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مين وجهية  الجامعيات السيعوديةبعية العليوم الشير  لتطوير برامج تعلييمالمستويات المعيارية 
 نظر المتخصصين

 رياض بن طويرش شتات المطرفي
قسييم المنيياهج وطييرر التييدريم )العلييوم الشييرعية(، كلييية التربييية، جامعيية الجييو ، الممل يية 

 العربية السعودية.
 r.almatrafi@ju.edu.saالبريد االل تروني: 

يارية التي ينبغي االنطالر منها في هدفت الدراسة إلى تحديد المستويات المع المستخلص:
بناء برامج تعليم وتعلم العلوم الشرعية وخططها الدراسية في الجامعات السعودية، ومن ثيم 
فييي لمليتييي التييدريم والتثييويم، ثييم تثييديم تصييور مثتييرر لتطييوير هيي   البييرامج فييي  ييوء 

اسيتخدم الباثيث  المستويات المعيارية التي تم التوصل إليها. ومن أجل تحثيق هي ا الهيد 
المينهج الوصييلي لبجابيية للييى تسييا،الت البحييث، وقييد التمييد اسييتبانة ألييدها لهيي ا الهييد . 

ألضيياء هي يية المتخصصييين فييي العلييوم الشييرعية ميين وتمثلييت لينيية البحييث فييي لييدد ميين 
التييدريم بيليييات التربييية وكليييات الدراسييات اشسييالمية والشييريعة، وقييد بليي  إجمييالي لييددها 

وصل البحث إلى قائمة بالمستويات المعيارية التي ينبغيي تبنيهيا فيي الخطية ( فردًا. وت٠٦)
التدريسية ولمليات التيدريم والتثيويم فيي بيرامج العليوم الشيرعية. وبنياًء للييب قيدم البحيث 
تصييوًرا مثترثييًا لمييا ينبغييي أل ت ييول لليييب بييرامج العلييوم الشييرعية فييي الجامعييات السييعودية 

العلوم الشرعية، وتبني تعليم مراجعة برامج  أكد للى  رورةو بهد  رفع كلاءة المخرجات. 
مدخل المعايير والمسيتويات المعياريية فيي إصيالر تلير البيرامج، واألخي  بثائمية المسيتويات 
المعيارييية وبالتصييور المثتييرر فييي الدراسيية، وأخيييرًا تييم تثييديم لييدد ميين المثترثييات البحثييية، 

 ة في ه ا االتجا .للتح الباب أمام الباثثين شكمال المسير 
تطيييوير بيييرامج، العليييوم الشيييرعية، الجامعيييات ال لميييات الملتاثيييية: المسيييتويات المعياريييية، 

 السعودية. 
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Abstract: 

 The study aimed to identify the standard levels that should be 
taken for Islamic sciences’ study plan, teaching, and evaluation. 
And then provide a proposed concept for the development of these 
programs in the light of standard levels. In order to achieve this 
goal, the study used a descriptive approach to answer the study 
questions, and adopted a questionnaire prepared for this goal. 
The study sample consisted a number of Islamic Sciences’ faculty 
members, the total number was (60) individuals. The study has 
reached a list of standard levels that should be adopted for Islamic 
sciences’ study plan, teaching, and evaluation. Accordingly, the 
study presented a proposed concept to raise the efficiency of these 
programs’ outputs. The study recommended the need to review 
Islamic Sciences programs, and the adoption of the approach of 
standards levels to reform these programs, and finally a number 
of research proposals were presented, to open the door for 
researchers to complete this direction. 

KeyWords: standard levels, develop programs, Islamic Science, 
Saudi universities. 
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 :المثدمة
تشييهد الممل يية العربييية السييعودية قلييزات متسييارلة فييي جوانيية الحييياة المختلليية،  

مبلورة لملهيوم التنميية المسيتدامة مين خيالل ثالثية مرت يزات رئيسية:  ٠٦٠٦وجاءت ر،ية 
تحثييق هي   المرت يزات إليى ميواطنين  مجتمع ثيوي، واقتصاد مزهر، ووطن طمور. ويتطلة

يتمتعييول بهمييم لالييية، وكليياءات متثدمييية، فالييدول بمواطنيهييا اليي ين يصيينعول مسيييتثبلها 
وقييد شييهد تيياريل الييدول المتثدميية للييى أنهييا دهييرت ولمعييت ب يييدي  ويسييتمرول مثييدراتها.

 مواطنين سخروا ألميارهم خدمية ألوطيانهم. وليم ت ين تلير اليدول لتحظيى بهي ا الصين  مين
األفراد ما لم يين لديها نظام تعليمي متطور ومتجدد، ينطلق من إيمال ثقيثي ب ل التنميية 
المستدامة ال تتحثق إال بااللتماد للى اشنسال المؤمن بثدراتب والثيادر لليى توجيههيا فيي 

 تطوير نلسب ووطنب. 
يية ويعد خريجيو العليوم الشيرعية فيي اليدول اشسيالمية ولليى رأسيها الممل ية العرب 

السعودية من أهم الميتسبات التي تحير  الدولية لليى إليدادهم بشييل جييد، نظيًرا ليدورهم 
المهييم والييرئيم فييي مجيياالت متعييددة، فميينهم الثا ييي، وميينهم كاتيية العييدل، وميينهم خطييية 
الجمعيية، وميينهم العييالم، وميينهم األسييتا  الجييامعي، ولييدد كبييير ميينهم معلمييول فييي مييدار  

( أنب من "المؤميل أل يييول خيريج العليوم الشيرعية ٤، ٠٦٦٠بي )ويرى الزل التعليم العام.
إنسانًا صالحًا ومصلحًا في الحياة االجتماعية، و لر بميا يحميل مين مييران األنبيياء للييهم 
الصالة والسالم وقدوتب األول محمد صلى هللا لليب وسلم، ل لر فهو الميل  بتحدييد درجية 

ومظياهر السيلو ، وكي لر بتنميية المييول واالتجاهيات ممارسة القيم والمثيل العلييا والعيادات 
 .لدى أفراد المجتمع"

وثيث إل التخصصات الشرعية، وكليات الشريعة والدراسات اشسالمية تتواجد في 
أغلة الجامعات العربية واشسالمية، وباألخص في جامعات الممل ة العربية السعودية؛ بيات 

هاجم الغيورين للى ه ا الدين، والمتطلعين إلى إصالر التعليم الجامعي الشرلي وتطوير  
( ٠٦٦٠ويرى الزلبيي ) أل ييول اشسالم بل ر  الوسطي، وفثهب في ميانتب التي تليق بب. 

إل لطييالب العلييوم الشييرعية وخريجييي ال ليييات الشييرعية واشسييالمية ميانيية فييي نلييو  أفييراد 
متخصيص فيي العليوم األخيرى المجتمع لم تتزلزع، فهم األقدر للى إثيدان التغييير مين أي 

شييريطة أل يحسيين اختيييارهم، وملييدادهم ألداء دورهييم التولييوي واشرشييادي فييي ثييياة األميية. 
كيف ال ييول  لر وخريجي العلوم الشرعية هم العلماء والخبراء ال ين يجتهيدول فيي  يوء 

 الدليل من الثرآل والسنة في قضايا األمة، ويثدمول الحلول لمشيالتها. 
تعلييييم العلييوم الشيييرعية؛ فثييد أوليييت الممل يية العربيييية السييعودية جيييل وفييي جانيية 

اهتمامها بالتعليم وبالمعلم بشيل لام، وبمعلم العلوم الشرعية بشيل خا . و لير ألهميتيب 
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المنبثثة من أهمية المواد التي يدرسها، فهو مين يعليم النيا  أميور ديينهم، وكيبيية عبيادة 
في تحثيق أهدافها المبنية لليى تحثييق العبوديية  ، هللا خالثهم. فهو شرير رئيم للدولة 

وداللة النا  للى ديين هللا، وبييال شيريعتب لهيم. ويعيد معليم العليوم الشيرعية الداعيية إليى 
هللا، والثدوة الحسنة للمتعلمين، والمرشد والموجب لهم للحصول لليى خييري اليدنيا واةخيرة. 

