسير ،وىي: القرآن الكريم
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أصول  ،رائضالف، الفقو، المذاىب والتيارات المعاصرة ،األديان والفرق ،العقيدة ،األسانيد
 البحث العممي في التخصص. ،القواعد الفقيية ،الفقو

مناىج  ،الدعوة والحسبة ،السيرة النبوية ،باإلضافة لمعموم المساندة وىي: المغة العربية
 البحث..

  ثالثًا: مواصفات الخريجات:
 المواصفات العامة:

 االلتزام بثوابت الدين واالعتزاز باليوية. .9
 ة ومتناسقة ومنظَـّمة من المعارف والعموم الشرعية.اإللمام بمجموعة شامم .6
اكتساب معرفة عميقة وفيم شامل ألدبيات وقواعد البحث العممي واستشعار  .4

 أىمية البحث في زيادة المعرفة في المجال التخصصي.
وتطبيق عمميات  ،وتحمل المسؤوليات ،والمثابرة ،الثقة بالنفس واالتزان االنفعالي .9

 كان العمل.اتخاذ القرار في م
 . القدرة عمى التأثير اإليجابي من خبلل القدوة الحسنة .4
والقدرة عمى حل المشكبلت بطريقة  ،معرفة الطالبة بقواعد الممارسات األخبلقية .6

بداعية  صحيحة وا 
 وتطوير األداء المستمر. ،والتقويم الذاتي ،القدرة عمى التعمم الذاتي .4

  :المواصفات الخاصة
 . وأىم المسائل المتفرعة عنيا ،أصول العموم الشرعيةأن تكون طالبة مممة ب .9
والحوار اإليجابي القائم عمى منيج أىل السنة  ،استخدام التفكير الناقد السميم .6

 والجماعة.
ونوازل فقيية معاصرة  ،القدرة عمى سبر ما يطرأ عمى األمة من مخالفات عقدية .4

 ومعالجتيا من المصادر التشريعية.
ونفس سوية تمكنيا من االعتدال والوسطية في  ة،مية واعيأن تتصف الطالبة بعق .9

 الطرح والحوار مع المخالف في المسائل الشرعية.
 (:10الوطني لممؤىبلت) اإلطار :رابعاً 

                                                           
 6111مايو  في المممكة العربية السعودية متعميم العاليلمؤىبلت ماإلطار الوطني ل (10)
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لقد صمم نظاُم ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في المممكة العربية السعودية 
ة ألعمى المعايير العالمية، وأن ليضمن أن تكون جودة التعميم العالي في المممكة مساوي

وُيعدُّ  ،ُيعرف بذلك بشكل  واسع  في األوساط األكاديمية والمينية عمى الصعيد العالمي
وىو ييدف إلى ضمان اتساق ، في ىذا النظام اميمً  ااإلطار الوطني لممؤىبلِت عنصرً 

بيا الطالب، بغض النظر عن المؤسسة التي درس  ،معايير نواتج تعمم الطمبة في المممكة
كما ييدف لضمان تكافؤ ىذه المعاييِر مع معايير الشيادات التي تمنحيا مؤسساُت التعميم 

 العالي في شتى أنحاء العالم. 
 العناصر الرئيسة لئلطار الوطني لممؤىبلت

 العناصر الرئيسة التي ُبني عمييا اإلطار الوطني لممؤىبلت ىي:
ْصف المتطمبات  ،سميات المؤىبلتالمستويات: ُرقمت المستويات وربطت بم .0 لو 

كمما تقدموا في درجاتيم ،وتعقيدات الت عمم المتوّقعِة من الطمبة  ،الفكرية المتزايدة
 العممية العميا. 

ْصف مقدار الجيد .0 أ و حجِم التعمم  ،الساعات المعتمدة: وىي نقاط مخّصصْو لو 
ة دراسية من الوحداِت المت وّقع الجتياز درجة تعميمية أو مقرر معين أ و أي وحد

 المكّونة لمبرنامج.
مجاالت التعمُّم: الفئات الواسعة ألنواِع نواتج التعمم التي يستيدف البرنامج التعميمي  .4

 ت طويرىا.
 مجاالت نواتج التعمم:

ُيصنِّـف اإلطار العام لممؤىبلت أنواع  التعمم المتوقعة ِمن الطبلِب في أربعة 
 وىذه المجاالت ىي: ،ي ُكّل مستوًى بكل مجموعة منياويصف نواتج التعمم ف ،مجاالت
 .المعرفة 
 .الميارات اإلدراكية 
 ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية.  
 ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية.  
 .الميارات الحركية النفسية 

 خامسًا: متطمبات سوق العمل:
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% 44.4ما نسبتو  أشارت النتائج إلى أن (11)ة من خبلل الدراسة االستطبلعي
%( إلقامة اتفاقية 011 -%21من العينة يرون أن ىناك إمكانية كبيرة تتراوح ما بين )

توظيف لدى أماكن التوظيف في حالة وجود برامج تطويرية لمطالبات تؤىمين لسوق العمل 
 .من حيث الكفاءة العممية والميارية

 دراسات اإلسبلمية:مخرجات التعمم لبرنامج ال
عمى ما تقدم فقد وضع قسم الدراسات اإلسبلمية مخرجات برنامجو عمى  وبناءً 
 النحو التالي:

 أن تكون الطالبة في نياية البرنامج قادرة عمى:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :22 جدول

ت التعمم استراتيجيا                               مخرجات التعمم مجاالت التعمم
 والتعميم

 أساليب التقويم

 المعرفة: )القدرة عمى استرجاع المعموماِت وفيميا وتقديميا(-0

                                                           
 راجع المبحث الثاني. (11)
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ت التعمم استراتيجيا                               مخرجات التعمم مجاالت التعمم
 والتعميم

 أساليب التقويم

  المعرفة
بحقائق  
 محددة

  المعرفة
بالمفاىيم 
والنظريات 
 والمبادئ

  المعرفة
 باإلجراءات

حفظ ما ال يقل عن ثمانية أجزاء  0– 0
 من القرآن الكريم بشكل متقن.

آيات القرآن  تفسير قدر كاف من –0-0
الكريم وفق المنيجية العممية في التفسير، 

عمى أصول التفسير وقواعده ا واعتمادً 
 وعمومو.

أحاديث النبي  _ شرح عدد كاف من0-4
صمى اهلل عميو وسمم وفق المنيجية 

واعتمادًا عمى ، الحديثيةالعممية لمدراسة 
 قواعد عموم الحديث.

توضيح منيج السمف الصالح في  –3 -0
 عتقاد، ونقد المخالفين.اال
_ معرفة أشير األديان والفرق 1 -0

والمذاىب والتيارات المعاصرة، ومناقشة 
 أبرز أصوليا وأفكارىا.

_ معرفة أبرز األحكام الشرعية في 0 -0
وفق منيجية الدراسة ، جميع أبواب الفقو

 الفقيية.

_ معرفة أىم المسائل األصولية 7 -0
ي واألدلة المتعمقة بأبواب الحكم الشرع

 والدالالت.
 تحديد ميارات تطوير الذات 0-3

  المحاضرة
 : التفاعمية

 ألسئمة و ا
 األجوبة

  عرض
 الفيديو

  خرائط
 التدفق 

  القراءات
 المساندة 

  المناقشات
 الجماعية 

 كتابة التقارير  

  إعداد األوراق
 البحثية

  التكاليف الفردية
 والجماعية 

  التعميم الذاتي 

  االختبارات
    الفصمية

و النيائية 
)الشفوية / 
الموضوعية

 المقالية( /
  الواجبات 
 المشاريع 
 المبلحظة 

 المراجعة 
  تقويم

التكاليف 
وأوراق 
البحث 

والتكاليف 
الفردية 

 والجماعية
تقويم 

العرض 
 وااللقاء.

 
 

 
 اإلدراكية-الميارات المعرفية-0
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ت التعمم استراتيجيا                               مخرجات التعمم مجاالت التعمم
 والتعميم

 أساليب التقويم

  تطبيق
الفيم 
الفكري 
 ،لممفاىيم
 ،والمبادئ
 .والنظريات

  تطبيق
ليب األسا

المتضمنة 
في التفكير 

 ،الناقد
والحل 

اإلبداعي 
لممشكبلت، 
بطمب  من 

 ،اآلخرين
أو عند 

مواجية 
مواقف 
 جديدة.

  دراسة
المواضيع 
والمشكبلت 
في مجال 

 ،دراسي
باستخدام 
مجموعة 

من 
المصادر 
المتنوعة 

واستخبلص 
استنتاجات 
 صحيحة.

 

استنباط األحكام الشرعية من  – 0 -0
  .وفق المنيجية العمميةاألدلة التفصيمية 

تطبيق الميارات المغوية بشكل  –0 -0
 صحيح.

تطبيق القواعد واألصول عمى - 4 -0
 فروع المسائل.

تطبيق منيجية البحث العممي  –3 -0
 عمميًا.

نقد بعض صور الفكر الوافد في  -0-1
 ضوء األصول العقدية.

تخريج األحاديث النبوية من مظانيا  0_0
ادًا عمى قواعد عموم والحكم عمييا اعتم

 الحديث

  أنشطة تدريبية
 وحل تطبيقات

 دراسة حالة 

  نشاط جماعي 

  الواجبات
 المنزلية

 العصف الذىني 

  أنشطة خارج
 الفصل 

  أسموب حل
 المشكمة

  االختبارات
الفصمية 
والنيائية 
)الشفوية/ 
الموضوعية
 /المقالية(

  األنشطة
 الصفية 

  تقييم
الواجبات 
 المنزلية

  ممف
االنجاز 

 البةلمط
  ممف

االنجاز 
 لممجموعة

  التقييم
 المستمر 

 المبلحظة 

 ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية-4
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ت التعمم استراتيجيا                               مخرجات التعمم مجاالت التعمم
 والتعميم

 أساليب التقويم

تحمُــّل مسؤولية 
 ،التعمم الذاتي

واالستمرار في 
التطوير 

الشخصي 
 والميني.

تحمل مسؤولية التعمم وتطوير  4-0
 . الذات

التعرف عمى الوسائل المناسبة  -4-0
مات الشرعية المستجدة لمبحث عن المعمو 

 وتحميميا.

  حل المشكبلت 
 حمقات النقاش 
  المشاريع 
  دراسة الحالة 
  الدورات

 التدريبية 
  الزيارات العممية

 الميدانية 
 التقارير 
 تبادل األدوار 
  العمل في

 مجموعات
 التعميم التعاوني 

 
  المبلحظة

 المباشرة

 لتقييم ا
 المستمر 

  تقييم
 . االقران

العمل في 
كل مجموعة بش

فعال وممارسة 
 القيادة.

المساىمة في العمل الجماعي - 4-4
إليجاد حمول ، واالستعداد لقيادة الفرق

 بناءة لمقضايا الشرعية المعاصرة

رُُّف  الت ص 
بمسؤولية في 

العبلقاِت 
الشخصيِة 
 والمينية

تحمل المسؤولية في جميع  - 4-3
 العبلقات.

)كعضو  اآلخرينالتواصل الفعال مع 
 د(أو قائ

التصرف بشكل 
أخبلقي وااللتزام 
، بالقيم األخبلقية

العالية عمى 
النطاق الشخصي 

 واالجتماعي.

االلتزام بالقيم اإلسبلمية ومبادئ - 1 -4
 وأخبلقيات المين التي تييأ لمعمل بيا.

 

 

 ميارات التواصل،وتقنية المعمومات، والميارات العددية-3
التواصل الشفييِّ 
 والكتابي بشكل  

 فعَّال

و  االتصال بفاعمية شفيياً   – 0 -3
 كتابيًا والكترونيًا مع أقرانيا وأستاذاتيا.

  التطبيقات
والتمارين 
العممية 

واألنشطة 
عمى  التدريبية
 الحاسب

  العروض
 التقديمية

  الواجبات
البحثية الفردية 

 و الجماعية 

  ممف
 االنجاز

  تقويم
الواجبات 
المنزلية 

)حل 
تمارين/ 

حل أسئمة 
/ رسوم / 

 تقارير (
 المبلحظة 

استخدام تقنية 
االتصاالت 
 والمعمومات

استخدام أحدث تقنيات المعمومات  0_3
يصال  واالتصاالت في تجميع وتحميل وا 

 المعمومات واألفكار.

 
استخدام 
األساليب 
الحسابية 

واإلحصائّيِة 

ستخدام الميارات الحسابية في ا 3-4
تقسيم المسائل الفرضية وفق القواعد 

 الشرعية.
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ت التعمم استراتيجيا                               مخرجات التعمم مجاالت التعمم
 والتعميم

 أساليب التقويم

مناقشة جوانب   األساسية
مختمفة من 
 مشروع جماعي 

  التقارير 

 
 
 

 ـ( الميارات الحركية النفسية1
تشمل البراعة 

 البدنية
 أداء القراءة الصحيحة لمقرآن الكريم -1

 برواية حفص مع تطبيق أحكام التجويد.
  التطبيقات

 العممية 
  التمقين 
  االستماع 

  تقويم
 القراءة

 ظةالمبلح 

 
ميارات تخصصية تتناسب مع مجاالت العمل )ويتم تحديدىا  :المطمب الثاني

فتصمم برامج تخصصية تتناسب مع المجال  ،بعد عممية الدراسة الميدانية
 وتضاف لؤلنشطة المنيجية: الوظيفي(

بعد تقديم لمحة تاريخية عن قسم الدراسات اإلسبلمية في جامعة األميرة نوره 
والقيام بدراسة ميدانية لعينة من خريجات قسم الدراسات اإلسبلمية في بنت عبد الرحمن، 

ىـ، لمعرفة المعمومات والميارات التي 0341ىـ إلى عام 0341جامعة األميرة نورة من عام 
نتج بعدىا دراسة الحتياجات سوق العمل ، اكتسبتيا الخريجة من الخطط الدراسية المعتمدة

خريجات القسم، والميارات المطموبة في المتقدمات  في القطاعين الحكومي والخاص من
 عمى الوظيفة. 