تب أشر  الودائ  وألالها، و لر لشر  أل وديلة المعلم ومهم (٠٦٠٠وقد  كر الشر  )
ْلييَم المييواد التييي يدرسييها. وقييد قييال هللا تعييالى:  يَن أاوتاييوا اْلعَّللا يين اْم َوال يي َّللا يَن آَمناييوا مَّللا ا ال يي َّللا  ُ َيْرَفييعَّللا 

 (.11 :)المجادلة َدَرَجات  
مما سبق يتبين مدى أهمية خريجي العلوم الشرعية، ودورهم المهم فيي المجتميع  

المي، وأل االهتمام بإلدادهم في الجامعات يعيد هيدفًا سياميًا يسيعى المتخصصيول فيي اشس
الشريعة لتحقيثب. وثتى نحظى بمتخصيص فيي العليوم الشيرعية وخيريج قيادر لليى تحثييق 
أهييدا  وطنييب، ويعمييل للييى لمارتييب، وتطييوير ؛ فإنييب ينبغييي للينييا االهتمييام ببييرامج إلييداد  

داخل إصيييالر التعلييييم الييييوم هيييي ميييدخل المعيييايير المهنيييية والتخصصيييية. ولعيييل أهيييم مييي
والمستويات المعيارية التي أثبتت جدواها في اشصالر. وقيد زاد اهتميام التربيويين وأصيحاب 
الثرار في إصالر التعليم بالمعايير وبالمستويات المعيارية لثة نشر التثرير األمرييي "أمة 

منيييب المسيييتويات المعياريييية  م، والييي ي انبثثيييت٠٨٩٠معر ييية للخطييير" الييي ي صيييدر ليييام 
ويعد ميدخل المعيايير والمسيتويات المعياريية  يرورة ملحية فيي إصيالر  (.٠٦٠٤)محمود، 

التعليييم، وقييد أثبتييت كلاءتهييا وفعاليتهييا فييي تحسييين المخرجييات التعليمييية. و كيير ثييمييي 
(Hakimi, 2009 أل صييناع السياسيية التربوييية "يل ييرول فييي االسييتلادة ميين الجييودة )

لتعليم من أزمتب التيي يواجههيا نتيجية تنيامي وليي المجتميع باثتياجاتيب وتطلعاتيب" شخراج ا
(. ليي ا؛ فثييد اسييتلادت كثييير ميين الجامعييات ميين مييدخل المعييايير وتطبيثاتييب فييي ٠٨) : 

برامجها المتعددة بهد  رفع مستوى الخريج، و لر إيمانًا بدور الخريج المواطن في نهضية 
 .(Backhus, 2006)ل رية والثثافية والمعرفية الوطن واالرتثاء بمستوياتب ال

وت سيًسييا للييى مييا سييبق، فثييد اسييتهد  البحييث الحييالي التوصييل إلييى المسييتويات المعيارييية 
الالزميية لتطييوير البييرامج األكاديمييية للعلييوم الشييرعية وخططهييا الدراسييية ميين خييالل اسييتثراء 

ين مييين خيييالل أداة كتابيييات المتخصصيييين المنشيييورة، واسيييتطالع آراء الخبيييراء المتخصصييي
  صممها الباثث، كما سي تي الثًثا.
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 :مشيلة البحث
تشير العديد من نتائج الدراسات السابثة وجود  ع  فيي بيرامج العليوم الشيرعية  

في الوطن العربي بشيل لام وفي الممل ة العربيية السيعودية بشييل خيا  كدراسية المعجيل 
(، ودراسية الشيرفي ٠٦٠٠ربابعية ) (، ودراسة٠٦٠٢(، ودراسة قرقز )٠٦٠٢وآل شطيف )

(. كميييا أشيييارت مجمولييية مييين الدراسيييات إليييى أهميييية ٠٦٠٠(، ودراسييية ربابعييية )٠٦٠٠)
استخدام المعايير والمستويات المعياريية كميدخل شصيالر التعلييم، وتجوييد مخرجيات العليوم 

(، ٠٦٠٢(، ودراسيية الهيياجري )٠٦٠٠الشيرعية. وميين أهييم تلير الدراسييات دراسيية الشيرفي )
(، ودراسيية ٠٦٠٠(، ودراسيية الزينييي )٠٦٠٠(، ودراسيية الشيير  )٠٦٠٠راسيية الشييمري )ود

وبناًء للى ما سبق، ومن منطلق خبرة الباثث كعضو هي ة تيدريم فيي  (.٠٦٦٩قاسم )
قسييم المنيياهج وطييرر تييدريم العلييوم الشييرعية، واطاللييب للييى بييرامج العلييوم الشييرعية فييي 

خصصيب؛ يي تي البحيث الحيالي محاولية لبسيهام الجامعات السعودية كجزء من اهتماماتب وت
في تثديم ر،ية شصالر برامج العلوم الشرعية في الجامعيات السيعودية مين خيالل االلتمياد 

"قصيور فيي مخرجييات وتتحيدد المشييلة بييي  لليى المسيتويات المعيارييية رافيًدا مهًميا للتطييوير.
 ييع  االلتميياد للييى بييرامج العلييوم الشييرعية بالجامعييات السييعودية، ممييا قييد يعييزى إلييى 

المسييتويات المعيارييية فييي إلييداد هيي   البييرامج وتطبيثاتهييا". وميين ثييم يسييعى البحييث الحييالي 
 بيرامج تعلييم الالزمية لتطيوير لبجابة لن السيؤال اليرئيم التيالي: ميا المسيتويات المعياريية

 ؟ من وجهة نظر المتخصصين الجامعات السعوديةومخرجاتها بالعلوم الشرعية 
 ب األس لة اةتية:ويتلرع لن

بناء خطط برامج تعليم العليوم الشيرعية فيي الجامعيات الالزمة ل. ما المستويات المعيارية ٠
 ؟من وجهة نظر المتخصصين السعودية

 العلوم الشرعية في الجامعات السيعوديةبرامج تدريم الالزمة ل. ما المستويات المعيارية ٠
 ؟من وجهة نظر المتخصصين

 العليوم الشيرعية فيي الجامعيات السيعوديةبيرامج تثويم الالزمة للمعيارية . ما المستويات ا٠
 ؟من وجهة نظر المتخصصين

العليوم الشيرعية فيي الجامعيات السيعودية فيي تعلييم . ما التصيور المثتيرر لتطيوير بيرامج ٤
  وء المستويات المعيارية؟ 
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 :البحثأهدا  
 تسعى الدراسة تحثيق ما يلي:

بناء خطط برامج تعليم العلوم الشيرعية فيي ل الالزمةستويات المعيارية . تحديد قائمة بالم٠
 .من وجهة نظر المتخصصين الجامعات السعودية

تييدريم العلييوم الشييرعية فييي الجامعييات ل الالزميية. تحديييد قائميية بالمسييتويات المعيارييية ٠
 .من وجهة نظر المتخصصين السعودية

تثيييويم العليييوم الشيييرعية فيييي الجامعيييات ل زميييةالال . تحدييييد قائمييية بالمسيييتويات المعياريييية ٠
 .من وجهة نظر المتخصصين السعودية

. و ع تصور مثتيرر لتطيوير بيرامج العليوم الشيرعية فيي الجامعيات السيعودية فيي  يوء ٤
 المستويات المعيارية.

 :البحثأهمية 
 ترجع أهمية البحث الحالي إلى:

ت السيعودية فيي  يوء المسيتويات . إلادة النظر فيي بيرامج العليوم الشيرعية فيي الجامعيا٠
 المعيارية.

. توجيييب اهتمييام المختصييين وأصييحاب الثييرار فييي الجامعييات والتعليييم العييالي إلييى  ييرورة ٠
 .  هامخرجاتو  العلوم الشرعيةتعليم األخ  بالمستويات المعيارية كمدخل لتطوير برامج 

ويات المعياريية التيي . تليد مخططي برامج العلوم الشرعية من خالل تثديم قائمية بالمسيت٠
 ينبغي أل ت ول لليها تلر البرامج.

. تمثل نتائج الدراسة منطلثًا مهمًا للقيام بدراسات أشمل تهد  إليى تطيوير بيرامج العليوم ٤
 الشرعية في الجامعات السعودية.

 . تشيل ه   الدراسة أساسًا نظريًا يستليد من الباثثول في مجال برامج العلوم الشرعية. ٢
دم تصورًا مثترثًا في تطوير برامج العلوم الشرعية في الجامعات السيعودية فيي  يوء . تث٠

 .المستويات المعيارية
 :البحثثدود 

 للى: ثدود البحث تثتصر
وألضياء هي ية التيدريم فيي األقسيام العلميية التيي تتيولى  الشيرعية،برامج العلوم  -

شسييالمية وكليييات تييدريم هيي   البييرامج فييي كليييات العلييوم الشييرعية والدراسييات ا
 الملر سعود(. –الحدود الشمالية  –ثلر الباطن  –في جامعات )الجو   التربية
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، التييدريم، التثييويم( فييي البرنييامج األكياديميالمسيتويات المعيارييية لييي )بنياء خطيية  -
 السعودية.برامج العلوم الشرعية في الجامعات 

 :البحثمصطلحات 
( ب نهييا "أف يييار أو معلوميييات ٠٦٦٤ن وثسييين )المسييتويات المعياريييية: يعرفهييا لبيييد الييرثم

مصيياغة فييي عبييارات تو ييح مييا يجيية أل يعرفييب الطاليية، ويثييوم ب دائييب فييي نهاييية إتمامييب 
(. ويعرفهيييا الباثيييث إجرائييييًا: مجمولييية العبيييارات التيييي تصييي  ٢٠لبرنيييامج إليييداد " ) : 

 لوم الشرعية.  األداءات اللعالة والمثننة التي يمين استخدامها للحيم للى جودة خريج الع
برامج العلوم الشرعية: مجمولة األهدا  والمثررات التي يدرسها الطلبية الملتحثيول  يمن 
بييرامج أكاديمييية فييي تخصييص العلييوم الشييرعية فييي الجامعييات السييعودية، بغييرض تيي هيلهم 

 للعمل في ميادين الدولة المختللة )الثضاء، المحاماة، التدريم، وغير  لر(. 
 :الدراسة النظرية

من أجل اشجابة لن أس لة البحث، وبناء أداتب سيتناول الباثث الدراسية النظريية 
   في محورين للى النحو التالي:

 :ومخرجاتها أواًل: برامج العلوم الشرعية في الجامعات السعودية
تعد العلوم الشرعية أثد أهم التخصصات في جامعات الممل ة العربيية السيعودية،  

ثرًصييا واهتماًمييا كبيييرين، كونهييا تمثييل الرافييد األسييا  لل ييوادر الدينييية التييي توليهييا الدوليية 
والشيييرعية فيييي ليييدة تخصصيييات تعيييول لليهيييا الدولييية تحثييييق أهيييدافها والمحافظييية لليييى 
خصوصييييتها الدينيييية الوسيييطية، ثييييث شيييرفها هللا لت يييول بليييد الحيييرمين الشيييريلين، وقبلييية 

 لبسالم والمسلمين في جميع أنحاء العالم.  
( أل طالب ال لييات الشيرعية والدراسيات اشسيالمية ٤٩٠، ٠٦٠٠د الشرفي )ويؤك 

يحظول باهتمام كبير في المجتمع اشسالمي، وي تول في طليعة طالب الجامعات مين ثييث 
الميانة واألهمية، و لير "لشير  العليم الي ي ينتميول إلييب، ولعظيم الرسيالة التيي يحملونهيا؛ 

جهم، فهييم ميين يثييوم بتبلييي  دينييب لميين هييم تحييت ول ييونهم الموقعييول ليين ربهييم بعييد تخيير 
واليتهم، وهم معنيول بالدرجة األولى بالقيام بلريضية األمير بيالمعرو  والنهيي لين المن ير 
في أغلة األثيال، كميا أنهيم هيم الي ين توكيل إلييهم مهيام اللتيوى والثضياء وتيدريم اليدين 

يل العلمييي وفييي التلييور والييدلوة إلييى هللا، وليي ا يجيية أل ييونييوا هييم األفضييل فييي التحصيي
 األكاديمي.".



 م 0202لسنة  يناير( الثالثجزء ال ، 581العدد: ) ، جامعة األزهر ، مجلة كلية التربية
 

 

 -133- 

وقييد جيياءت الجامعييات وال ليييات الشييرعية المتخصصيية بهييد  إلييداد طييالب العلييم  
الشرلي إلدادًا مميزًا للقيام بمهامهم العظيمة. ل ا نجد أل الجامعات السعودية تعنى بشييل 

وميع  لير ال  كبير بتدريم العلوم الشرعية، وتسعى لتطوير تلر ال ليات بين الحين واةخر.
تزال المؤشرات تدل للى وجود  ع  ملمو  في مخرجات تلر ال ليات كما دلت للى  لر 
العديد من الدراسات الم كورة آنلًا. وال بد له ا الضع  مين تيدار  ومعالجية ليحظيى اليوطن 
بمخرجات ترتثي لتحثيق أهدافب المستمدة من الشريعة. فضيع  مخرجيات العليوم الشيرعية 

  فيي مييادين العميل المهمية والحساسية فيي جوانية العليوم الشيرعية، ومين يؤدي إلى  ع
 لير  ييع  فييي التييدريم، و ييع  فييي الثضيياء والمحاميياة، و ييع  فييي اللتييوى، بييل ربمييا 

 تسبة ه ا الضع  إلى انحرا  المجتمع أو جزء منب لن منهج الوسطية في الدين. 
 :دور خريج العلوم الشرعية في بناء المجتمع

م الشيييرعية داعيييية وصييياثة ف ييير، ولمليييب مسيييتمر ومهيييم فيييي بنييياء خييريج العليييو 
المجتمع، لما يحملب من للم شرلي. فهو يعمل للى تربية النلو  وتزكيتها، ونبينا محميد 

ْم )صلى هللا للييب وسيلم معليم البشيرية، وقيد قيال لنيب تعيالى:  يْنها يواًل مهَّللا ْم َرسا َنيا َواْبَعيْث فَّللاييهَّللا َرب 
ْم آَياتَّللايي ييما اْل َّللاَتيياَب َوالْ َيْتلاييو َلَلييْيهَّللا مْ َر َوياَعلهَّللاماها ْيَمييَة َوياييَزكهَّللايهَّللا ييَر َأنييَت اْلَعزَّللايييزا اْلَح َّللايييما  حَّللا )البثييرة:  (إَّللان 

(. كما أل خريج العلوم الشرعية يثدم العلم والعمل ألفيراد المجتميع الي ي يعييه فييب، ٠٠٨
نش تب، ويحثب فهو أنمو ج وقدوة مشاهدة، لب أثر  بين المتعلمين. يحمل هم تربية الجيل وت

للييى ثيية دينييب ووطنييب، والسييمع والطاليية لييوالة أميير ، ولييدم الغلييو والمجافيياة فييي الييدين 
ويييؤدي الييتمين ميين العلييم الشييرلي، وجييودة مخرجييات كليييات الشييريعة  (.٠٦٠٢)الهيياجري، 

والدراسات اشسالمية في الجامعيات السيعودية إليى وجيود قياض ومحيام وطالية لليم وملتيي 
دينهم وكيبيية التعاميل ميع دنيياهم فيي  يوء تعياليم اشسيالم )الشيرفي، يبصر النا  ب مور 

(. وال يخلى للى العثيالء خطيورة تصيدر هيؤالء فيي المجتميع اشسيالمي ميع ٤٨٠، ٠٦٠٠
بضييالة مزجيياة ميين العلييم اليي ي لربمييا أ يير بييالمجتمع وأسيياء لبسييالم وأهلييب. فييالمجتمع 

ا  بيييب الظيين، أو يحبونييب ألخالقيييب المسييلم ال ييبيييب العييالم أو الثا يييي اليي ي يحسيين النيي
ولعاطلتييب؛ دول تمينييب الجيييد ميين العلييم الشييرلي اليي ي هييو محييور ارت يياز النجييار فييي أداء 

 مهمتب الشرعية. 
وفي جانة التعلييم وهيو الجانية الي ي يحتيل النصيية األكبير فيي مخرجيات العليوم 

المنيياهج،  ( أل المعلييم المعييد جيييدًا يسييتطيع تحثيييق أهييدا ٠٦٦٠الشييرعية؛ يييرى شييور )
ويجعلهييا واقعيييًا ملموسييًا لليييى أرض الواقييع. فيييالمعلم هيييو "الرجييل الييي ي يرت ييز للييييب بنييياء 
الطالب، وبب يشمل ه ا البناء أو يتهاوى، فثد ييول المنهج في غاية الجيودة، إال أل هي   
الجييودة تيي روها الريييار إ ا قييام للييى تنلييي ها معلييم غييير جيييد. وقييد ييييول التوجيييب التربييوي 
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رة التعليمية في أوج االمتياز، ول ين هي ا االمتيياز يعصي  بيب معليم غيير مؤهيل تي هياًل واشدا
جيدًا لعملب. وما ا يمين أل تلعل التثنية التعليمية دول معليم كيفء يخطيط لهيا ويبرمجهيا، 
ويثوم مخرجاتها، ويسد ثغراتها، ويحسن استثمارها. وهل لرفنا فيي تياريل البشيرية مجتمعيًا 

وافر تعلييم جييد ألبنائيب؟ وهيل لرفيت البشيرية تعليميًا جييدًا دول معليم جييد؟ نال ثظًا دول ت
وكما ال يخلى لليى كيل  ي لية  (.٢وهل لرفنا معلمًا جيدًا دول نظام جيد لت هيلب؟" ) : 

أل معلييم العلييوم الشييرعية هييو أقييدر النييا  وأقييدر المعلمييين للييى تغيييير أف ييار المتعلمييين، 
تاز بب من اثترام في المجتمع المسيلم. كميا أنيب الثيدوة لهيم وتعديل توجهاتهم، و لر لما يم

جميعًا، والمرجع ال ي يستنيرول بب في أمور ديينهم. فيإ ا ليم يعيد إليدادًا جييدًا؛ كيال قنبلية 
موقوتيية، ربمييا تنلجيير فييي أي وقييت، و ليير أل المتعلمييين لييديهم تسييا،الت كثيييرة فييي شييؤول 

معلميًا متمينيًا منهيا؛ ربميا قيادت بعيا إجاباتيب  دينهم اليومية، والمصيرية التي إ ا ليم تجيد
 إلى تغيير المسار الل ري للمتعلم.