لتدريب  ؛مقترًحا يتبلءم مع معايير الجودة لمقسم انقدم ىنا برنامًجا تدريبيً و  
الطالبات وتزويدىن بالميارات المطموبة في سوق العمل السعودي الذي يعد متبايًنا في 

أو الميارات المطموبة، التي تحتاج  ،أو ساعات العمل ،عدة جوانب سواء في األجور
لمكثير من التطوير بما يتبلءم مع النمو السريع لسوق العمل الذي تزداد فيو المنافسة 

 عمى المستوى المحمي والدولي.
وبالحديث عن سوق العمل نجد في مبلمحو المستقبمية توجو كبير لتوظيف 

لتقميل البطالة بما يتطابق مع الموارد البشرية السعودية في القطاع الخاص بما يؤدي 
 االستراتيجية بعيدة المدى لوزارة االقتصاد والتخطيط. 
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م أن 0103في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لعام  جاءت وأظير بيانات
وىي نسبة كبيرة، تنبأ بوجود مشكمة تحتاج   %00.71معدل البطالة لدى السعوديين بمغ 
 . (12) ةإلى حمول سريعة، وعميقة، وفاعم

ولذا جاء تصميم ىذا البرنامج الذي ييدف لتقوية المخرج، وتييئة طالبات قسم 
يمكن تحديد المبلمح الرئيسية لذلك البرنامج في في سوق العمل، و  لممنافسةالدراسات 

 النقاط التالية:
يعمل عمى تدعيم وتقوية الميارات والمعارف المتوقع توفرىا لدى خريجي  (0

اإللمام  :وتشمل ،وىي ميارات ومعارف أساسية في مجال التخصص، ميةالدراسات اإلسبل
مع  ،والنقد والتحميل ،وميارات البحث العممي ،بقراءة وتجويد القرآن الكريم وعموم الحديث

وغيرىا عمى الواقع المعاش في  ،والتفسير ،العقيدة :مثل ،القدرة عمى تطبيق تمك المعارف
 شابو ذلك من المجاالت الحياتية. وما ،مجاالت االقتصاد والتمويل

والتي  ،يركز البرنامج بشكل كبير عمى تطوير الميارات الشخصية لدى الخريجات (0
وتعزيز  ،والثقة بالنفس ،والتعامل مع الجميور والعمبلء ،والحوار ،تشمل ميارات االتصال

حرفية  وتعكس ىذه الميارات مستوى ،ثقافة العمل التي تتضمن االنضباط والمسئولية
 .الخريجة مما يزيد فرصيا في سوق العمل الذي يتسم بالمنافسة القوية

: مثل ،يغطي البرنامج التدريبي الميارات المطموبة لممنافسة في سوق العمل (4
وغيرىا  ،القيادة والسكرتاريةالمحاسبة و واستخدام الحاسب واإلدارة و  ،المغة اإلنجميزيةتقوية 

، راسات الميدانية ضرورتيا والطمب عمييا في سوق العملمن الميارات التي تكشف الد
مع الجيات التي تحتاج إلى الخريجات لمعرفة متطمباتيا  ويتم التنسيق في ىذا السياق

 شتراطات معنية وواضحة.وفقًا ال ،بالتحديد وتدريب الخريجات لموفاء بيذه المتطمبات
 ويمكن اختصار البرنامج في ثبلثة أفرع ىي:  
 .ةاألكاديميميارات التخصصية التي تكتسبيا الخريجة من الدراسة ال    ·
 .الميارات الشخصية التي تكتسبيا الخريجة من التدريب المتخصص    ·
 الميارات الوظيفية التي تكتسبيا الخريجة من التدريب الوظيفي أو العممي.    ·

                                                           
 .والتخطيط االقتصادوزارة  -والمعمومات  المصدر : مصمحة اإلحصاءات العامة(12)
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ت قسم البرنامج المقترح لتفعيل دور األنشطة المنيجية في تييئة طالبا
 الدراسات اإلسبلمية في جامعة األميرة نورة لسوق العمل:ــ 

 :23 جدول

مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج
 :المعرفة: )القدرة عمى استرجاع المعموماِت وفيميا وتقديميا(- 0              مجاالت التعمم 

حفـــظ   .0
مــا ال يقــل 
عـــــــــــــــــــن 
ثمانيــــــــــــة 
أجزاء مـن 
ــــــــــــرآن  الق
ــــــــــــريم  الك
بشـــــــــــــكل 

 متقن.

تجويد القرآن 
حضور حمقات تمقـين   تمييدي 0م الكريم

 القرآن 

تعفـــــــــــى 
ـــــة  الطالب
مــــــــــــــــن 
الـــدورات 
ــــــــــــــد  عن
اجتيازىــا 
مســــابقة 
محميــــــــة 
أو دولية 
لمقــــــــرآن 

 الكريم

 امعــــات/الج 
األقســـــــــــــام 

 الشرعية.
  قطـــــــــــــــــــاع

التعمـــــــــــــــيم 
/مـــــــــــدارس 
تحفــــــــــــــــيظ 

 القرآن
  ـــــــــــة الجمعي

الخيريــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــرآن 

 الكريم.

ميارات تبلوة 
حضور حمقات تمقـين   كفاءة 0م القرآن الكريم

 القرآن

التبلوة 
 تمييدي 4م (0والحفظ )

  دورة أحكــــــام النــــــون
 الساكنة والتنوين

  حضور حمقات تمقـين
 القرآن

وة التبل 
 والحفظ

(0) 
 كفاءة 1م

  اجتيـــــاز دورة أحكـــــام
 المدود

  عقــــد حمقــــات تمقــــين
 القرآن لممبتدئين

التبلوة 
 متقدم 0م (4والحفظ )

 اجتياز دورة المخارج 
  عقــــد حمقــــات تمقــــين

 القرآن

0.  
تفســـــــــــير 
قــدر كــاف 
ــات  مــن آي
ــــــــــــرآن  الق
ــــــــــــريم  الك
وفـــــــــــــــــق 
المنيجيـــة 

عموم القران 
 تمييدي 4م (0)

  قراءة ومناقشـة كتـاب
 حمية أىل القرآن

  ــــررة ــــات مق ــــظ أبي حف
مـــن منظومـــة الـــنظم 
ـــــر فـــــي عمـــــوم  الحبي
القـــــــــــرآن وأصـــــــــــول 
التفســــــــــير لمشــــــــــيخ 

 الشريم

تحفــظ مــن 
 المنظومـــة
األبيــــــــــات 
المتعمقـــــــة 
بمفــــــردات 

 المقرر

 /الجامعــــات 
األقســـــــــــــام 

 الشرعية.
  قطـــــــــــــــــــاع

 التعميم 
 ـــــــــــة الجم عي

الخيريــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــيظ 
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

ـــــــــة  العممي
فـــــــــــــــــــــي 
التفســــير، 
ـــــادًا  واعتم
عمـــــــــــــــــى 
أصـــــــــــول 

ســـــــير التف
وقواعــــــده 
 وعمومو.

التفسير 
 تمييدي 4م (0التحميمي )

  دراســــة مقارنــــة بــــين
كتـــب معـــاني القـــرآن 
ــــى  ــــين المعن ــــربط ب لم

 المغوي والسياقي.
  مناقشــــــــة رأي ابــــــــن

تيميـــــة فـــــي أســـــباب 
النـــــزول مـــــن خـــــبلل 

ول كتابـــــــــــــو أصـــــــــــــ
 التفسير.

 

القـــــــــــــــــرآن 
 الكريم. 

  وزارة
الشــــــــــؤون 
اإلســـبلمية/ 
القطــــــــــــــاع 
ــــــــــــــري  الخي
والخــــــــــاص 
الميـــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــث 

 الشرعي 
عموم القرآن 

 كفاءة 3م (0)

  ــــررة ــــات مق ــــظ أبي حف
مـــن منظومـــة الـــنظم 
ـــــر فـــــي عمـــــوم  الحبي
القـــــــــــرآن وأصـــــــــــول 
التفســــــــــير لمشــــــــــيخ 

 الشريم

تحفــظ مــن 
 المنظومـــة
األبيــــــــــات 
المتعمقـــــــة 
بمفــــــردات 

 المقرر

التفسير 
 كفاءة 3م (0التحميمي )

  تمخيص كتاب تناسق
الـــــدرر فـــــي تناســـــب 

 السور لمسيوطي.
 

لتفسير ا
 متقدم 1م (4التحميمي )

  تمخــــــيص ومناقشــــــة
ــــــي  كتــــــاب قواعــــــد ف
ـــــــــــد  التفســـــــــــير لخال

 السبت.

 

التفسير 
 متقدم 0م (3التحميمي )

  تمخــــــيص ومناقشــــــة
كتـاب قواعـد التـرجيح 

 لحسين الحربي.
 

مناىج 
دراســــة مقارنــــة بــــين    7م المفسرين

  مناىج المفسرين.

التفسير 
ي تفســـــــير موضـــــــوع  متقدم 3م الموضوعي

لممصــــــطمح القرآنــــــي 
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

 )ورقة عمل(

شــرح   .4
عدد كـاف 
مــــــــــــــــــــن 
ــــــــث  أحادي
النبــــــــــــــي 
صـــمى اهلل 
عميـــــــــــــــو 
وســــــــــــــمم 
وفـــــــــــــــــق 

لمنيجيـــة ا
ـــــــــة  العممي
لمدراســــــــة 
، الحـــديثي

ـــــادًا  واعتم
عمـــــــــــــــــى 
قواعـــــــــــــد 
عمـــــــــــــــوم 
 الحديث.

تاريخ السنة 
ومناىج 
 المحدثين

 تمييدي 4م
  إعـــداد ورقـــة عمميـــة

فـــي منيجيـــة شـــروح 
 الحديث

 

 /الجامعــــات 
األقســـــــــــــام 

 ة.الشرعي
  قطـــــــــــــــــــاع

 التعميم
  ـــــــــــة الجمعي

الخيريــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  لقطــــــــــــــــاع
ــــــــــــــري  الخي
والخــــــــــاص 
الميـــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــث 

 الشرعي 

أحاديث 
صحيح 
 البخاري

 تمييدي 4م
  حضـــــــــور مجـــــــــالس

صحيح  إلقراءحديثية 
 البخاري.

 

أحاديث 
 كفاءة 3م صحيح مسمم

  حضـــــــــور مجـــــــــالس
صحيح  إلقراءحديثية 
 مسمم

 

عموم الحديث 
 تمييدي 3م (0)

  حفــــــــــظ المنظومــــــــــة
 البيقونية.

  مناقشة مقدمـة كتـاب
التقريــــــب والتيــــــذيب 

لمعرفــــة  البــــن حجــــر
ــــــــــــرواة  طبقــــــــــــات ال

 ومراتبيم.

 

أحاديث 
 تمييدي 1م (0السنن )

  حضـــــــــور مجـــــــــالس
ســـنن  إلقـــراءحديثيـــة 
 أبو داود

 

عموم الحديث 
 كفاءة 1م (0)

 كتـــــــــــاب  تمخـــــــــــيص
العواصم من القواصم 

 بن العربي.ال
 

أحاديث 
 كفاءة 0م (0السنن )

  حضـــــــــور مجـــــــــالس
ســـنن  إلقـــراءحديثيـــة 
 الترمذي

 

أحاديث 
 متقدم 7م (4السنن )

  حضـــــــــور مجـــــــــالس
ســـنن  إلقـــراءحديثيـــة 

 النسائي وابن ماجو.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

ميارات في 
دراسة 
 األسانيد

 كفاءة 7م
  إعـــداد ورقـــة عمميـــة

عــن اآلداب الشــرعية 
 في الجرح والتعديل

 

3.  
وضــــــــيح ت

ـــــــــــــنيج  م
الســــــــــمف 
الصــــــــالح 
فـــــــــــــــــــــي 
االعتقــــاد، 
ونقـــــــــــــــــد 
المخالفين

. 

مدخل إلى 
 تمييدي 0م العقيدة

  ــــررة ــــات مق ــــظ أبي حف
مـــــن منظومـــــة ســـــمم 
الوصـــــــــول لمشـــــــــيخ 

 حافظ حكمي
  ورشة عمـل لمناقشـة

مجموعة مـن  وعرض
الكتب العقدية)عقيـدة 
ــــــوزان ــــــد لمف  -التوحي

طريق اليداية مبادئ 
ومقــــــــدمات لمحمــــــــد 

مــــنيج أىــــل -يســــري
تدوين عمم  السنة في
 العقيدة(

تحفــظ مــن 
 المنظومـــة
األبيــــــــــات 
المتعمقـــــــة 
بمفــــــردات 

 المقرر

 /الجامعــــات 
األقســـــــــــــام 

 الشرعية.
  قطـــــــــــــــــــاع

 التعميم 
  ـــــــــــة الجمعي

الخيريــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

   القطـــــــــــاع
ــــــــــــــري  الخي
والخــــــــــاص 
الميـــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــث 

 الشرعي

 كفاءة 4م التوحيد

  ــــررة ــــات مق ــــظ أبي حف
مـــــة ســـــمم مـــــن منظو 
 الوصول.

  حضـــــــور دورة عـــــــن
اإللحـــــــاد المعاصـــــــر 
 وسائل التصدي لو.