( أل أكثيير ميين زلييت بهييم الثييدم فييي الغلييو، وتنحييو ليين ٠٦٠٤وييي كر الثييويني ) 
الطريق المستقيم إلى طريق الغلو والشر واشرهاب؛ كال نتيجة لدم توجييب دينيي مين معليم 

دوار التييي ينبغييي أل يتصيي  بهييا معلييم العلييوم أو متخصييص. وهنييا يمييين تلخيييص أهييم األ
مواكبيية سييرلة التغيييير والتطييوير المعرفييي والت نولييوجي فييي شييتى  الشييرعية اليييوم كالتييالي:

مجاالت العلوم الطبيعية واشنسانية، والتي تتطلة منب التطيور والنميو بميا يجعليب قيارًا لليى 
التعلييم واليتعلم وقيدراتهما بميا اكتساب مهارات  ربط الما ي بالحا ر واستشرا  المستثبل.

تنشي ة األجييال  يجعلب قادرًا ومتمينًا من أداء دور  وميصال رسالتب بلغية العصير ومتطلباتيب.
وتييوليتهم بييالتطور المعرفييي والت نولييوجي، وتوجيههييا لالسييتلادة ميين الجوانيية اشيجابييية، 

م والتثنيييات الحديثيية توديييف العلييو   ة السييلبية للييى الهوييية الثثافييية.ومدرا  خطييورة الجوانيي
، ٠٦٠٢)الهيياجري،  لت ييوين طاقييات بشييرية صييالحة تنظيير بمنظييار الخييير للبشييرية أجمييع

كمييا أنييب ميين المهييم أل يربييي معلييم العلييوم الشييرعية المتعلمييين للييى ثيية الييوطن،  (.٠٦٦
والسمع والطالة لوالة األمر، ولدم الخروج لليهم، أو الغليو فيي ديين هللا. ويت كيد دور  فيي 

المتعلميييين لليييى المسييياهمة فيييي بنييياء اليييوطن ولمارتيييب، وتحثييييق أهدافيييب، والسيييعي  تربيييية
والمشاركة في تنميتب. وه ا كلب يدور ثول دور المعلم في تنميية مهيارات التل يير السيليمة 

 للمتعلم، فال ي يل ر بشيل سليم يعمل لمل سليم، ويثود  لر إلى نتائج سليمة.
ع  مخرجييات بييرامج إلييداد معلييم العلييوم وقيد أكييدت العديييد ميين الدراسييات للييى  ي

الشرعية، وأنب ال يزال أمامها ال ثير لتلتحق بركية التطيور والتنميية فيي العيالم لامية، وفيي 
الممل ة العربية السعودية خاصة. ومن تلر الدراسات للى سيبيل المثيال ال الحصير، دراسية 

(، ودراسيية ٠٦٠٦(، الغامييدي )٠٦٠٦(، ودراسيية المطرفييي )٠٦٠٢المعجييل وآل شييطيف )
(، وجاء في تلر الدراسات مجمولة مين المبيررات التيي تيدلم أهميية إليادة ٠٦٦٢العنزي )
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النظر والتجديد في تلر البيرامج، ومين  لير قصيور بيرامج إليداد معليم العليوم الشيرعية لين 
تحثيق الجودة الشاملة في اشلداد، ولدم توافثها مع مستجدات العصر ومتطلباتب. كما أل 

رامج مييا زالييت جامييدة للييى أنظمتهييا الثديميية، ولييم تسييارع فييي تبنييي أي ميين مييداخل تليير البيي
التدريم الحديثة مثيل الميدخل المنظيومي، والبي يي، واليتعلم الي اتي وغيرهيا. كميا أل دهيور 
المسييتجدات والمنطلثييات العصييرية بوجهيهييا الموجيية والسييالة يسييتلزم  ييرورة التجديييد فييي 

 ية، ليسهل للى مخرجاتها التعاطي مع تلر المستجدات. برامج إلداد معلم العلوم الشرع
 :متطلبات رفع كلاءة مخرجات العلوم الشرعية

مميا سييبق يتبييين لنييا أهمييية إلييداد خييريج العلييوم الشييرعية بشيييل يضييمن موائمتييب  
. ليي لر؛ فييال بييد للجامعييات ٠٦٠٦ومسييتجدات العصيير، ور،ييية الممل يية العربييية السييعودية 

يات الشريعة والدراسات اشسيالمية أو كلييات التربيية أل تعييد النظير السعودية متمثلة في كل
في برامج العلوم الشرعية لتتواكة تلير المخرجيات ومتغييرات العصير ومتطلبيات التنميية فيي 
الممل يية العربييية السييعودية. وأهييم الجوانيية التييي ينبغييي للييى تليير ال ليييات التجديييد فيهييا؛ 

والتثييويم، لمييا لهيي   الجوانيية ميين أثيير مباشيير وغييير الخطييط الدراسييية، ولمليييات التييدريم، 
مباشيير للييى جييودة مخرجييات التعليييم. وقييد تنبهييت لهيي   الجوانيية المؤسسييات والمنظمييات 
المحلييية والعالمييية التييي تهييد  لتجديييد وتطييوير بييرامج إلييداد المعلييم فييي  ييوء مسييتجدات 

كمنظميية ان يييت أو العصيير مثييل بعييا المنظمييات التربوييية فييي الواليييات المتحييدة األمرييييية 
              كييييية وغيرهييييا ميييين المنظمييييات المعتمييييدة للييييى مييييدخل المعييييايير والمسييييتويات المعيارييييية

(CAEP, 2019). 
ليي ا فييإل  ييبط الخطييط الدراسييية، ولمليييات التعليييم والتييدريم، ولمليييات التثييويم؛  

أهيم يسهم في الحصول للى مخرج متميز، يمتاز بصلات وسمات مواطن الثرل الحيديث. و 
(: ٠٦٠٠؛ السييبحي، ٠٦٠٠تليير السييمات التييي تنييتج ليين البييرامج المجييودة هييي )لثيييل، 

سعة الثثافة، اشلمام بالتخصص، اشلمام بالجوانية التربويية، التعير  لليى ثاجيات الميتعلم 
والمجتمع، ثسن التواصل، مستخدم للتثنييات، لدييب صيلات دياديية، مهيتم بيالتخطيط، لدييب 

فيي جانية المتعلميين، يحليز المتعلميين لليى اليتعلم، ويلهيم كييف مهارات ثل المشييالت. و 
تتم لمليات التعليم ليديهم، يتمثيل بالثيدوة الصيالحة، يحياف  لليى نظيام الدولية، ييزرع القييم 
الدينية والوطنيية، ينميي فيي المتعلميين مهيارات التل يير، ويربيي المتعلميين لليى المسياهمة 

 جة توافرها في معلم العصر.  في بناء الوطن، وغيرها من الصلات الوا
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 الخطط الدراسية للعلوم الشرعية:
تعيد الخطييط الدراسيية فييي أي برنيامج الركيييزة األولييى التيي يييتم فيي  ييوئها تسيييير  

لمليات البرنامج، ومن ثم ديا  نتائجيب فيي نهايية دورة البرنيامج. وال يميين تصيور نجيار 
ضيييمينها أهيييم منطلثيييات التخصيييص أي برنيييامج أكييياديمي دول  يييبط لخطتيييب الدراسيييية، وت

المتجييددة والتييي تتواكيية والتوجهييات الحديثيية ألي تخصييص. وقييد و ييع طعيميية وآخييرول 
( بعييا المرت ييزات التييي ينبغييي أل ترالييى لنييد التخطيييط للبييرامج األكاديمييية. وأهييم ٠٦٦٠)

هيي   المرت ييزات: االسييتثراء الييوالي للحاجييات المسييتثبلية لتليير البييرامج، وتضييمين التييدرية 
التطبيق العملي في خطط البرنيامج، صيياغة نيواتج اليتعلم بطريثية تضيمن سيهولة دياسيها و 