  تمخـــــــــــيص كتـــــــــــاب
القواعــد المثمــى البــن 

 عثيمين.

القدر 
 كفاءة 1م واإلمامة

  تمخــــيص فتنــــة ابــــن
ــــــــف  األشــــــــعث وموق
ـــــن  الســـــمف منيـــــا م
ـــــــــــــة  ـــــــــــــاب البداي كت

 والنياية.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

 متقدم 7م اليوم اآلخر
  ـــي ـــراءة ومناقشـــة ف ق

كتــاب أشــراط الســاعة 
 ابمي.لمو 

 

1.  
معرفــــــــــــة 
أشـــــــــــــير 
األديـــــــــان 
ـــــــــرق  والف
والمــذاىب 
والتيـــــارات 
المعاصرة، 
ومناقشـــــة 
أبـــــــــــــــــرز 
أصــــــــوليا 
 وأفكارىا.

القدر 
 كفاءة 1م واإلمامة

  اجتيـــــــــاز دورة فـــــــــي
ــــــى  ــــــرد عم ــــــة ال كيفي
المخـــــــــــــــــــــــــــــــــالفين 
ومغالطاتيم المنطقية 

 في عموم االعتقاد.

  /الجامعــــات 
األقســـــــــــــام 

 الشرعية.
  قطـــــــــــــــــــاع

 التعميم 
  ـــــــــــة الجمعي

ة الخيريــــــــــــ
لتحفــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  القطــــــــــــــاع
ــــــــــــــري  الخي
والخــــــــــاص 
الميـــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــث 

 الشرعي
  وزارة

الداخميــــــــة/ 
األمــــــــــــــــــن 

 الفكري

 كفاءة 0م النبوة

  ــر ورقــة عمــل عــن أث
عدم االىتداء بالرسل 
فــــــــــــــي الــــــــــــــديانات 
–الوضـــــــــــــــــــــــــــــعية 

 اليندوسية مثاالً 

 

 الممل
 والنحل 

 متقدم 7م

  ورشة عمـل لمناقشـة
مجموعة مـن  رضوع

ــن  الكتــب )الفصــل الب
الممـــل والنحـــل -حـــزم

الفــرق -لمشيرســتاني
بــــــــــــــــين الفــــــــــــــــرق 

ــــــاالت -لمبغــــــدادي مق
اإلســــــــــــــــــــــــــــــبلميين 

ـــادات -لؤلشـــعري اعتق
فـــــــــرق المســــــــــممين 

 لمرازي(

 

المذاىب 
 متقدم 3م المعاصرة

  قراءة ومناقشـة كتـاب
فـــــــــــــي المـــــــــــــذاىب 

 المعاصرة.
 

 

كتـــــــــــاب 
منتقــــــــى 
مــــــــــــــــن 
 األستاذة

 الجامعــــات/  حضور دورة في تعمم   تمييدي 0م فقو  .0
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

معرفــــــــــــة 
أبـــــــــــــــــرز 

كـــــــــام األح
الشــــــرعية 
المتعمقــــــة 
فـي جميـع 
أبـــــــــــــواب 
الفقـــــــــــــــو 
وفـــــــــــــــــق 
ـــــــة  منيجي
الدراســــــــة 
 الفقيية.

العبادات  
(0) 

 وتعميم صفة الوضوء 
  حضــــــــور دورة فــــــــي

أنــواع الــدماء الثبلثــة 
 وأحكاميا

األقســـــــــــــام 
 الشرعية.

  قطـــــــــــــــــــاع
 التعميم 

  ـــــــــــة الجمعي
الخيريــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  القطــــــــــــــاع
ــــــــــــــري  الخي
والخــــــــــاص 
الميـــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل 
  المحــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــب

 المحاماة.
  ىيئــــــــــــــــــــة

التحقيـــــــــــق 
 واإلدعاء

 

 فقو
العبادات  

(0) 
 كفاءة 4م

  حضور دورة في تعمم
، وتعميم صفة الصـبلة

ومـــــا ىـــــي األخطـــــاء 
التـــــــي يقــــــــع فييــــــــا 

 المصمي

 

فقو العبادات 
حضور دورة في تعمم   متقدم 3م (4)

  وتعميم صفة الحج

فقو 
المعامبلت 

(0) 
 تمييدي 1م

  تمخـــــيص كتـــــب فـــــي
ـــــــام المعـــــــامبلت  أحك

 المالية المعاصرة

ـــــــــــــب  كت
تنتقييـــــا 
األســتاذة 
بمــــــــــــــــا 
يخـــــــــــدم 
ــــردات  مف

 المقرر

فقو 
المعامبلت 

(0) 
 كفاءة 0م

  تمخـــــيص كتـــــب فـــــي
ـــــــام المعـــــــامبلت  أحك

 المالية المعاصرة

 متقدم 7م فقو األسرة

  حضــــــــور دورة فــــــــي
مواصـــــفات عــــــروس 

 المستقبل 
  حضــــــــور دورة فــــــــي

ميـــــــــــــــارات حـــــــــــــــل 
ــــة  المشــــكبلت الزوجي

 واألسرية.
  ــــــل ــــــديم أوراق عم تق

ـــــــــــبعض مســـــــــــائل  ل
وصــــــــور ، الخطبــــــــة

 النكاح الحديثة.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

 كفاءة 3م فقو الفرائض

  حفــــــــــــظ منظومــــــــــــة
الرحبيــــــة فــــــي فقــــــو 

 المواريث
 منظومــــة  دورة شــــرح

الرحبيــــــة فــــــي فقــــــو 
 . المواريث

 

7.  
معرفــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــم  أى
المســــــائل 
األصـــولية 
المتعمقــــــة 
بـــــــــــأبواب 
ـــــــــــــم  الحك
الشـــــــرعي 
ــــــــــة  واألدل
 والدالالت.

أصول الفقو 
 تمييدي 3م (0)

  رســـم شـــجري لكتـــاب
أفعال النبي صمى اهلل 
عميـــــو وســـــمم لعمـــــر 

 األشقر
  حفـــظ منظومـــة ســـمم

 الوصول 

تحفــــــــــظ 
مــــــــــــــــن 
المنظــوم

 ة
ـــــات  األبي
المتعمقــة 
بمفــردات 

 المقرر

 /الجامعــــات 
األقســـــــــــــام 

 عية.الشر 
  قطـــــــــــــــــــاع

 التعميم 
  ـــــــــــة الجمعي

الخيريــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  القطــــــــــــــاع
ــــــــــــــري  الخي
والخــــــــــاص 
الميـــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل 
  المحــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــب

 المحاماة.

أصول الفقو 
حفـــظ منظومـــة ســـمم   كفاءة 1م (0)

 الوصول

أصول الفقو 
 متقدم 0م (4)

  حفــظ منظومــة أصــول
الفقو وقواعـده لمشـيخ ابـن 

 عثيمين

أصول الفقو 
 متقدم 7م (3)

  عــــــــرض ومناقشــــــــة
كتــــاب آداب المفتــــي 
والمســــــــتفتي البــــــــن 

 الصبلح. 
  دراســـة ســـيرة عضـــو

مـــــــن ىيئـــــــة كبـــــــار 
العمماء، وقواعده فـي 

 الفتوى

القواعد 
 متقدم 3م الفقيية

  حفــــــــــــظ منظومــــــــــــة
القواعـــــــــد الفقييـــــــــة 

 عديلمشيخ الس
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

  ىيئــــــــــــــــــــة
التحقيـــــــــــق 

 واإلدعاء

3- 
تحديـــــــــــــد 
ميـــــــــارات 
تطــــــــــــوير 

 الذات

ميارة القراءة 
والفيم 
 واإللقاء

 تمييدي 0م

  قــــراءة كتــــاب صــــورة
مـــن حيـــاة الصـــحابة 

  عرض ومناقشة
  حضــــــــور دورة فــــــــي

اإللقــــــــــاء  ميــــــــــارات
 والتأثير.

  ــي ســاعات حضــور ف
ـــــــــــــراءة  ـــــــــــــادي الق ن

 بالجامعة.

 

 /الجامعــــات 
األقســـــــــــــام 

 الشرعية.
  قطـــــــــــــــــــاع

 التعميم 
  ـــــــــــة الجمعي

الخيريــــــــــــة 
فــــــــــــــيظ لتح

القـــــــــــــــــرآن 
 الكريم.

  وزارة
الشــــــــــؤون 

 اإلسبلمية
  القطــــــــــــــاع

ــــــــــــــري  الخي
الميـــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل 
 المحاكم 
  القطــــــــــــــاع

الحكـــــــــومي 
 والخاص

المغة 
 تمييدي 0م 0اإلنجميزية 

  حضـــــــــــور ورشـــــــــــة
ـــــــــــــى  ـــــــــــــرف عم التع
المصــــــــــــــــــــــــــطمحات 
الشــــــــــرعية بالمغــــــــــة 

 اإلنجميزية

 

الوعي 
 المعموماتي

 
 

 تمييدي 0م
 فــــــــي  حضــــــــور دورة

ستخدام األمثل فـي اال
 المكتبات اإللكترونية

 

مبادئ نظم 
وتقنية 
 المعمومات

 تمييدي 0م

  اجتيــــــــــــــــــــــــــــاز دورة
CCNA( 

beginner) 
CISCO For 

advance  ســـــــوفت
 –ىـــــــاردوير  -ويـــــــر
  شبكات

 

 اجتيـــاز دورة ميـــارات   تمييدي 0مالتحرير 
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

الكتابـــــــــة اإلداريـــــــــة  الكتابي
عداد التقارير  .وا 

  حضور دورة التحرير
 .حفيالص

 تمييدي 0م اإلحصاء
  حضور دورة التحميـل

اإلحصــائي باســتخدام 
spss) ) 

 

النحو 
ــــررة   تمييدي 0م 0التطبيقي  ــــات مق ــــظ أبي حف

  من متن األجرومية

المغة 
 كفاءة 4م 0اإلنجميزية 

  حفـــــــظ مصــــــــطمحات
دارية بالمغة  شرعية وا 

 اإلنجميزية.
 

النحو 
ــــرر   كفاءة 3م 0التطبيقي  ــــات مق ــــظ أبي ة حف

 .من متن األجرومية

النحو  
ــــررة   كفاءة 1م 4التطبيقي  ــــات مق ــــظ أبي حف

 .من متن األجرومية

النحو 
ــــررة   متقدم 0م 3التطبيقي  ــــات مق ــــظ أبي حف

 .من متن األجرومية

 اإلدراكية –الميارات المعرفية  -0              مجاالت التعمم:

0.  
اســـــــتنباط 
األحكـــــــــام 
الشــــــرعية 
من األدلة 

يمية التفص
وفـــــــــــــــــق 
المنيجيـــة 

 العممية.

فقو العبادات 
 تمييدي 0م (0)

  ورش عمــل يــتم فييــا
ـــــــــوازل  مناقشـــــــــة الن

وتنزيميــــــا ، الفقييــــــة
عمــــى القواعــــد التــــي 

 تمت دراستيا
 

 

 

 /ــــــــات  الجامع
األقســـــــــــــــــام 

 الشرعية.
 قطاع التعميم 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
التفسير 
ـــــة عمـــــل   تمييدي 4م (0التحميمي ) تقـــــديم ورق

الســـتخراج خصـــائص 
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

الســــور المكيــــة مــــن 
 . خبلل سور المنيج

  وزارة
الشـــــــــــــــؤون 

 اإلسبلمية
  القطــــــــــــــــــاع

الخيــــــــــــــــــري 
ص والخــــــــــــــا

الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل 
  المحــــــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

 المحاماة.
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 واإلدعاء

فقو العبادات 
 كفاءة 4م (0)

  ورش عمــل يــتم فييــا
ـــــــــوازل  مناقشـــــــــة الن

وتنزيميــــــا  ،الفقييــــــة
عمــــى القواعــــد التــــي 

 تمت دراستيا

 

تاريخ السنة 
ومناىج 
 المحدثين

عــرض شــبيات حــول   تمييدي 4م
  السنة ومناقشتيا.

التفسير 
 كفاءة 3م (0التحميمي )

  إعــــداد أبحــــاث عــــن
فضــائل آيــة الكرســي 

سورة -خواتيم البقرة–
ــــــــرة ــــــــواطن  -البق وم
 قراءتيا.

 

أحاديث 
 كفاءة 3م صحيح مسمم

  ع عممـــــــــــي مشـــــــــــرو
لمكافحة التطـرف فـي 
ــة  ضــوء الســنة النبوي
بالتعـــاون مــــع لجنــــة 
ـــــــوزارة  المناصـــــــحة ب

 الداخمية

 

فقو العبادات 
 متقدم 3م (4)

  ورش عمــل يــتم فييــا
ـــــــــوازل  مناقشـــــــــة الن
الفقييـــة فـــي الصـــيام 

وتنزيميـــا  ،والمناســـك
عمــــى القواعــــد التــــي 

 تمت دراستيا
 

 

   تمييدي 3مأصول الفقو 



 م 6196، الجزء األول( يوليو لسنة 961مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -964- 

مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

(0) 

التفسير 
 متقدم 1م (4التحميمي )

  دراســــــــــــــة لــــــــــــــوائح
وسياســـــــــات ىيئـــــــــة 
األمــر بــالمعروف فــي 
حمايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
األعراض.)قــــــــــــــــراءة 

 وتقييم(

 

أصول الفقو 
   كفاءة 1م (0)

أصول 
التفسير 
 وقواعده

 متقدم 1م

  اســــــــــتخراج فوائـــــــــــد
ـــــــة باســـــــتخدام  تدبري

 قواعد التفسير
 

 

التفسير 
  3م الموضوعي

  اختيــــار قضــــية مــــن
ـــــــــــاة و  ـــــــــــع الحي واق
ــــي ضــــوء  عبلجيــــا ف
القــــرآن الكــــريم )حــــل 

 مشكبلت(

 

 فقو
 العقوبات 

 متقدم 3م

  ورش عمــل يــتم فييــا
ـــــــــوازل  مناقشـــــــــة الن
الفقيية في العقوبـات 
, وتنزيميـــــــــا عمـــــــــى 
القواعــــد التــــي تمــــت 

 دراستيا
 
 

 

 

ميارات تطبيق  .0
القراءة و 

ــــاب   تمييدي 0م ــــراءة كت صــــور ق
مـــن حيـــاة الصـــحابة 

  /ــــــــات  الجامع
األقســـــــــــــــــام 
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

الميـــــارات 
المغويـــــــــة 
بشـــــــــــــكل 

 صحيح.