وتحقيثها، تنويع أسالية التدريم والتدرية لتتالءم والل ة المستهدفة. كما يلزم الييوم دميج 
التثنيييات ووسييائل االتصييال الحديثيية فييي البييرامج، والموازنيية فييي ألييداد الهي يية التدريسييية 

 يييوابط اختييييار المتخصصيييين لتيييدريم المثيييررات، وتوزييييع المثيييررات للبرنيييامج، وو يييع 
التدريسييية بمييا ييلييل المييدى والتتييابع المنطثييي لهييا، واختيييار المثييررات التييي تخييدم الميييدال 

 وتتواءم مع المستجدات العصرية للتخصص.  
 :تدريم العلوم الشرعية

الجييامعي وتدريبييب يعييد تطييوير لملييية التييدريم، واالرتثيياء بمهييارات أداء األسييتا   
للييى طييرر التييدريم الحديثيية ميين أهييم العوامييل المييؤثرة للييى جييودة المخرجييات )نصيييرات، 

( أل لمليييات التييدريم تشيييل جييزءًا مهمييًا ومحوريييًا فييي ٠٦٠٠(. وييي كر نصييار )٠٦٠٢
التدريم الجامعي، ثيث ييتسة المتعلمول من خاللهيا المعيار  والمهيارات والقييم الالزمية 

التعليميييية وغيييير التعليميييية. وكلميييا وافثيييت لملييييات التيييدريم وطرائثهيييا لممارسييية مهييينهم 
ومتطلباتهيييا التوجهيييات العالميييية؛ كميييا تحيييددت نوعيييية مخرجاتهيييا، وتجيييودت بشييييل ييليييل 
مواءمتها مع متطلبات التنمية. كما تعد البيرامج التعليميية ولملييات التيدريم ميدخاًل رئيسيًا 

ا يلحق تلر البرامج من جوانية تخصصيية ومهنيية من مدخالت نجار البرامج األكاديمية بم
 وثثافية.  

( CAEP, 2019(، ومنظمية كيية )٠٦٠٤(، وثمادنة )٠٦٠٠وي كر الشريف )
أنييب يجيية أل ييييول التييدريم فييي البرنييامج األكيياديمي متوافثييًا مييع التوجهييات الحديثيية، بمييا 

 يافي مين ألضياء هي ية تيوفر العيدد ال ييلل تحثيق نيواتج اليتعلم، لي ا ينبغيي مرالياة اةتيي:
تييوفير المصييادر  تييوفر البي يية المناسييبة لطبيعيية تييدريم البرنييامج. التييدريم المتخصصييين.

 مناسييبة طرائييق التييدريم لطبيعيية المتعلمييين. والمراجييع الدالميية لتييدريم مثييررات البرنييامج.
تحثييق طرائييق  تنمييي مهييارات التييدريم مهييارات الثييرل الحييادي والعشييرين لييدى المتعلمييين.
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 ترالي طرائق التدريم الليرور اللرديية بيين المتعلميين. يم نواتج التعلم المحددة لها.التدر 
 ترالي طرائق التدريم مبادئ التعلم النشط.

 :تثويم العلوم الشرعية
يعد التثيويم أهيم الجوانية واألدوات التيي يميين لين طريثهيا الحييم لليى مخرجيات  

لتثيويم للتحسيين المسيتمر للبيرامج. ويي كر البرامج التعليمية، ومين ثيم تسيتخدم نتيائج  لير ا
( أنييب ينبغييي االهتمييام فييي و ييع معييايير تمتيياز بالو ييور والدقيية، وسييهلة ٠٦٠٢الطبييية )

االسييتخدام، إلييى جانيية االسييتلادة ميين التغ ييية الراجعيية التحسييينية وتوديلهييا نحييو التحسيين 
بييرامج العلييوم  والتثييدم فييي تثييويم جميييع العناصيير التعليمييية. وثتييى يييتم الحيييم للييى جييودة

الشرعية، ومن ثيم الحييم لليى جيودة مخرجاتهيا؛ فيال بيد مين إيجياد نظيام تثيييم وتثيويم تيتم 
 مراجعتب واالستلادة من تثارير  بشيل مستمر.     

كما أنب يمين لن طريق التثويم معرفة التثدم الحاصل في البرنامج ومستوى  لير  
ة والضييع  والمشييالت للبرنييامج. وميين التثيدم، فهييو تشيخيص للواقييع، وتو ييح لنثييا  الثيو 

(، ٠٦٠٤(، و)ثمادنيية، ٠٦٠٠أهييم المعييايير فييي مجييال تثييويم البييرامج؛ مييا يلييي )لثيييل، 
 يييتم تحديييد أهييدا  التثييويم بدقيية. يحثييق التثييويم أهييدا  البرنييامج. (:CAEP, 2019و)

لتثيويم ييتم ا يتسم التثويم بالمو يوعية. ييتم اسيتخدام أنيواع وأسيالية مختللية مين التثيويم.
تتييار  يييدلم التثييويم اليي اتي للمييتعلم. بشيييل دوري ومسييتمر وشييامل لنييواتج تعلييم البرنييامج.

 توفر التغ ية الراجعة للمتعلميين بشييل مسيتمر. نتائج التثويم للمتعلمين من أجل المراجعة.
تيييوفر المنييياا المناسييية  ييييتم تثيييويم المعيييار  والمهيييارات ليييدى المتعلميييين بشييييل متيييوازل.

يشييمل  يسييتخدم أسييلوب أو أكثيير فييي تثييييم نييواتج الييتعلم. نييد تطبيييق التثييويم.للمتعلمييين ل
يتضيمن التثيويم مؤشيرات أداء المتعلميين ولالقتيب  التثويم الجانة النظري والعمليي للميتعلم.

 تستخدم نتائج التثويم في دراسة وتطوير وتحسين البرنامج. ب هدا  البرنامج.
 العلوم الشرعية:ثانًيا: المستويات المعيارية لبرامج 

دهييرت ثركيية المعييايير فييي التعليييم اسييتجابة لتحيير  العييالم نحييو المهنييية ال امليية،  
و ييرورة تمتييع المعلمييين بالمواصييلات وال لايييات المهنييية الضييرورية لمهنيية التعليييم. وقييد 
سالد في دهورها أيضًا التطور ال بير والتثدم في ملياييم التعلييم واليتعلم، ودهيور ملياييم 

فييي التربييية والتعليييم، مثييل: التربييية المسييتمرة، والييتعلم مييدى الحييياة، واالنتثييال ميين جديييدة 
التركييييز لليييى المعليييم إليييى التركييييز لليييى الميييتعلم، وغيرهيييا مييين الملييياييم التيييي نيييادت بهيييا 

 (.٠٦٠٦االتجاهات الحديثة للتربية والتعليم )الرشيدي، 
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البيرامج األكاديميية، تعمل المستويات المعيارية للى و يع خطيو  مرشيدة لجيودة 
ويتم لن طريثها الحصول للى توقعات لاليية الجيودة للمخرجيات التعليميية مين خيالل تلير 
البييرامج. وتثييدم المسييتويات المعيارييية األسييا  لبنيياء الخطييط التعليمييية وتنلييي ها وتثويمهييا 

ار (. كما تعميل المسيتويات المعياريية كيدليل للقييادات التربويية وصيانعي الثير ٠٦٦٠)سير، 
فييي تحسييين وتجويييد العملييية التعليمييية برمتهييا، وتعييزز األطيير المنهجييية والتثييويم المسييتمر 

 للمنهج.
 أهدا  المستويات المعيارية وأهميتها في التعليم:

ويميييين تحدييييد أهميييية المسيييتويات المعياريييية لبيييرامج العليييوم الشيييرعية فيميييا يليييي 
ارات التييي يجيية للييى طاليية تصيي  الحييد األللييى ميين المعييار  والمهيي (:٠٦٦٠)إبييراييم، 

تعمل للى  مال جودة لمليات العلوم الشرعية  العلوم الشرعية اكتسابب كمخرج للبرنامج.
تتيييح اللرصيية لعناصيير العملييية التعليمييية للمشيياركة فييي إلييداد  ميين خييالل بييرامج اشلييداد.

عيايير فيي توفر بي ة تعلم فعالية للطالية مين خيالل تيوافر الم وتنلي  برنامج العلوم الشرعية.
تلبييي ثاجييات ألضيياء هي يية التييدريم فييي العلييوم  مييدخالت ولمليييات ومخرجييات البرنييامج.