الفيم و 
 اإللقاء

 الشرعية. لمباشا
  قطاع التعميم 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشـــــــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  القطــــــــــــــــــاع
الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل 
  المحــــــــــــــــاكم

 الشرعية
  القطــــــــــــــــــاع

الحكـــــــــــــومي 
  والخاص

التحرير 
 تمييدي 0م الكتابي

 ــــة خطــــاب إداري  كتاب
فـــــــــــــي  لمســـــــــــــئولة
وفـــــــــــق ، الجامعـــــــــــة

 المنيجية العممية

 

أحاديث 
صحيح 
 البخاري

القــــــراءة الصــــــحيحة    4م
  لؤلحاديث المقررة

التفسير 
القــــــراءة الصــــــحيحة   تمييدي 4م (0التحميمي )

  لآليات المقررة

النحو 
التطبيقي 

(0) 
 كفاءة 3م

  ـــــــي ـــــــدقيق اإلمبلئ الت
والنحــــــــــوي لــــــــــثبلث 

 مقاالت صحفية
 

التفسير 
القــــــراءة الصــــــحيحة   كفاءة 3م (0التحميمي )

  لآليات المقررة

أحاديث 
القــــــراءة الصــــــحيحة   كفاءة 3م صحيح مسمم

  لؤلحاديث المقررة

النحو 
التطبيقي 

(4) 
 متقدم 1م

  01إلقاء كممة مدتيا 
دقـــــائق بـــــبل أخطـــــاء 

 .نحوية
 

أحاديث 
القــــــراءة الصــــــحيحة   تمييدي 1م (0السنن )

  يث المقررةلؤلحاد

النحو 
التطبيقي 

(3) 
 متقدم 0م

  صـــــــــــياغة تقريـــــــــــر
لتغطيــــة منشــــط مــــن 
المناشــط البلمنيجيــة 

 في الجامعة

 

 القــــــراءة الصــــــحيحة   كفاءة 0م أحاديث
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

 لؤلحاديث المقررة (0السنن )

التفسير 
القــــــراءة الصــــــحيحة   متقدم 0م (3التحميمي )

  لآليات المقررة

أحاديث 
 ممتقد 7م (4السنن )

  القــــــراءة الصــــــحيحة
 لؤلحاديث المقررة

 
 

 

4.  
تطبيـــــــــــق 
القواعـــــــــد 
واألصــــول 
عمـــــــــــــــــى 
ـــــــــــــــروع  ف
 المسائل.

أصول الفقو 
ــــــــات/    تمييدي 3م (0)  الجامع

األقســـــــــــــــــام 
 الشرعية.

 قطاع التعميم 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشـــــــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  القطــــــــــــــــــاع
الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
  ارة العدلوز 
  المحــــــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

أصول الفقو 
ورقة عمل لمسائل تغيـر   كفاءة 1م (0)

  فييا الحكم لتغير العرف

أصول 
التفسير 
 وقواعده

 متقدم 1م

  تطبيقــــــات لمتفســـــــير
والتفســــــير  ،بالمثــــــال
واالعتبــــار  ،بالقيــــاس

ـــــــب  مـــــــن خـــــــبلل كت
مثل تفسـير ، التفسير
وردي وتفســــــير المــــــا

ابــن الجــوزي. )ورقــة 
 عمل(

 

 

 كفاءة 0م النبوة
المتذبــذبون بــين الــديانات 
-يوســــف أســــتس مثــــااًل 

 -دراسة حالة
 

أحاديث 
 كفاءة 0م (0السنن )

  المقارنـــة بـــين جـــامع
البخـــــــــاري وجـــــــــامع 

ـــــــذي دراســـــــة  -الترم
 -تطبيقية

 

التفسير 
بحــــث تطبيقــــي عــــن   متقدم 0م (3التحميمي )

فــــي مــــنيج الطبــــري 
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

 المحاماة. .ترجيحاتو
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 واإلدعاء

أصول الفقو 
 متقدم 0م (4)

  ورشــــة عمــــل تطبــــق
فييـــــــــــــا األحكـــــــــــــام 
األصــولية عمــى آيــات 

 .مقرر الفقو
  حضور نـدوة أو دورة

ـــــــامج  ـــــــة أو برن فقيي
تمفزيـــوني واســـتخراج 
القواعد األصولية من 
األحكـــــــام المـــــــذكورة 
ــــــــــق بينيــــــــــا  والتفري

 )عرض تجربة(.

 

الدعوة 
 كفاءة 0م والحسبة

  عبـر مناقشة مخـالف
 وســـــــــيمة إعبلميـــــــــة

 )عرض تجربة(
 

مناىج 
 متقدم 7م المفسرين

  الـــرد عمـــى القـــراءات
المعاصــــــــرة لمقــــــــرآن 

فـــــي ضـــــوء  ،الكـــــريم
 فيم أصول التفسير.

 

 متقدم 3م فقو العقوبات

  ــــــــــة دراســــــــــة تطبيقي
لبعض البيانـات التـي 
تصــــــــــــــــــــــــدرىا وزارة 
ـــــــــــة حـــــــــــول  الداخمي
تنفيــــــــــذىا لمحــــــــــدود 

 المختمفة

 

المذاىب 
 متقدم 3م المعاصرة

 الـرحمن  الدكتور عبـد
الســميط فــي مواجيــة 

دراســـــــة  -التنصـــــــير
 -حالة
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

القواعد 
 متقدم 3م الفقيية

  ورشــــــة عمــــــل عــــــن
اســـــــتخراج القواعـــــــد 
ــوازل  ــة مــن الن الفقيي
المعاصــرة مــن خــبلل 
فتــــــــــاوى المجــــــــــامع 

 الفقيية

 

 
3.  

تطبيـــــــــــق 
ـــــــة  منيجي
البحـــــــــــث 
العممــــــــــي 

 عمميًا.
 
 
 

ميارات 
التفكير 
 والتعمم

 يتمييد 0م
  تحديــد مشــكمة عامــة

ــــة-)صــــحية  اجتماعي
تربويــــة....(، والحــــل 

 األمثل لعبلجيا.
 

 /ــــــــات  الجامع
األقســـــــــــــــــام 

 الشرعية.
  قطاع التعميم 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشـــــــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  القطــــــــــــــــــاع
الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل 
  المحــــــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

 .المحاماة

الوعي 
 تمييدي 0م المعموماتي

  إعداد ورقة عمل عن
ميارات التفكير الناقد 

 أمثمة تطبيقية
 

أحاديث 
صحيح 
 البخاري

 تمييدي 4م

  دراســــة مقارنــــة بــــين
كتــب شـــروح صـــحيح 

دراســــــــة –البخــــــــاري 
 -تطبيقية

 

 كفاءة 4م التوحيد

  حصـــــــــــر الجيـــــــــــود
رة فــــــــــــي المعاصــــــــــــ

التصدي لمفكر الوافـد 
 )ورقة عمل(

أحاديث 
صحيح 
 البخاري

 تمييدي 4م
  شــرح حــديث تحميميـــًا

وفـــــــــــــــق قواعـــــــــــــــد 
 المحدثين.

 

عموم القرآن 
 كفاءة 3م (0)

  كتابــــة قصــــة قرآنيــــة
وفـق قواعـد  ،لؤلطفال

 عموم القرآن.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

أحاديث 
 صحيح

 مسمم 
 كفاءة 3م

  ـــــــــــــــين ـــــــــــــــة ب مقارن
الصــــــــــحيحين فــــــــــي 

 ورقـــــــــة-المنيجيــــــــة
 -عمل

  دراســــة مقارنــــة بــــين
كتــب شـــروح صـــحيح 

دراســـــــــــة –مســـــــــــمم 
 -تطبيقية

 

  ىيئـــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــق  التحقي

 واإلدعاء
  القطــــــــــــــــــاع

الحكـــــــــــــومي 
 والخاص

فقو العبادات 
 متقدم 3م (4)

  إعــداد أبحــاث قصــيرة
ـــاره  فـــي موضـــوع تخت

وتناقشـــــــو  ،الطالبــــــة
ـــــة مـــــن خـــــبلل  بحري

 .مفردات المقرر

 

 كفاءة 3م اإليمان
  رســـــم شـــــجري عـــــن

عوامل زيـادة اإليمـان 
 ونقصانو.

 

فقو العبادات 
 قدممت 3م (4)

  حمقـــات نقـــاش حـــول
الشـــــبو الـــــواردة فـــــي 
 الجياد والرد عمييا.

 

أحاديث 
 كفاءة 3م صحيح مسمم

  شــرح حــديث تحميميـــًا
وفـــــــــــــــق قواعـــــــــــــــد 

 المحدثين.
 

مناىج 
 كفاءة 1م البحث

  إعــــداد بحــــث عممــــي
في القضايا المعاصرة 
وفــــــــــق المنيجيــــــــــة 

 العممية لمبحث.
 

أحاديث 
 تمييدي 1م (0السنن )

 نيــــة إجـــراء بحـــوث بي
 بين الطب والشريعة.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

أحاديث 
 تمييدي 1م (0السنن )

  شــرح حــديث تحميميـــًا
وفـــــــــــــــق قواعـــــــــــــــد 

 المحدثين.
 

التفسير 
 متقدم 0م (3التحميمي )

  تحميــــــــــــل مشــــــــــــكمة
ــــــــة وســــــــبل  اجتماعي
ــــي ضــــوء  عبلجيــــا ف
 -ســــــورة األحــــــزاب. 

 -دراسة حالة

 

فقو 
المعامبلت 

(0) 
 كفاءة 0م

  إجراء بحـوث ميدانيـة
ير فــــــي نظــــــام تــــــأج

ة وصـــور  ،األشـــخاص
عــن طريــق الشــركات 
والمؤسســات المعنيــة 
ـــــــــــذلك كشـــــــــــركات  ب

وشـــركات  ،المقـــاوالت
 االستقدام.

 

ميارات 
 كفاءة 0م التخريج

  ـــــــــق التخـــــــــريج تطبي
بطرقــــو الســــتة عمــــى 

 حديث معين. 
 

حاديث أ
 كفاءة 0م (0السنن )

  شــرح حــديث تحميميـــًا
وفـــــــــــــــق قواعـــــــــــــــد 

 المحدثين.
 

ميارات في 
دراسة 
 نيداألسا

 كفاءة 7م
  تطبيــق دراســة إســناد

حديث وفق المنيجية 
 العممية.

 

أحاديث 
 متقدم 7م (4السنن )

  شــرح حــديث تحميميـــًا
وفـــــــــــــــق قواعـــــــــــــــد 

 المحدثين.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

أصول الفقو 
 متقدم 7م (3)

  إعداد ورقة عمل فـي
اســــــتنباط إشــــــكاالت 
معاصــــــــــــرة حــــــــــــول 

 ،والتقميــــد ،االجتيــــاد
 والرد عمييا ،والفتوى

 

الحديث 
 متقدم 3م ضوعيالمو 

 إعداد بحث عن قضية من
القضـــــايا المعاصـــــرة فـــــي 
–ضــــــوء الســــــنة النبويــــــة

 -دراسة موضوعية

 

 متقدم 3م فقو العقوبات

  إعــداد أبحــاث قصــيرة
ـــاره  فـــي موضـــوع تخت

وتناقشـــــــو  ،الطالبــــــة
ـــــة مـــــن خـــــبلل  بحري

 مفردات المقرر

 

الحديث 
  3م الموضوعي

  تخـــــريج جممـــــة مـــــن
أحاديث كتب الحـديث 

ـــــل ،يالموضـــــوع  :مث
 الزىد البن المبارك...

 

 فقو
 العقوبات 

 متقدم 3م

  حمقــــات نقــــاش عــــن
الشـــبو الـــواردة حـــول 

 والـرد ،تطبيق الحدود
 .عمييا

 

نقــــد  . .1
ـــــــــــــض  بع
صــــــــــــــور 
الفكــــــــــــــر 
الوافــد فــي 
ضـــــــــــــــوء 
األصـــــــول 

 كفاءة 4م التوحيد

  حصـــــــــــر الجيـــــــــــود
المعاصــــــــــــرة فــــــــــــي 
التصدي لمفكر الوافـد 

 .)ورقة عمل(

 
 /ــــــــات  الجامع

ألقســـــــــــــــــام ا
 الشرعية.

 قطاع التعميم 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 

 كفاءة 3م اإليمان
  رســـــم شـــــجري عـــــن

وامل زيـادة اإليمـان ع
 ونقصانو.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

القـــــــــــــــــــــرآن   العقدية.
 الكريم.