تمثييل مييدخاًل مهمييًا  الشييرعية والطييالب المعلمييين ميين التنمييية المهنييية الحالييية والمسييتثبلية.
 لتطوير برنامج اشلداد المهني لمعلم العلوم الشرعية.
 خصائص المستويات المعيارية، وأهم سماتها:

( أنييب يجييية للييى كيييل نظييام تعليميييي بنييياء Salinger, 1995يييرى سيييالنيثر )
مسييتوياتب المعيارييية الخاصيية بييب، وال ينبغييي تثليييدها أو نسييخها ميين دول أخييرى أو أنظميية 
تعليميييية مختللييية. ف يييل نظيييام تعليميييي يختلييي  لييين اةخييير، فتختلييي  القييييم، والمنطلثيييات، 

 ين هنيا  مجمولية مين المواصيلات التيي واثتياجات ومطالة الدولة من ميال إلى آخر. ول
أل  (:٠٦٦٢ينبغي أل تتص  بها المستويات المعياريية فيي التعلييم، ومين  لير )المغربيي، 

 أل تعيم توقعات ومطالة التنمية في الدولة. ت ول دديثة ووا حة، وميتوبة بلغة سهلة.
أل  ميين دياسيها.أل ت يول مرتبطية بياألداء، وي أل ت ول شاملة لجوانة العمليية التعليميية.

أل ت يول مو ييوعية، وبعيييدة ليين التلاصيييل غييير  تحثيق مبييدأ المشيياركة بييين المسييتليدين.
أل ت يييول مسيييتمرة  أل تسيييتند إليييى الجانييية األخالقيييي، وتراليييي دييييم المجتميييع. المهمييية.
 أل ت ول وطنية، تخدم أهدا  الوطن. ومتطورة.

 :يةتطوير برامج العلوم الشرعية في  وء المستويات المعيار 
مييا زالييت البييرامج األكاديمييية بشيييل لييام، وبييرامج العلييوم الشييرعية بشيييل خييا   

تحتيياج مزيييد ميين المراجعيية، ومزيييد ميين التطييوير. فالميييدال خييير شيياهد للييى مخرجييات تليير 
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البرامج، والتي ال تزال تحت المستوى المرغوب. ولعل أثد أسباب الصيع  فيي تلير البيرامج 
خاللهيا تثيييم ميدخالت بيرامج العليوم الشيرعية ولملياتهيا  لدم وجود معايير محيية يتم مين

( أنيييب يميييين االسيييتلادة مييين ميييدخل ٠٦٠٢( وقرقيييز )٠٦٦٢ومخرجاتهيييا. و كيييرت العنيييزي )
المعييايير فييي تطييوير بييرامج العلييوم الشييرعية و ليير ميين خييالل تحديييد معييايير التعليييم والييتعلم 

امج، ومعيايير لتوديييف تثنيييات ومعيايير اختيييار واسيتثطاب ال ليياءات للتيدريم فييي تلير البيير 
التعليم، ومعايير الستخدام استراتيجيات تدريسية ثديثة، وغيرهيا مين المعيايير التيي تضيمن 

 جودة مخرجات برامج العلوم الشرعية. 
مما سبق يتبين لنا أهمية المستويات المعيارية في تطوير برامج العلوم الشرعية، 

ة في كل جانة مين جوانية البرنيامج األكياديمي. و رورة االنطالر من المستويات المعياري
فينبغي أل ت ول هنا  معايير لمدخالت برنامج العلوم الشرعية والعمليات فيب، والمخرجيات 
المرغوب فيها منب. ومن  لر الخطط الدراسية، وألضاء هي ة التيدريم، والبي ية التعليميية، 

في برنامج اشلداد. كل  لر بهيد   وطرائق التدريم، والتثويم، وغيرها من الجوانة المهمة
 تجويد مخرجات البرنامج، والتي تؤدي إلى تجويد ممارساتهم في أماكن لملهم.

 :الدراسات السابثة
فيمييا يلييي لييرض لييبعا الدراسييات التييي تناولييت مو ييوع الدراسيية الحالييية، و ليير 

هييا لتحثيييق بهييد  التعيير  للييى الثضييايا والمشيييالت التييي تناولتهييا واشجييراءات التييي اتبعت
أهييدافها، وأبييرز نتائجهييا، ومييدى االسييتلادة منهييا. بييالرغم ميين شييح المراجييع والدراسييات فييي 
مجال مخرجات العلوم الشرعية؛ فثد تم اسيتعراض الدراسيات التيي هيدفت إليى التعير  لليى 
مستويات طالب العلوم الشرعية في الجامعات السعودية، وأسباب  ع  مخرجاتها، وأخرى 

 معايير والمستويات المعيارية في إصالر التعليم.تناولت دور ال
( إلييى المواءميية بييين جييودة مخرجييات الييتعلم فييي ٠٦٠٩وهييدفت دراسيية لييار  )

الجامعييات السييعودية ومتطلبييات سييور العمييل وفييق الر،ييية ميين خييالل تحديييد أهييم متطلبييات 
سيور العمييل السييعودي. والتعيير  للييى وجهيية نظير الجامعيية والمجتمييع ومييدى ر يياهم ليين 

دة مخرجات التعلم في الجامعات السعودية. وتثديم تصيور مثتيرر ل يبيية المواءمية بيين جو 
. ٠٦٠٦مخرجات التعلم في الجامعات السعودية ومتطلبات سور العمل وفق ر،ية الممل ة 

واسيتخدم الباثييث الميينهج الوصيلي فييي تنيياول مو ييوع الدراسية، وتوصييلت الدراسيية إلييى أل 
الييتعلم وفييق آراء لينيية البحييث جيياء بدرجيية جيييد جييدًا.  درجيية الر ييا ليين جييودة المخرجييات

وأوصت الدراسة إلى  رورة أخ  الجامعات ب هم متطلبات سور العمل السعودي وفق ر،ية 
، و ييرورة أخي  مختليي  الجهييات بميا ورد بالتصييور المثتيرر للمواءميية بييين ٠٦٠٦الممل ية 

 . ٠٦٠٦ق ر،ية الممل ة مخرجات التعلم في الجامعات السعودية ومتطلبات سور العمل وف
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( التييي هييدفت إلييى التعيير  للييى درجيية تطبيييق معيييار الييتعلم ٠٦٠٢دراسيية قرقييز )
والتعليم في برامج كليية الشيريعة والدراسيات اشسيالمية فيي جامعية الثصييم مين وجهية نظير 
الطالب المتوقع تخرجهم، وقد تم تطوير استبانة لتحثييق أهيدا  الدراسية. وأدهيرت النتيائج 

تطبيق معيار جودة التعلم والتعليم فيي بيرامج كليية الشيريعة والدراسيات اشسيالمية  أل درجة
جياءت متوسييطة فيي جميييع المجياالت. وأوصييت الدراسية بضييرورة إليادة النظيير فيي البييرامج 
األكاديمييية فييي كلييية الشييريعة والدراسييات اشسييالمية فييي  ييوء معييايير الجييودة وااللتميياد 

 الوطنية للتثويم وااللتماد األكاديمي.األكاديمي الصادرة لن الهي ة 
( إلى التعر  للى معايير الجودة الواجية توافرهيا ٠٦٠٢وهدفت دراسة الهاجري )

في برنامج إلداد معلمي التربية الدينية اشسالمية بدولة ال ويت. واسيتخدم الباثيث المينهج 
البيانيات. واشيتمل الوصلي لبجابية لليى أسي لة الدراسية، مسيتخدمًا االسيتبانة كي داة لجميع 

مجتمييع الدراسيية للييى المتخصصييين فييي المنيياهج وطييرر التييدريم والتربييية وللييم اليينلم 
والثييائمين للييى إلييداد المعلمييين والعملييية التعليمييية. وتوصييلت الدراسيية إلييى مجموليية ميين 
المعييايير الواجيية توافرهييا فييي بييرامج إلييداد معلييم التربييية الدينييية اشسييالمية بهييد  تحسييين 

 .مخرجاتها
( دراسة بعنوال أسباب انخلاض مسيتوى التحصييل العلميي ٠٦٠٠أجرى الشرفي )

لدى طالب ال ليات الشرعية بجامعة أم الثرى مين وجهية نظيرهم. ثييث هيدفت الدراسية إليى 
الودييف للييى أسييباب انخليياض التحصيييل العلمييي لييدى طييالب ال ليييات الشييرعية بجامعيية أم 

لغيت مين كليتيي الشيريعة واليدلوة وأصيول اليدين الثرى. وقيد اختيار الباثيث لينية للدراسية ب
( طالبًا. واستخدم الباثث االستبانة ك داة لبجابة للى تسا،الت الدراسية. ومين أبيرز ٠٠٦)

نتيييائج الدراسييية تحدييييد األسيييباب المؤديييية النخلييياض التحصييييل والمتعلثييية ب لضييياء هي ييية 
ة. كميا أل هنيا  أسيبابًا التيدريم، وأخيرى متعلثية بطيالب ال ليتيين المسيتهدفتين فيي الدراسي

أخيييرى متعلثييية بيييالمثررات الدراسيييية وبيييالتثويم. وأوصيييت الدراسييية بعميييل دورات فيييي طيييرر 
 التدريم الحديثة ألسات ة ال ليات الشرعية بالجامعات السعودية.