  وزارة
الشـــــــــــــــؤون 

 اإلسبلمية
  القطــــــــــــــــــاع

الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 .الشرعي
 وزارة العدل. 
  المحــــــــــــــــاكم

 .الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

 المحاماة.
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 واإلدعاء

  القطــــــــــــــــــاع
الحكـــــــــــــومي 

 .والخاص

 فقو
العبادات  

(4) 
 متقدم 3م

  حمقـــات نقـــاش حـــول
الشـــــبو الـــــواردة فـــــي 

 عمييا. الجياد والرد
 

 فقو
 العقوبات 

 متقدم 3م

  حمقــــات نقــــاش عــــن
الشـــبو الـــواردة حـــول 

والـرد  ،تطبيق الحدود
 .عمييا

 

0. . 
تخـــــــــــريج 
األحاديــــث 
النبويــــــــــة 
مــــــــــــــــــــن 
ــــــا ، مظاني

والحكــــــــــم 
عمييـــــــــــــا 

أحاديث 
صحيح 
 البخاري

 تمييدي 4م
  شــــرًحا شــــرح حــــديث

ـــ ـــق قواعـــد  اتحميمًي وف
 المحدثين.

 
 /ــــــــات  الجامع

األقســـــــــــــــــام 
 الشرعية.

  قطاع التعميم 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 

أحاديث 
 كفاءة 3م صحيح مسمم

  شــــرًحا شــــرح حــــديث
ـــ ـــق قواعـــد  اتحميمًي وف

 المحدثين.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

مــــــــاًدا اعت
عمـــــــــــــــــى 
قواعـــــــــــــد 
عمـــــــــــــــوم 
 الحديث.

أحاديث 
 تمييدي 1م (0السنن )

  شــــرًحا شــــرح حــــديث
ـــ ـــق قواعـــد  اتحميمًي وف

 المحدثين.
 

القـــــــــــــــــــــرآن 
 الكريم.

  وزارة
الشـــــــــــــــؤون 

 اإلسبلمية
  القطــــــــــــــــــاع

الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
 عدلوزارة ال 
  المحــــــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

 المحاماة.
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 واإلدعاء

ميارات 
 كفاءة 0م التخريج

  ـــــــــق التخـــــــــريج تطبي
ســــتة عمــــى بطرقــــو ال

 حديث معين. 
 

حاديث أ
 كفاءة 0م (0السنن )

  شــــرًحا شــــرح حــــديث
ـــق قواعـــد  ـــًا وف تحميمي

 المحدثين.
 

ميارات في 
دراسة 
 األسانيد

 كفاءة 7م
  تطبيــق دراســة إســناد

حديث وفق المنيجية 
 العممية.

 

أحاديث 
 متقدم 7م (4السنن )

  شــــرًحا شــــرح حــــديث
ـــق قواعـــد  ـــًا وف تحميمي

 المحدثين.
 

لحديث ا
  3م الموضوعي

  تخـــــريج جممـــــة مـــــن
أحاديث كتب الحـديث 
ــــــــل  الموضــــــــوعي مث
 الزىد البن المبارك...

 

 ميارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية -4              مجاالت التعمم:

تحمــــــل -0
مســـــــئولية 
ـــــــــــــــتعمم  ال
وتطــــــــــوير 

 الذات

ميارات 
القراءة 
والفيم 
 واإللقاء

حضـــــور دورة فـــــي   تمييدي 0م
 إللقاءفن ا

 

 
 /ــــــــات  الجامع

األقســـــــــــــــــام 
 الشرعية.

  قطاع التعميم 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 

الوعي 
 تمييدي 0م المعموماتي

  زيــــــــــارة مكتبــــــــــات
الجامعـــات والمراكـــز 

 البحثية
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

عموم القرآن 
 كفاءة 3م (0)

 دورة  اجتيـــــــــــــــــــــــاز
مصـــطمحات دعويـــة 

 بالمغة االنجميزية.

القـــــــــــــــــــــرآن 
 الكريم.

  وزارة
الشـــــــــــــــؤون 

 اإلسبلمية
  القطــــــــــــــــــاع

الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل. 
  المحــــــــــــــــاكم

 .الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

 المحاماة.
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 .واإلدعاء

  القطــــــــــــــــــاع
الحكـــــــــــــومي 

 .والخاص
 
 
 
 
 

التفسير 
 متقدم 1م (4التحميمي )

  دراســــــــــــة لــــــــــــوائح
وسياســـــــات ىيئـــــــة 
األمر بالمعروف في 
، حمايـــــة األعـــــراض

 )قراءة وتقييم(

موم الحديث ع
 كفاءة 1م (0)

  اجتياز دورة تدريبية
لمتفكيـــر الناقـــد فـــي 
ضوء ميـارات عمـوم 

 الحديث.

مناىج 
 كفاءة 1م البحث

  حضـــــــــــــــــــــور دورة
تدريبية في ميـارات 

 البحث العممي.

فقو 
المعامبلت 

(0) 
 تمييدي 1م

  ـــــــارة المصـــــــارف زي
ــــة  اإلســــبلمية لمعرف
خصــائص البطاقــات 
االئتمـــاني، ومعرفـــة 

ت الماليــــة المعــــامبل
المتاحـــــــة لمنســـــــاء 

 )كتابة تقرير(.

 

الدعوة 
 كفاءة 0م والحسبة

  اجتيــــــاز دورة فــــــي
 ،فنـــــــــون الحــــــــــوار

وميــــارات التواصــــل 
 مع اآلخر.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

فقو 
المعامبلت 

(0) 
 كفاءة 0م

  ـــــــات ـــــــارة الجمعي زي
التــــي تعنــــى بنظــــام 

ـــاف والتعـــرف  ،األوق
عمـــــــــــى أنواعيـــــــــــا 

 وكيفيتيا.
 ـــــــــة ـــــــــارة المكتب  ،زي

ام والتعرف عمـى نظـ
 ،وشــروطو ،اإلعــارة

وكيفيـــــــة الضـــــــمان 
 .لمكتب المستعارة

  زيـــــــــارة المحكمـــــــــة
لبلطـــبلع  ،الشـــرعية

، عمــى نظــام الوكالــة
وقضايا الغصب فـي 

ـــــــة  ،األمـــــــوال واليب
 وضوابطيا. 

  زيـــــــــــــارة بعـــــــــــــض
الشــــركات والتعــــرف 
عمـــــــــــــى نوعيـــــــــــــا 
وضــــــــوابط العمــــــــل 

  .فييا
 مكاتـب  التواصل مع

العقـــــارات لبلطـــــبلع 
 ،عمــى نظــام اإلجــارة

ميا بحســـــب وأقســـــا
ــــــــــــــــــــــــــــارات  االعتب

 .المختمفة
  زيــــــــــــــارة نــــــــــــــادي

الفروســـــية لدراســـــة 
نظــــــام المســــــابقات 

والنظــــام  ،وأنواعيــــا

تقســــــــــم 
الطالبات 
لمجمــوع

ات 
لزيـــــــــارة 
المتـــــــاح 
مــــــــــــــــن 
القطاعـــا

ت 
المذكورة 
ـــــــــدم  وتق
تقريــــــــــرًا 
يعــــــرض 
وينـــاقش 
أمـــــــــــــام 
 الطالبات
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

 المتبع فييا. 
  التواصــــل مــــع وزارة

الزراعـــــــة لمتعـــــــرف 
عمــــى نظــــام إحيــــاء 
، األراضـــي الزراعيـــة

ومـــــا يترتـــــب عمـــــى 
 .منحيا

  القيـــــــــام بزيـــــــــارات
ــــــــبعض  ــــــــة ل ميداني
ــــــب المحامــــــاة  مكات
ــــــــــى  لبلطــــــــــبلع عم

لمتبعـــة ا اإلجـــراءات
، فــي كتابــة الوصــايا
ــــــة تنفيــــــذىا  ،وكيفي

والنمـــــــــــــــــــــــــــــــــاذج 
  .المستخدمة فييا

 متقدم 7م فقو األسرة

  زيــــارة دور الرعايــــة
لتعـرف  ،االجتماعية

الطالبــــة عــــن قــــرب 
أســــــــــــباب عمــــــــــــى 
ت األســرية المشــكبل
 ونتائجيا.

  ـــــارة المؤسســـــات زي
النسائية التي تعنـى 
بشـــــــــؤون المـــــــــرأة 

 واألسرة.
 
 
 

تقسم الطالبات 
لمجموعات 

 ،لمزيارة
ويقدمن تقريرًا 

يعرض 
 ويناقش

 أمام الطالبات 

 ورشـــــة عمـــــل مـــــن   متقدم 3مالمذاىب 
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

مجمـــــــوعتين عـــــــن  المعاصرة
وســـــــائل التنصـــــــير 

 وسبل مواجيتو.

 قدممت 3م فقو العقوبات

  زيـــــارة دار الرعايـــــة
ــة لمعرفــة  االجتماعي
، أحـــــــــوال المقـــــــــيط
 وكيف تتم رعايتو.

  القيـــــــــام بزيـــــــــارات
ــــــــبعض  ــــــــة ل ميداني
 ،مكاتـــــب المحامـــــاة

ــــــــــى  لبلطــــــــــبلع عم
التـــــــي  اإلجـــــــراءات

ـــــــــوق  تضـــــــــمن حق
جـراءاتالمتيمين   وا 
 التقاضي

تقسم 
الطالبات 
لمجموعات 
لمزيارة 
ويقدمن 
تقريرًا 
يعرض 
ويناقش 
أمام 
 الطالبات

 كفاءة 3م الفرائض فقو

  القيـــــــــام بزيـــــــــارات
ــــــــبعض  ــــــــة ل ميداني
ــــــب المحامــــــاة  مكات
لبلطبلع عمى كيفيـة 

 ث،حصــــــــــــــــــــر اإلر 
ــــو األنصــــبة  وتوزيع

 .عمى مستحقييا

تقســــــــــــــــــم 
الطالبـــــــــات 
لمجموعــات 
لمزيـــــــــــــــارة 
ويقــــــــــــدمن 
ا تقريـــــــــــــــــرً 

ــــــــــــــرض  يع
وينـــــــــــاقش 
أمـــــــــــــــــــــام 

 الطالبات

0.  
ـــــــــرف  التع
عمـــــــــــــــــى 
الوســـــــائل 
المناســــبة 

 تمييدي 0م اإلحصاء

  تصـــــــميم اســـــــتبانة
الســــــتطبلع الــــــرأي 
العـــام فـــي موضـــوع 
معــــــين، وتحميميــــــا 

 ا.إحصائيً 

 

 /ــــــــات  الجامع
األقســـــــــــــــــام 

 الشرعية.
  قطاع التعميم 
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

لمبحـــــــــــث 
عـــــــــــــــــــن 
المعمومــــــا

ت 
الشــــــرعية 

ســتجدة الم
 . وتحميميا

التفسير 
 كفاءة 3م (0التحميمي )

  تطبيقـــــات معاصـــــرة
ألوصــاف المنــافقين 
 ،فــي القــرآن الكـــريم

حمقـــات : مــن خـــبلل
ورش -نقــــــــــــــــــــاش

عـــــــــروض -عمــــــــل
قــــــراءات -تقديميــــــة
 .موجية

  ـــــــــــــــة الجمعي
الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشـــــــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  القطــــــــــــــــــاع
الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
 لعدلوزارة ا 
  المحــــــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

 المحاماة.
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 واإلدعاء

  القطــــــــــــــــــاع
الحكـــــــــــــومي 

 والخاص

 كفاءة 0م النبوة

  إقامـــة معـــرض عـــن
بالتعــــاون ، رالســــح

مـــــع ىيئـــــة األمـــــر 
بـــالمعروف والنيــــي 

 عن المنكر.

 متقدم 7م فقو األسرة

 اســــــــــــــــتطبلع رأي، 
حــول نســبة العنــف 
اأُلســـري فـــي مدينـــة 

ودراســـــة  ،الريـــــاض
أســـباب زيـــادة ىـــذه 

والمسـاىمة  ،النسبة
ـــول  ـــي إيجـــاد الحم ف

 لتمك المشكمة.
 اســــــــــــــــتطبلع رأي، 

حـول نســب الطــبلق 
فــي مدينــة الريــاض 

ســــــــــة ودرا ،مــــــــــثبلً 
أســـــــــــــباب ىـــــــــــــذه 

ــــــادة  ،الظــــــاىرة وزي
نســبتيا عمــا كانــت 

 . في السابق
 

إجـــــــــــراء زيـــــــــــارات   متقدم 3مالحديث 
ـــــــة لممراكـــــــز  ميداني
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

االجتماعية )الحـوار  الموضوعي
ـــــوطني  -آســـــيا -ال

ـــــــــــــــــــات.....(  باحث
ــــــــن  واالســــــــتفادة م

قضـــــــاياىم لبحـــــــث 
عبلجيـــا فـــي ضـــوء 

 السنة النبوية.

.المساى4
مـــــة فـــــي 
العمـــــــــــــل 
الجمــــاعي 
داواالســـتع

د لقيــــــادة 
ـــــــــرق  ،الف

إليجــــــــــــاد 
حمـــــــــــــول 
ــــــــــــــاءة  بن
لمقضـــــــايا 
الشــــــرعية 
 المعاصرة.

ميارات 
التفكير 
 والتعمم

 تمييدي 0م

  إقامــــــــــة معــــــــــرض
 لؤلفكـــــار اإلبداعيـــــة

التـــي  ،والمخترعـــات
تســــــيم فــــــي حــــــل 

 . المشكبلت

 

 /ــــــــات  الجامع
األقســـــــــــــــــام 

 الشرعية.
 قطاع التعميم 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشـــــــــــــــؤون 
 إلسبلميةا

  القطــــــــــــــــــاع
الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل 
  المحــــــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

التفسير 
 تمييدي 4م (0التحميمي )

  إعــــــــداد عــــــــروض
تقديميــة مــن خــبلل 
مجموعـــــات العمـــــل 
عـــــن االســـــتراتيجية 

فــي ضــوء  ،النفســية
ســـــــــورة الضـــــــــحى 

 والشرح.