( إلى التعر  للى أسيباب تيدني مسيتوى التحصييل ٠٦٠٠هدفت دراسة الربابعة )
لدراسيات اشسيالمية فيي جامعية الثصييم، ثييث ت ونيت الدراسي لدى طيالب كليية الشيريعة وا

( طالبًا، والتمدت الدراسة للى المينهج الوصيلي بي داة االسيتبانة. ٠٦٦لينة الدراسة من )
وأدهييرت نتييائج الدراسيية أل أسييباب تييدني مسييتوى التحصيييل الدراسييي فييي كلييية الشييريعة 

هي ية التيدريم، ودور  والدراسات اشسالمية فيي جامعية الثصييم التيي تعيود إليى دور لضيو
الطاليييية، ودور الميييييال، ودور االختبييييارات، ودور المنيييياهج، والعوامييييل المادييييية، والعوامييييل 
الصييحية للطييالب، والعوامييل االجتماعييية والثثافييية ميين وجهيية نظيير الطييالب كانييت مرتلعيية 
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بنسة متلاوتة. وأوصت الدراسية بعيدة توصييات أهمهيا لثيد اليدورات التدريبيية التيي تعيالج 
باب تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى طالب كلية الشيريعة والدراسيات اشسيالمية فيي أس

 جامعة الثصيم.
 ومن خالل استعراض الدراسات السابثة يتضح ما يلي:

. تهييتم الجامعييات بتطبيييق الجييودة والمعييايير بهييد  تجويييد العملييية التعليمييية، وتحسييين ٠
 .تخصصات العلوم الشرعيةفي جميع التخصصات وفي  مخرجاتها األكاديمية

ومن  . وجود ثاجة ماسة إلى إلادة النظر في البرامج األكاديمية في الجامعات السعودية٠
، وملادة بناءها في  وء المعايير، لضيمال مواءمتهيا  لر تخصصات العلوم الشرعية

 لسور العمل.
. تتلق الدراسة الحالية مع الدراسات السابثة في تناولهيا مو يوع معيايير  يمال الجيودة ٠

في التعليم الجامعي، إال أل الدراسة الحالية اقتصرت للى المستويات المعياريية لرفيع 
كليياءة مخرجييات العلييوم الشييرعية فييي الجامعييات السييعودية. وقييد تمييت االسييتلادة ميين 

مشييييلة الدراسيييية، والمييينهج المتبييييع فيهييييا، واألدوات الدراسيييات السييييابثة فيييي تحديييييد 
 المستخدمة.

تناوليت المسيتويات المعياريية  –فيي ثيدود لليم الباثيث  –. ال يوجد دراسة لربية واثيدة ٤
فييي تعليييم و تعلييم العلييوم الشييرعية، و بالتييالي فييإل البحييث الحييالي سيييحاول التوصييل 

اد لليى المسيتويات المعياريية صياغة مبدئية للمستويات المعيارية، من خيالل االلتمي
فيييي بنييياء البيييرامج األكاديميييية و الخطيييط الدراسيييية بشييييل ليييام فيييي الممل ييية العربيييية 
السعودية،  واشطار الوطني للمؤهالت في الممل ة العربية، و مواصلات خيريج العليوم 
الشرعية في الجامعات السعودية، و مين ثيم صيياغتها فيي ليدة محياور، و اسيتطالع 

 لبحث لليها من خالل أداة البحث المتمثلة في استبانة. رأي لينة ا
 :الدراسة الميدانية

 :منهج البحث
التمد البحث الحالي للى المينهج الوصيلي، والي ي يعتميد لليى جميع المعلوميات 
والبيانات بهد  تثيديم صيورة لين الظياهرة، ومين ثيم معالجية تلير المعلوميات للوصيول إليى 

لواقيييع وتطيييوير ، وبهيييد  اشجابييية لييين أسييي لة الدراسييية نتيييائج وتعميميييات تسيييهم فيييي فهيييم ا
 (.٠٦٦٢)نشوال، والخزندار، 
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 :مجتمع البحث ولينتب
المتخصصيين فيي الشيريعة والدراسيات اشسيالمية  يتمثل مجتمع البحيث فيي جمييع

فيي بعيا  ألضاء هي ة التدريم بيليات التربية وكليات الدراسيات اشسيالمية والشيريعة من
. وقيد تيم الملير سيعود( –الحيدود الشيمالية  –ثلير البياطن  –)الجيو   الجامعات السعودية

 ( فردًا.٠٦اختيار لينة ممثلة للمجتمع األصلي وتت ول من )
 :أداة البحث

تيييم بنييياء قائمييية المسيييتويات المعياريييية بيييالرجوع إليييى األدبييييات فيييي هييي ا الشييي ل، 
اولت المسيتويات المعياريية واالستلادة من األدوات المتضمنة في الدراسات السابثة والتي تن

في تطوير البرامج األكاديمية بشيل لام وبرامج العلوم الشيرعية بشييل خيا ، إ يافة إليى 
 خبرة الباثث في المجال. 
 :الهد  من االستبانة

تم بناء استبانة في  وء الثائمة المشار إليها ألال ، بهد  لر يها لليى لينية 
المعيارية التي تم التوصل إليهيا، وأهميتهيا فيي  البحث للتعر  للى آرائهم ثول المستويات

 تطوير مخرجات برامج العلوم الشرعية.  
 :ميونات االستبانة

ت ونييت االسييتبانة ميين جييزأين: الجييزء األول عبييارة ليين البيانييات األولييية الخاصيية 
بالمستجية لليى االسيتبانة، ومين  لير الثسيم العلميي، والعمير، والجينم، وسينوات الخبيرة، 

العلمية. فيي ثيين ت يول الجيزء الثياني مين االسيتبانة مين ثالثية محياور، وجياء فيي  والرتبة
المحور األول المستويات المعيارية الخاصية بخطية برنيامج العليوم الشيرعية، وفيي المحيور 
الثاني المستويات المعيارية الخاصية بالتيدريم فيي برنيامج العليوم الشيرعية، وفيي المحيور 

 ة الخاصة بالتثويم في برنامج العلوم الشرعية. الثالث المستويات المعياري
 :صدر االستبانة

التمد الباثث في التحثق من صدر االسيتبانة لليى صيدر المحيميين، ثييث قيام 
الباثث بعر ها في صورتها األولية للى مجمولة من المحيمين المتخصصيين والمهتميين 

جابتهم، وتييم تثييدير درجييات فييي مجييال بييرامج العلييوم الشييرعية، وتييم التعييديل بنيياًء للييى اسييت
 االستبانة من خالل تخصيص:

 ثالن درجات للعبارة التي كال اختيار االستجابة لليها )موافق(.        -
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 درجتال للعبارة التي كال اختيار االستجابة لليها )محايد(.        -
 درجة واثدة للعبارة التي كال اختيار االستجابة لليها )غير موافق(.        -
 :الستبانةثبات ا

تيييم ثسييياب معاميييل كرونبييياا ألليييا للمحييياور الثالثييية، وبلغيييت معيييامالت االرتبيييا  
(، المحييييور الثالييييث ٦٧٢٨(، المحييييور الثيييياني )٦٧٢٢للمحيييياور كالتييييالي: المحييييور األول )

(، وتعتبر النتيجة مثبولية ألغيراض ٦٧٨٠(، وكانت النتيجة ال لية لجميع المحاور )٦٧٠٢)
 الثبات والصالثية. الدراسة، وتعطي األداة صلة

 :تطبيق االستبانة
تيم االطييالع للييى الدراسيات السييابثة  ات الصييلة بمو يوع الدراسيية، ومييا تضييمنتب  

تلر الدراسات مين مسيتويات معياريية، فيميا يخيص البيرامج األكاديميية بشييل ليام، وبيرامج 
طار العلوم الشرعية والدراسات اشسالمية بشيل خا ، وتم لرض  لر بشيل موسع في اش

معيارًا تسهم في رفيع مخرجيات العليوم  ٤٦النظري للدراسة، وفي  وء  لر تم التوصل إلى 
الشرعية في الممل ة العربية السعودية، مثسمًا إلى ثالثة مجاالت )مجال بناء خطة برنامج 

معييارًا، مجيال تثيويم  ٠٠معيارًا، مجال تدريم برنامج العلوم الشيرعية  ٠٢العلوم الشرعية 
 معيارًا(. ٠٠العلوم الشرعية  برنامج