التفسير 
 كفاءة 3م (0التحميمي )

  عـــــــــرض تجـــــــــارب
ناجحــة لــدعوة غيــر 
 ،المســـــــــــــــــــــــــــممين
ــــديو(  ،)عــــروض في

وتمخـــــيص أســـــباب 
 نجاحيا.

 
 
 

 

إعــداد نــدوة عمميــة   كفاءة 3م اإليمان
عـــــــــــــن خطـــــــــــــورة 
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

وضـــوابطو ، التكفيـــر
دارة(  )تنظيمًا وا 

 المحاماة.
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 واإلدعاء

  القطــــــــــــــــــاع
الحكـــــــــــــومي 

 والخاص

مناىج 
 كفاءة 1م البحث

  ــد مــؤتمر عممــي عق
نموذجي تشارك فيو 

 ،يــــــع الطالبــــــاتجم
دارة  )تنظيمـــــــــــــــــًا وا 

 وتقديمًا(

 

القدر 
 كفاءة 1م واإلمامة

  إقامـــة أنشـــطة فــــي
 ،مـــــدارس الجامعـــــة

ــــــــان  ــــــــز اإليم لتعزي
 بالقضاء والقدر.

 

أصول الفقو 
 كفاءة 1م (0)

  ورشـــــــــــــة عمـــــــــــــل
جماعيـــــــة تعـــــــرض 
ـــــــــا  ـــــــــات فيي الطالب
، تطبيقــــــات فقييــــــة

ــــاوى  مــــن خــــبلل فت
مجمــــــــــــع الفقــــــــــــو 

 اإلسبلمي

 

ميارات 
 كفاءة 0م يجالتخر 

 فــرق عمــل بحثيـــة، 
لتخـــــــــريج رســـــــــالة 
جامعيـــــــــــة لغيـــــــــــر 

 المختصين.
 

الدعوة 
 كفاءة 0م والحسبة

  زيـــارة ألحـــد مكاتـــب
دعـــوة الجاليـــات أو 
الييئــــــــة العالميــــــــة 
ــــف باإلســــبلم  لمتعري

 .)إعداد تقرير(
 
  تقــــــــــديم مشــــــــــروع

دعــــــوي لمعــــــامبلت 
غيـر المسـممات فــي 

 



 م 6196، الجزء األول( يوليو لسنة 961مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -949- 

مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

 الجامعة.

فقو 
المعامبلت 

(0) 
 كفاءة 0م

 مثيـــــــــــل مشـــــــــــيد ت
بيــــــدف  ،مســــــرحي

ــــــة بمســــــائل  التوعي
 المعامبلت

 

النحو 
 متقدم 0م 3التطبيقي 

  إقامــــة ممتقــــى عــــن
لغـة القــرآن، تشــترك 
 فيـــــــــــو الطالبـــــــــــات

 إعداد وتنظيما()
 

أحاديث 
 متقدم 7م (4السنن )

  ــــــــــــة زيــــــــــــارة الييئ
الوطنيـــــــة لحقـــــــوق 

لئلطــــبلع  ،اإلنســــان
عمــــــــى ممارســــــــات 
الييئــــــة فــــــي حــــــل 
مشــــــــكبلت المــــــــرأة 

 ير عممي()تقر 

 

 متقدم 7م الممل والنحل
  إقامــــــــــة معــــــــــرض

لمتعريـــــف باألديـــــان 
 والفرق المعاصرة.

 

 متقدم 7م فقو األسرة

  ـــــــــــامج ـــــــــــل برن عم
مسرحي يبين جممـة 
مـــــــــــــن األحكـــــــــــــام 
ــــة  الشــــرعية المتعمق
بالرجل والمرأة أثناء 

ــة ــة ، الخطب وفــي ليم
 الزواج.

 

 

أصول الفقو 
ـــــدوة حـــــول   متقدم 7م (3) ـــــد ن عق

ــــــــوى ضــــــــوابط الف ت
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

)إعــداد  ،وتطبيقاتيــا
 وتنظيم وعرض(.

3.  
تحمــــــــــــــل 
المســـؤولي
ة فـــــــــــــــي 
جميـــــــــــــع 
 العبلقات.

التواصــــــل 
الفعال مع 
 اآلخــــــرين
)كعضــــــــو 

 أو قائد(

ميارات 
التفكير 
 والتعمم

 تمييدي 0م

  العمل التطـوعي فـي
األنشــطة البلصـــفية 
داخــــل الكميــــة بمــــا 
يخــــــــــدم مفــــــــــردات 

 المقرر

تقــــــــل  ال
 0عـــــــن 

ســــاعات 
 عمل

 /ــــــــات  الجامع
ســـــــــــــــــام األق

 الشرعية.
  قطاع التعميم 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشـــــــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  القطــــــــــــــــــاع
الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل 
  المحــــــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

 المحاماة.
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 واإلدعاء

السيرة 
النبوية )قيم 
 وسموك(

 تمييدي 0م

  إعــداد معــرض عــن
حيـــــــاة رســـــــول اهلل 
صـــــــمى اهلل عميــــــــو 
وســـــــــــــــــــــــــمم.)تعمم 

 تعاوني(

 

 كفاءة 4م التوحيد

  العمل التطـوعي فـي
مراكـــــز متخصصـــــة 
بالتصـــــــدي لمفكـــــــر 

 الوافد.

تقــــــــل  ال
 0عـــــــن 

ســــاعات 
 عمل.

التفسير 
 كفاءة 3م (0التحميمي )

  تقــديم مقتــرح لــوزارة
الداخمية عـن مـنيج 
القــرآن فــي مكافحــة 

تابــــــة )ك، اإلشــــــاعة
 تقرير(

 

التفسير 
 متقدم 1م (4التحميمي )

  المشــــــــــاركة فــــــــــي
ــــــــــين  اإلصــــــــــبلح ب
ـــــــي  متخاصـــــــمين ف
 ،ضــوء آداب القــرآن

 )عرض تجربة(

 

أحاديث 
 تمييدي 1م (0السنن )

  إعــداد معــرض عــن
األطعمـــــــة النبويـــــــة 

)تســـويق  ،وفوائـــدىا
 وبيع(
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

التفسير 
 متقدم 0م (3التحميمي )

  التطـــوع فـــي مجـــال
االستشــــــــــــــــــــــــارات 

فــــــــي  الجتماعيــــــــةا
 مراكز متخصصة.

 
  القطــــــــــــــــــاع

الحكـــــــــــــومي 
 والخاص

الدعوة 
 كفاءة 0م والحسبة

  العمل التطـوعي فـي
مؤسســــــــة خيريــــــــة 
متخصصـــــــــة فـــــــــي 

 المجال الدعوي.

تقــــــــل  ال
 0عـــــــن 

ســــاعات 
 عمل

1.  
االلتــــــــــزام 
ـــــــــــــالقيم  ب
اإلســبلمية 
ومبــــــــادئ 
وأخبلقيات 
الميــــــــــــن 
التـي تييــأ 
لمعمـــــــــــــل 

 بيا.

السيرة 
النبوية )قيم 
 وسموك(

 تمييدي 0م

 عـــــروض تقديميــــــة 
عن أخبلق الرسـول 
صـــــــمى اهلل عميــــــــو 

 وسمم في البيت.

 

التفسير 
 متقدم 1م (4التحميمي )

  إعــــــــــــداد وثيقــــــــــــة
األخــبلق والقــيم فــي 
 ضـــــــــــــوء ســـــــــــــورة

، النــور(-)الحجــرات
 نشاط جماعي.

ميارات في 
دراسة 
 األسانيد

 كفاءة 7م

 مناقشــــــــة كتــــــــاب: 
تصنيف الناس بـين 
الظــن واليقــين لبكــر 

 أبو زيد.
 
 
 
 

 ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية -3              التعمم:مجاالت 

ميارة القراءة االت .0
والفيم 

إنشــــاء نــــادي قــــراءة   تمييدي 0م
إلكترونـــــــي )عـــــــرض 

  /ــــــــات  الجامع
األقســـــــــــــــــام 



 م 6196، الجزء األول( يوليو لسنة 961مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 -944- 

مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

صـــــــــــــــال 
بفاعميــــــــة 

و  شــــفيياً 
كتابيــــــــــــــًا 
والكترونيــًا 
مـــــــــــــــــــــع 
ـــــــــــا  أقراني
وأســتاذاتي

 ا.

 الشرعية. تجربة( واإللقاء
 اع التعميمقط 
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــــــرآن 

 الكريم.
  وزارة

الشـــــــــــــــؤون 
 اإلسبلمية

  القطــــــــــــــــــاع
الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 الشرعي
 وزارة العدل 
  المحــــــــــــــــاكم

 الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

 المحاماة.
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 واإلدعاء

  القطــــــــــــــــــاع
الحكـــــــــــــومي 

 والخاص

التحرير 
 تمييدي 0م الكتابي

  ــــــــــــــة إعــــــــــــــداد مجم
 إلكترونيـــــــــة بمـــــــــداد

 الطالبات
 

فقو العبادات 
 كفاءة 4م (0)

  تعمــيم أحكــام الطيــارة
والوضــــوء لمعــــامبلت 
المســـــــــــممات فـــــــــــي 

 الجامعة.

 

 كفاءة 3م اإليمان

  ـــــــــــة دراســـــــــــة إجرائي
الســـــــــــــــــــــتطبلع رأي 

ـــــــــزميبلت حـــــــــول  ،ال
ــــــال الصــــــالحة  األعم

 التي زادت إيمانيا.

 

التبلوة 
 متقدم 0م (4والحفظ )

  حممــة تصــحيح قــراءة
 ســــــــــــورة الفاتحــــــــــــة
لمطالبــــات مــــن غيــــر 
التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــص 

 والعامبلت.

 

ميارات في 
دراسة 
 األسانيد

 كفاءة 7م

  إطـــــــــــبلق صـــــــــــفحة
ــــــة  الكترونيــــــة لئلجاب
عن أسئمة الناس في 
ـــــــــــــــم عمـــــــــــــــى  الحك

بإشـــــراف  ،األحاديـــــث
 لجنة عممية

 

 

القواعد 
 متقدم 3م الفقيية

  ـــــــات لمقواعـــــــد تطبيق
الفقييـــــــــــــة التـــــــــــــي 
ـــــة  تســـــتخدميا الطالب
 في حياتيا اليومية.

 عـــرض
 تجربة
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

0-
اســـــتخدام 
أحـــــــــــــدث 
ــــــــــات  تقني
المعمومــــــا

ت 
واالتصــــــاال
ت فـــــــــــــــي 
ــــــــــــــع  تجمي
وتحميــــــــــــل 
يصـــــــــــال  وا 
المعمومـــات 

 واألفكار.

الوعي 
 تمييدي 0م المعموماتي

  إعـــــــــــداد عـــــــــــروض
المواقــع  تقديميــة عــن
الموثقـــة  اإللكترونيـــة
 لممعمومات

 

 /ــــــــات  الجامع
األقســـــــــــــــــام 

 الشرعية.
  قطـــــــــــــــــــــــاع

  .التعميم
  ـــــــــــــــة الجمعي

الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 
القـــــــــــــــــــــرآن 

 لكريم.ا
  وزارة

الشـــــــــــــــؤون 
 .اإلسبلمية

  القطــــــــــــــــــاع
الخيــــــــــــــــــري 
والخــــــــــــــاص 
الميــــــــــــــــــــتم 
بالبحـــــــــــــــــث 

 .الشرعي
 وزارة العدل. 
  المحــــــــــــــــاكم

 .الشرعية
  مكاتــــــــــــــــــــب

 المحاماة.
  ىيئـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــق  التحقي
 .دعاءواال

  القطــــــــــــــــــاع

ميارة القراءة 
والفيم 
 واإللقاء

 تمييدي 0م
 تطبيـــــــــــق  تصـــــــــــميم

إلكترونـــــــي لتحميـــــــل 
 كتب مفيدة

نظم مبادئ 
وتقنية 
 المعمومات

 تمييدي 0م

  إنشاء موقع شخصي
 لمطالبة تطبق فيو: 

أمـــــــــن  أساســـــــــيات  -
 . الشبكات

ـــــات وقواعـــــد  - البرمجي
 البيانات 

توثيـــــــــق عمميـــــــــات   -
العمــــــــــــــل ونظــــــــــــــم 

 المعمومات 
  تصــــــــــميم محتــــــــــوى

تعميمــــــي باســــــتخدام 
  االنفوجرافيك

أحاديث 
صحيح 
 البخاري

 تمييدي 4م

  إعــــداد فــــيمم قصـــــير
بيات لمـــرد عمـــى الشـــ

المثــارة حــول صــحيح 
 البخاري.

 
 

تاريخ السنة 
ومناىج 
 المحدثين

 تمييدي 4م
  تصــــــــــميم منشــــــــــور

الكترونــي عــن تــاريخ 
 تدوين السنة.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

 كفاءة 4م التوحيد
  إعداد نشرة الكترونية

عــــن ضــــوابط الرقيــــة 
 الشرعية.

 
 .الحكــــــــــومي

 والخاص

 فقو 
 (0العبادات )

 كفاءة 4م

  القيــام بعمــل معـــرض
ــــو مــــا ــــين في ىــــي  يب
زكــــــــــاة مصــــــــــارف ال
 وكيفية حسابيا

 

فقو العبادات 
 متقدم 3م (4)

  تصـــــــميم منشـــــــورات
ــــــة  ــــــة توعوي الكتروني
 ،عن مفسدات الصوم

 ومخالفات الحج.
  ـــديو إعـــداد مقطـــع في

الحــــج واجباتــــو  عــــن
وأركانـــو, ومحظـــورات 

 . اإلحرام

 

 كفاءة 3م اإليمان

  اســـــــــتخدام وســـــــــائل
التواصـــــــل الحديثـــــــة 
لنشــر مــنيج الســمف 

 اد.الصالح في االعتق
  تصــــــــــميم منشــــــــــور

الكترونـــي فـــي البـــدع 
المعاصــــرة والتحــــذير 

 منيا.
 
 

 

عموم الحديث 
 تمييدي 3م (0)

  اجتيـــــــــاز دورة فـــــــــي
االســـــــتخدام األمثـــــــل 

 لممكتبة الشاممة.
 

الـــرد عمـــى الشـــبيات   متقدم 1مالتفسير 
ـــــــــــارة عـــــــــــن أم  المث
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

المـــــــؤمنين عائشـــــــة  (4التحميمي )
رضــي اهلل عنيــا مــن 
-خــبلل بحــث عممــي

، -ديميعــــــرض تقــــــ
عــــــــــرض بوســــــــــائل 
 التواصل االجتماعي

عموم الحديث 
 كفاءة 1م (0)

  إعداد نشرة الكترونية
لمتحــــــــــــــذير مــــــــــــــن 
األحاديـــــث الضـــــعيفة 
المشــــــــــــتيرة بــــــــــــين 
الناس)مجموعـــــــــــــــــة 

 عمل(

 

أصول الفقو 
 كفاءة 1م (0)

  تصـــــميم إنفوجرافيـــــك
ــــة  ــــر األدل ــــاب: أث لكت
المختمــــــــــف فييــــــــــا، 
ــــا، أو  لمصــــطفى البغ
كتـاب تشــجير روضــة 

لناظر، لمدكتور عمي ا
 جمعة

 

ميارات 
 كفاءة 0م التخريج

  إعــــداد فــــيمم قصـــــير
عن ميـارات التخـريج 
ــــــــر  ــــــــي لغي االلكترون

 المختصين.
 

 

 

أحاديث 
 كفاءة 0م (0السنن )

  تصــــــــــميم منشــــــــــور
الكتروني عن ضوابط 
ــــــــــــرؤى  تفســــــــــــير ال

 واألحبلم.
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مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

 كفاءة 0م النبوة

  تصــــــــــميم منشــــــــــور
ـــــف  ـــــي لمتعري إلكترون
ر بخطـــــــــورة الســـــــــح

 والتحذير منو.
 

أحاديث 
 متقدم 7م (4السنن )

  ـــديو قصـــير إعـــداد في
ـــــرأة  ـــــاس الم عـــــن لب

 المسممة.
  تصميم الكتروني عن

أحكام العدة في ضوء 
 السنة النبوية.

 

 متقدم 7م الممل والنحل
  دراســــة فكريــــة ألحــــد

 -عناصـــــــر المقـــــــرر
 عروض تقديمية

 

القواعد 
 متقدم 3م الفقيية

  تصـــــــــــميم عـــــــــــرض
ســــــتخراج تقــــــديمي ال

القواعــد الفقييــة مــن 
 مؤلف فقيي. 

  فــيمم قصــير لمتعريــف
ــي  :بكتــاب )الممتــع ف

القواعـــــــد الفقييـــــــة( 
 لمسمم الدوسري.

 
 
 

 

4.  
اســـــتخدام 
الميـــــارات 
الحســـابية 
في تقسيم 
المســــــائل 

 كفاءة 3م فقو الفرائض

  عمــل عــرض تقــديمي
ــــة حســــاب  عــــن كيفي
المســــــائل الفرضــــــية 

ن طريـــق الشــــبكة عـــ
 العنكبوتية.

 

 /ــــــــات  الجامع
األقســـــــــــــــــام 

 الشرعية.
  قطاع التعميم 
 وزارة العدل 



 م 6196، الجزء األول( يوليو لسنة 961مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -916- 

مخرجـــــــــــــات 
 التعمم

األنشــــطة المنيجيــــة المقترحــــة  المقررات
ــــــــــف  ممحوظات الداعمة لممخرج جيــــــــــات التوظي

 نوعو المستوى اسم المقرر المستفيدة من المخرج

الفرضــــــية 
وفـــــــــــــــــق 
القواعـــــــــد 
 الشرعية.

  اســــتخدام التطبيقــــات
ــــة لتقســــيم  االلكتروني

 المسائل الفرضية.

  المحــــــــــــــــاكم
 الشرعية

  مكاتــــــــــــــــــــب
 المحاماة.

 :الميارات الحركية النفسية -1              مجاالت التعمم 

. أداء 0
ــــــــــراءة  الق
الصــحيحة 
لمقــــــــــــرآن 

ــــــــــــريم ا لك
بروايـــــــــــة 
ـــــــــــص  حف
مـــــــــــــــــــــع 
تطبيـــــــــــق 
ـــــــــــــام  أحك
 التجويد.

تجويد القرآن 
حضور حمقات تمقـين   تمييدي 0م الكريم

  .القرآن

تعفـــــــى 
الطالبة 
مــــــــــــن 
ـــــدورا ال
ت عند 
اجتيازى

ا 
مســـابق

ة 
محميـــة 

أو 
دوليـــــة 
لمقــــرآن 
 الكريم

 /ــــــــات  الجامع
األقســـــــــــــــــام 

 الشرعية.
  قطاع التعمـيم

/مـــــــــــــــدارس 
 تحفيظ القرآن

  ـــــــــــــــة الجمعي
الخيريـــــــــــــــــة 
لتحفــــــــــــــــــيظ 

رآن القـــــــــــــــــــــ
 الكريم.

ميارات تبلوة 
حضور حمقات تمقـين   كفاءة 0م القرآن الكريم

 .القرآن

التبلوة 
 تمييدي 4م (0والحفظ )

  دورة أحكــــــام النــــــون
 .الساكنة والتنوين

  حضور حمقات تمقـين
 .القرآن

التبلوة 
 كفاءة 1م (0والحفظ)

  اجتيـــــاز دورة أحكـــــام
 .المدود

  عقــــد حمقــــات تمقــــين
 .نالقرآن لممبتدئي

التبلوة 
 متقدم 0م (4والحفظ )

  اجتيــــــــــــــــــــــــــــاز دورة
 .المخارج

  عقــــد حمقــــات تمقــــين
 .القرآن
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 :خاتمة الدراسة
 وفييا ممخص نتائج البحث والتوصيات          

لقسم الدراسات اإلسبلمية بجامعة األميرة نورة كأول  بدأت الدراسة باستعراض
دمج ثبلثة أقسام لمدراسات اإلسبلمية في قسم لمدراسات اإلسبلمية في جامعة لمبنات بعد 

"جامعة الرياض  :حيث شكمت تمك الكميات الثبلث، ه0307ثبلث كميات مختمفة في عام 
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. والتي أصبحت في ما بعد ،لمبنات"

 ،ساىم قسم الدراسات اإلسبلمية في تطوير كفاءة أعضاء ىيئة التدريسو 
وشارك في العديد من األبحاث والمؤتمرات والندوات ، والطالبات، ري والفنيوالطاقم اإلدا

 كما عقد شراكات مع عدد من الجيات الحكومية واألىمية. ،وتنمية المجتمع ،العممية
القسم في تزويد سوق العمل بالميارات البلزمة تم إجراء دراسة  مساىمةولتقييم 

لتوسيع فرصين  ؛ت قسم الدراسات اإلسبلميةتيدف إلى وضع برنامج مقترح لتأىيل طالبا
البرنامج الجانبين النظري  ، وسيغطيفي الحصول عمى فرص وظيفية في سوق العمل

والتطبيقي بغرض تزويد الخريجة بالميارات والمعارف واألفكار المؤسسية وثقافة العمل 
 البلزمة التي تؤىميا لممنافسة في سوق العمل.

كرتيا من خبلل المقارنة بين الميارات والمعارف الدراسة إلى تحقيق ف سعتو 
وبين متطمبات سوق العمل عمى مستوى القطاع الحكومي  ،التي يقدميا القسم لخريجاتو

ومن ثم محاولة  ،لتحديد الفجوة بينيما ،والقطاع الخاص وغيرىا من القطاعات الفرعية
ات التي تتوافق مع معايير وسيركز البرنامج المقترح عمى سد الفجوة بتقديم الميار ، سدىا

 جودة التدريب.
لدور األنشطة المنيجية في المساىمة في تأىيل  اسيتعرض البرنامج أيضً و 

الطالبات لمواكبة سوق العمل والحصول عمى الفرص الوظيفية المبلئمة لمؤىبلتين 
 وسيتم ىذا التأىيل بإدخال برامج تدريبية ضمن ،األكاديمية والميارات التي اكتسبنيا

 مناىج قسم الدراسات اإلسبلمية لضمان تأىيل الخريجات بالميارات البلزمة لسوق العمل.
وعمى ىذا األساس شممت الدراسة استطبلع رأي خريجات جامعة األميرة نورة 

لمعرفة المعمومات والميارات  ؛ه0341ه إلى عام 0341من عام بنت عبد الرحمن لمفترة 
 المعتمدة بالقسم. التي اكتسبنيا من الخطط الدراسية

ركزت استبانة استطبلع الرأي عمى النقاط التالية باعتبارىا األىم بالنسبة 
 لموضوع الدراسة:

 .حصول الخريجة عمى وظيفة    ·
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 .الميارات التي اكتسبتيا الخريجة من دراستيا    ·
 .أىم الميارات المطموبة في سوق العمل    ·
 .ميا القسم لطالباتوأىم الميارات التي يمكن أن يقد    ·

متطمبات سوق العمل من التخصصات  :شممت الدراسة في مبحثيا الثاني
 والوظائف المطموبة وغيرىا. ،من حيث القطاعات الطالبة لموظائف ،الشرعية

المرتبة األولى من حيث حاجتو لمتخصصات الشرعية  عمىالقطاع الحكومي  حاز
أما بالنسبة لجيات التوظيف  ،بلع% من عينة االستط0433باستحواذه عمى نسبة 

 بالتساوي بالنسبة ليذه الشرائح. العينةوالمسمى الوظيفي فقد تم في االستطبلع توزيع 
واستحوذت وظائف المعممة والمستشارة عمى أعمى نسبة بالنسبة لموظائف 

% لكل  0433ت الوظيفتان عمى نسبة ث حاز حي ،المباشرة المعتمدة عمى تخصص الخريجة
وعمى الجانب اآلخر استحوذت وظيفة إدارية ووظيفة سكرتيرة وىي من الوظائف  ،منيما

% 02.4% و42.1غير المباشرة وغير المرتبطة بتخصص الخريجة عمى أعمى نسب وىي 
ويوضح ذلك أن الحصول عمى ىاتين الوظيفتين والوظائف المشابية ليما ال  ،عمى التوالي
 .سالبكالوريو في مرحمة  بتخصص الخريجة اأو إيجابً  ايتأثر سمبً 

فإن ىذا الوضع قد يعني أن توفير التدريب الوظيفي لطالبات  :ومن ناحية أخرى
ويعالج مشكمة توظيف خريجات القسم حسب  ،القسم أثناء الدراسة يمكن أن يسد الفجوة

حيث أن التدريب يمكن أن يساىم في تأىيمين بشكل أكبر لمواكبة متطمبات  ،تخصصين
 متغير.سوق العمل ال

"جامعي في مجال التخصص"  :بالنسبة لممؤىبلت المطموبة لشغل الوظائف جاءت
وفي ما يتعمق بالكفاءات العممية  ،%0330في المرتبة األولى حيث حازت عمى نسبة 

والميارات المطموبة جاءت المغة اإلنجميزية والحاسب اآللي في المرتبة األولى بنسبة 
0334.% 

د كبيرة اعدأإشارة  :ي سمطت الدراسة الضوء عمييا ىيالتميمة ومن النقاط ال
%( إلى أن خريجات جامعة األميرة نورة ال ُيعتبرن من المتميزات 30)بنسبة من الخريجات 

وقسم الدراسات  ،وتتمثل أىمية ىذه النقطة في أنو عمى الجامعة ككل ،في سوق العمل
ات بالميارات التي تجعمين التركيز عمى تزويد الخريج ،اإلسبلمية عمى وجو الخصوص

 متميزات ومطموبات في سوق العمل.
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عن الدورات التي تزيد فرص الخريجات في الحصول  اشمل االستطبلع سؤااًل ىامً 
تمتيا  ،%0334وجاءت دورات تطوير الذات في المقدمة بنسبة  ،عمى الوظائف المبلئمة

 منيما. % لكل  231دورات المغة اإلنجميزية ودورات االتصال بنسبة 
%( إلى إمكانية عقد 4434ومن ناحية أخرى أشارت نسبة كبيرة من المجيبات )

في حال وجود برامج تأىيمية لمطالبات تعزز  ،اتفاقيات توظيف مع أصحاب العمل
 مؤىبلتين األكاديمية ومياراتين الوظيفية.

 التوصيات:
ًدا من ، يورد البحث عدفي ضوء النتائج التي توصل إلييا الفريق البحثي

التوصيات التي يمكنيا أن تسيم في تييئة خريجات قسم الدراسات اإلسبلمية في جامعة 
 نورة لسوق العمل السعودي:

نجازاتو. .0  توثيق نشأة قسم الدراسات اإلسبلمية في جامعة األميرة نورة، ونموه وا 
 االستفادة من األنشطة المنيجية وتفعيميا لتقوية مخرج قسم الدراسات اإلسبلمية .0

 الخريجات لسوق العمل. وتييئة
 تبني توصيات المؤتمرات والندوات فيما يتعمق بتطوير خريجي الجامعات. .4
إنشاء وحدة الخريجات في قسم الدراسات اإلسبلمية، لمحصول عمى قواعد بيانات  .3

 دقيقة لمعرفة عدد الخريجات، ونسبة العامبلت منين، وفي أي القطاعات.
 التي تحتاجيا الخريجة. األنشطة المنيجية زيادة الميارات الوظيفية في .1
وضع استراتيجيات تعاون بين قسم الدراسات اإلسبلمية وقطاعات العمل  .0

المختمفة، وعقد اتفاقيات مع تمك القطاعات؛ لتوفير فرص وظيفية لخريجات 
 . القسم بعد تدريبين عمى المواصفات المطموبة لموظائف المطروحة

الدراسة لضمان إكساب الطالبات الميارات  تطبيق البرنامج المقترح محل .7
 األكاديمية والشخصية والوظيفية، بناًء عمى بحث عممي ال اجتيادات شخصية.

 عمل ورش تدريبية ألعضاء الييئة التعميمية لتطبيق البرنامج محل الدراسة. .3
إجراء أبحاث تطبيقية لقياس أثر البرنامج محل الدراسة في التقميل من البطالة  .2

 ت قسم الدراسات اإلسبلمية.لخريجا
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 المبلحق:
( لمكشف عن نسبة الموظفات من خريجات قسم الدراسات 0)ةاستبان

 ه0341ـــ0341من عام اإلسبلمية
 عزيزتي الطالبة....... حفظك اهلل
 السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

بنت  في إطار سعي قسم الدراسات اإلسبلمية بكمية اآلداب بجامعة األميرة نورة 
الرحمن نحو تطوير منظومة برامجو التعميمية وخطتو الدراسية بما يسيم في تطوير  عبد

مكانات طالبات القسم ويؤىمين لمتوافق مع احتياجات جيات التوظيف، في ظل  قدرات وا 
المتغيرات المحمية واإلقميمية والدولية التي أثرت بشكل أو أخر عمى سوق العمل المحمي، 

 ه االستبانة بيدف:فقد تم إعداد ىذ
معرفة نسبة الخريجات البلتي حصمن عمى وظائف في سوق العمل، ومجاالتيا،  .0

 وذلك من خبلل العينة التي أجابت عمى االستبيان.
معرفة الميارات التي اكتسبتيا الخريجة من خبلل األنشطة المنيجية في دراستيا  .0

 الجامعية.
عمل في نظر الخريجة، وبناء عمى تحديد أبرز الميارات التي يركز عمييا سوق ال .4

 ذلك ترغب بالتركيز عميو في األنشطة الجامعية.
تطوير الخريجات من خبلل إقامة دورات تطويرية لين بعد تخرجين، وفق ما  .3

 يخدمين في مجال التوظيف.
وبصفتك عزيزتي الخريجة المختصة في ىذا المجال، فإننا نأمل منك التكرم 

ونود التأكيد عمى  ،في ىذا اإلطار يدف االستفادة من مرئياتكبتعبئة االستبيان المرفق ب
 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي. ،أن بيانات ىذه االستبانة ستكون سرية

 شاكرين ومقدرين حسن تعاونك سمفاً 
 وتفضمي بقبول وافر التحية والتقدير

 فريق الدراسة بقسم الدراسات اإلسبلمية
 كمية اآلداب
 ة نورة بنت عبدالرحمنجامعة األمير 
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 : تكرمًا وتفضبًل نرجو تعبئة االستبانة بما ىو مطموب في األسئمة..متغيرات الدراسة

 ؟ىل أنت من خريجات قسم الدراسات اإلسبلمية بجامعة األميرة نورة -
 نعم 
 ال 

 :سنة التخرج -
 0341ه 
 0340ه 
 0340ه 
 0344ه 
 0343ه 
 0341ه 

 ؟ىل حصمت عمى وظيفة/وظائف بعد التخرج -
 نعم 
 ال 

 .مجال الوظيفة/ الوظائف التي عممت/ تعممين بيا -
 المجال اإلداري الحكومي 
 المجال اإلداري الخاص 
 المجال التعميمي الحكومي 
 المجال التعميمي الخاص 
 ال أعمل 

 ؟في حال لم تحصمي عمى وظيفة بعد التخرج، ما ىي األسباب -
 عدم كفاية المؤىبلت لمفرص الوظيفية المتاحة 
 دل التراكميانخفاض المع 
 المواصبلت 
 االختبلط في العمل 
 ال ينطبق عمي ىذا السؤال 
 أخرى .............. 

 ؟الميارات التي اكتسبتيا من خبلل األنشطة المنيجية في دراستك الجامعية -
 ميارات تطوير الذات 
 ميارات التعامل مع اآلخرين 
 ميارات اإللقاء والحوار 
 ميارات اتخاذ القرار وحل المشكبلت 
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 رات الحاسب اآلليميا 
 ميارات إدارية 
 ميارات لغوية 
 ميارات التخطيط االستراتيجي 

أبرز الميارات التي يركز عمييا سوق العمل بنظرك، وترين التركيز عمييا في  -
 األنشطة الجامعية.

 الميارات الشخصية 
 الميارات اإلدارية 
 الميارات التقنية والحاسب 
 الميارات المغوية 
 ال أعمم 
 ........أخرى........ 

في حال قدم قسم الدراسات اإلسبلمية دورات تطويرية لخريجاتو.. ماىي أبرز  -
 المجاالت التي ترين أىميتيا بالنسبة لك وتخدمك في مجال التوظيف.

 مجال الميارات الشخصية 
 مجال الميارات اإلدارية 
 مجال الميارات التقنية والحاسب 
 ال أعمم 
 ..........................شكرا لك       أخرى 

 لدى سوق العمل السعودي معرفة واقع قسم الدراسات اإلسبلمية (6ة)استبان
 ...... يحفظو اهلل. عزيزي المستجيب
 ...... يحفظيا اهلل. عزيزتي المستجيبة

 السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
بجامعة األميرة نورة بنت  اآلداب بكمية الدراسات اإلسبلمية في إطار سعي قسم 

الرحمن نحو تطوير منظومة برامجو التعميمية وخطتو الدراسية بما يسيم في تطوير  بدع
مكانات طالبات القسم في ظل  ويؤىمين لمتوافق مع احتياجات جيات التوظيف ،قدرات وا 

مل المحمي، المتغيرات المحمية واإلقميمية والدولية التي أثرت بشكل أو أخر عمى سوق الع
 : بيدف ةتبانسفقد تم إعداد ىذه اال

 . التعرف عمى التخصصات المتاحة لمقسم النسائي لديكم .9
 . التعرف عمى الفرص الوظيفية المتاحة لخريجات قسم الثقافة اإلسبلمية .6
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التعرف عمى مدى حاجة القطاعين العام والخاص لخريجات قسم الثقافة   .4
 . اإلسبلمية

 . عمل السعوديالتعرف عمى مدى مبلئمة مخرجات القسم مع متطمبات سوق ال .9
التعرف عمى الميارات البلزمة لمخرجات القسم لمحصول عمى فرص وظيفية  .4

 مبلئمة.
وبصفتكم من أىل الخبرة واالختصاص في ىذا المجال فإننا نأمل منكم التكرم بتعبئة 
االستبيان المرفق بيدف االستفادة من خبرتكم في ىذا اإلطار ونود التأكيد عمى أن بيانات 

 . ألغراض البحث العممي نة ستكون سرية ولن تستخدم إالتباسىذه اال
 شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم سمفًا  
 وتفضموا بقبول وافر التحية والتقدير  
 

 فريق الدراسة بقسم الدراسات اإلسبلمية
 كمية اآلداب

 الرحمن جامعة األميرة نورة بنت عبد
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 نرجو اختيار ما يناسبكم مع التكرم تكرمًا وتفضبلً ) :متغيرات الدراسة :ثانياً 
 بتعبئة ما ىو مطموب عمى النحو الوارد أدناه( 

 ................. ما ىو إسم مؤسستكم الموقرة   .0
   إلى أي القطاعات تنتمي مؤسستكم الموقرة .0

 )ب( القطاع الخاص  )أ( القطاع الحكومي
 )ال(        )نعم(  ىل يوجد لديكم عمالة متاحة لمقسم النسائي .4
 كم تبمغ نسبة العمالة النسائية المتاحة ) إن وجدت(: .3

 . % 01أقل من  )أ(
 . % 11% إلى أقل من  01)ب( من 
 . % 71% إلى أقل من  11)ج( من 

 . % 71أعمى من  )د(
 ىل توجد لديكم فرص عمل متاحة لخريجات قسم الدراسات اإلسبلمية: .1

 )ال(      )أ( نعم
 تبمغ نسبتيا:. إذا وجدت ىذه الفرص كم 0
 . % 01أقل من  )أ(

 . % 11% إلى أقل من  01)ب( من 
 . % 71% إلى أقل من  11)ج( من 

 . % 71أعمى من  )د(
 . ىل مؤسستكم الموقرة بحاجة إلى توظيف خريجات القسم: 7

 )ب( ال     )أ( نعم
 . ىل سبق وأن قمتم بتوظيف أحد خريجات القسم من جامعة األميرة نورة بنت عبد3
 . لرحمن أو غيرىا من جامعات المممكةا

 )ب( ال    )أ( نعم
 . إذا قمتم بتوظيف أحد خريجات ىذا القسم فيل تعتقدون أنين مؤىبلت عمى نحو جيد؟2
 ال )ب(   نعم  )أ(
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والمرتبطة  لديكم . من وجية نظركم ىل يوجد عدد كافي من الفرص الوظيفية المتاحة01
 بتخصص القسم؟

 ال )ب(   نعم  )أ(
نوعية  . إذا كنتم ترون أن خريجات القسم بحاجة ماسة لتطوير ميارتين، فماىي00

 لتطويرىا؟ الميارات التي تعتقدون أنين بحاجة ماسة
........................................................................................

........................................................................................ 
. من وجية نظركم ما ىي أىم التحديات عمى تواجو خريجات قسم الدراسات اإلسبلمية 00

 في الوقت الراىن؟
........................................................................................

........................................................................................ 
. ىل لديكم رؤية واضحة يمكن من خبلليا تطوير خريجات قسم الدراسات اإلسبلمية 04

 الرحمن؟ بجامعة األميرة نورة بنت عبد
........................................................................................
........................................................................................ 

 –أىداف  –رسالة  –برنامج الدراسات اإلسبلمية، )رؤية  ىل سبق وأن اطمعتم عمى .03
 خطط دراسية(؟ 

 ال )ب(   نعم  )أ(
أن البرنامج بمكوناتو . إذا كان سبق لكم االطبلع عمى برنامج القسم، فيل تعتقدون 01

 السابقة قادر عمى تخريج طالبات تتوافق مواصفاتين مع متطمبات سوق العمل؟ 
 ال )ب(   نعم  )أ(
 

تودون إضافتيا، ) تفضبًل نرجو إضافتيا  ةستبان. ىل لديكم أشاء أخرى لم تتضمنيا اال01
 إن وجدت(؟

........................................................................................
........................................................................................ 

 شاكرين ومقدرين جيودكم ووقتكم الثمين



 م 6196، الجزء األول( يوليو لسنة 961مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -416- 

 :فيرس المصادر
االستثمار في رأس المال البشري، مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية  .0

 ياض.الصناعية بالر 
البشرية، عمان، عالم الكتب  الموارد(، تنمية 0112الظاىر، نعيم إبراىيم، ) .0

 الحديث.
(، تطور إدارة الموارد 0101العزاوي نجم عبد اهلل، وعبد اهلل حسين جواد، ) .4

 البشرية، عمان، دار العزاوي.
(، دور معاىد ومراكز التدريب األىمية في 0113العنزي، أمل بنت عواد، ) .3

في تأىيل الشباب السعودي لسوق العمل، رسالة عممية، جامعة الممك المساىمة 
 سعود.

(، مدى تييئة التعميم الجامعي 0104المقيطيب، رحاب بنت محمد بن صالح، ) .1
المرأة لسوق العمل من وجية نظر عينة من المتخصصات في العموم اإلنسانية، 

عودية وطالبات ماليزيا، دراسة استطبلعية مقارنة بين طالبات المممكة العربية الس
 رسالة عممية، جامعة الممك سعود.

 العالي التعميم من التنمية احتياجات ،(0110) محمد، بن آل عبد اهلل، إبراىيم .0
 العمل سوق احتياجات تمبية عمى العالي التعميم لقدرة تحميمية وصفية دراسة
 التربوية، مالعمو : سعود الممك جامعة مجمة في منشور بحث االجتماعي، والطمب
 (.0) العدد

(، التحديات المعاصرة أمام الموارد البشرية  0110حسين، شعبان محمد، ) .7
 العربية وسبل التغمب عمييا، دورية معيد اإلدارة العامة.

 . (، الحياة اليومية لمفرد وعبلقتو االجتماعية0101دىان محمد، ) .3
ل، االعالي وقطاع األعم (، تفعيل التعاون بين التعميم0110اهلل بو بطانة، ) عبد .2

 مكتب التربية العربي لدول الخميج، الرياض.
(، اقتصاديات التعميم، الطبعة األولى، دار المسيرة، 0114فاروق عبده فميو، ) .01

 عمان.
(، أدوار ووظائف جديدة لمتعميم العالي، المؤتمر الدولي حول 0110)، كولن بأول .00

م العالي، سمطنة عمان، جامعة القرن الحادي والعشرين، وزارة التعمي
 .0110مسقط
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