وتييم و ييع قائميية المسييتويات المعيارييية فييي اسييتبانة ملتوثيية، تييم توزيعهييا للييى  
لينة البحث، و لر بهد  اختيار المستويات المعيارية المهمة والمناسبة لمو وع البحيث، 
وتحديييد كييل مسييتوى معييياري والمجييال الخييا  بييب. ثييم بعييد  ليير تييم ثصيير كييل المسييتويات 

ريية التييي تيم الحصييول لليهيا ميين األدبيييات ومين نتييائج االسيتبانة الملتوثيية وترتيبهييا المعيا
ومين ثييم لر ييها مييرة أخييرى للييى العينيية ميين خييالل االسييتبانة المغلثيية بهييد  تحديييد درجيية 

 أهمية كل منها )لالية، متوسطة، منخلضة(. 
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 :نتائج البحث ومناقشتها
راء الخبيراء تيم التوصيل إليى قائمية وفي  وء ما نيتج مين أدبييات الدراسية ومين آ

 (.٠المستويات المعيارية كما في الجدول )
 ( قائمة المستويات المعيارية٠جدول )

المستويات 
 المعيارية

في بناء  
 خطة 
 برنامج 
العلوم 
 الشرعية

مييع ر،ييية ورسييالة ال لييية  بييرامج العلييوم الشييرعيةمواءميية ر،ييية ورسييالة  .1
 والجامعة.

المراعييية للقيييم الدينييية والثثافييية  لعلييوم الشييرعيةبييرامج اتحديييد أهييدا   .2
 واالجتماعية في المجتمع السعودي.

ميييع توجهيييات التخصيييص لليييى  بيييرامج العليييوم الشيييرعيةاتسيييار أهيييدا   .3
 المستوى المحلي والعالمي.

بييرامج اسييتخدام المثارنييات المرجعييية المحلييية والعالمييية فييي بنيياء خطيية  .4
 .العلوم الشرعية

فييي  ييوء الثييدرة اللعلييية المادييية  امج العلييوم الشييرعيةبيير بنيياء أهييدا   .5
 والبشرية لل لية وللجامعة. 

ومخرجاتييب مييع متطلبييات سييور  بييرامج العلييوم الشييرعيةمواءميية أهييدا   .6
 العمل.

بشيل دقيق، ميع مرالياة شيرو   برامج العلوم الشرعيةتحديد نواتج تعلم  .7
 صياغة ناتج التعلم الجيد.

لبيرامج لتتيابع بشييل يضيمن تحثيق نيواتج اليتعلم بناء مصلوفة الميدى وا .8
 .العلوم الشرعية

تضييمين المليياييم والنظريييات والمهييارات وكييل مييا هييو جديييد فييي مجييال  .9
 .تخصص العلوم الشرعية

 بين الجانة النظري والجانة العملي. برامج العلوم الشرعيةالتوازل في  .11
نهجيييية وغيييير بيييين األنشيييطة الم بيييرامج العليييوم الشيييرعيةالتيييوازل فيييي  .11

 المنهجية.
بييين اشلييداد التخصصييي، والمهنييي،  بييرامج العلييوم الشيرعيةالتيوازل فييي  .12

 والثثافي.
 اشتمال الخطة للى مثررات اجبارية وأخرى اختيارية .13
 .تخصص العلوم الشرعيةتحديد المراجع والمصادر األصيلة في  .14
رعية لتخصيييص العلييوم الشيييمواءميية المثييررات ميييع االتجاهييات الحديثيية  .15
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 .وبرامجب
 دلم المشرولات الدراسية والبحثية اللردية والجماعية. .16
 االنلتار للى المعلوماتية والتثنية الحديثة. .17

المستويات 
 المعيارية

في تدريم  
العلوم 
 الشرعية

 مرالاة الخطة الزمنية في لمليات التدريم.  .18
 .العلوم الشرعيةتوفير البي ة المناسبة لطبيعة تدريم  .19
فير خطة تدريسية تشمل المو يولات واألنشيطة المتوافثية ميع نيواتج تو  .21

 .العلوم الشرعيةتعلم 
 العلوم الشرعية.توفير الوسائط الدالمة لتدريم مثررات  .21
 التنويع في اختيار طرائق التدريم واستراتيجياتها. .22
 مناسبة طرائق التدريم لطبيعة المتعلمين. .23
 .تدريم العلوم الشرعيةعشرين في تطبيق مهارات الثرل الحادي وال .24
 .برامج العلوم الشرعيةتحثيق نواتج التعلم المحددة في  .25
 مرالاة اللرور اللردية بين المتعلمين. .26
 .العلوم الشرعية تدريم اتمرالاة مبادئ التعلم النشط في لملي .27
العلييوم  تييدريم اتفييي لملييي والتطبيثييي مراليياة تييدعيم الجانيية العملييي .28

 .الشرعية
العلييوم  تييدريم اتدلييم األنشييطة المنهجييية وغييير المنهجييية أثنيياء لملييي .29

 .الشرعية

المستويات 
المعيارية في 
تثويم العلوم 

 الشرعية

ونيواتج اليتعلم  بيرامج العليوم الشيرعيةمرالاة دييا  ميدى تحثيق أهيدا   .31
 فيب.

 تحديد أهدا  التثويم بدقة. .31
 اتسام التثويم بالمصدادية والمو وعية. .32
 ويع في استخدام أنواع التثويم وأشيالب.التن .33
 تثويم نواتج تعلم المثررات والبرنامج بشيل دوري ومستمر وشامل. .34
 دلم التثويم ال اتي للمتعلم. .35
 إتاثة نتائج التثويم للمتعلمين من أجل المراجعة. .36
 توفير التغ ية الراجعة للمتعلمين لن نتائج التثويم. .37
 متعلمين لند تطبيق التثويم.توفير المناا المناسة لل .38
 تضمين التثويم مؤشرات لن أداء المتعلمين ولالقتب ب هدا  البرنامج. .39
 استخدام نتائج التثويم في دراسة وتطوير وتحسين البرنامج. .41
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"ميييا المسيييتويات المعياريييية أواًل: النتيييائج المتعلثييية باشجابييية لليييى السيييؤال األول: 
مين وجهية نظير  العليوم الشيرعية فيي الجامعيات السيعودية بناء خطيط بيرامج تعلييمالالزمة ل

 ؟".المتخصصين
( استجابات لينة الدراسة ثول مدى أهمية المستويات المعيارية في جانة ٠جدول )

 الخطة الدراسية

 اللثرة
 درجة األهمية

 منخلضة متوسطة لالية
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

ميع ر،يية  برامج العليوم الشيرعيةمواءمة ر،ية ورسالة  .1
 0 0 5.1 3 95.1 57 رسالة ال لية والجامعة.و 

المراعييية للقيييم  بييرامج العلييوم الشييرعيةتحديييد أهييدا   .2
 1.7 1 8.3 5 91.1 54 الدينية والثثافية واالجتماعية في المجتمع السعودي.

ميييع توجهيييات  بيييرامج العليييوم الشيييرعيةاتسيييار أهيييدا   .3
 5.1 3 11.1 6 85.1 51 التخصص للى المستوى المحلي والعالمي.

اسييتخدام المثارنييات المرجعييية المحلييية والعالمييية فييي  .4
 3.3 2 11.7 7 85.1 51 .برامج العلوم الشرعيةبناء خطة 

فييي  ييوء الثييدرة  بييرامج العلييوم الشييرعيةبنيياء أهييدا   .5
 3.3 2 11.1 6 86.7 52 اللعلية المادية والبشرية لل لية وللجامعة. 

جاتييب مييع ومخر  بييرامج العليوم الشييرعيةمواءمية أهييدا   .6
 3.3 2 13.3 8 83.3 50 متطلبات سور العمل.

بشييل دقييق،  بيرامج العليوم الشيرعيةتحديد نواتج تعلم  .7
 5.1 3 11.7 7 83.3 50 مع مرالاة شرو  صياغة ناتج التعلم الجيد.

بنييياء مصيييلوفة الميييدى والتتيييابع بشييييل يضيييمن تحثيييق  .8
 3.3 2 8.3 5 88.3 53 .لبرامج العلوم الشرعيةنواتج التعلم 

تضييمين المليياييم والنظريييات والمهييارات وكييل مييا هييو  .9
 .تخصص العلوم الشرعيةجديد في مجال 

 
52 86.7 6 11.1 2 3.3 
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 اللثرة
 درجة األهمية

 منخلضة متوسطة لالية
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

بين الجانية النظيري  برامج العلوم الشرعيةالتوازل في  .11
 1.7 1 8.3 5 91.1 54 والجانة العملي.

بيييين األنشيييطة  بيييرامج العليييوم الشيييرعيةالتيييوازل فيييي  .11
 3.3 2 11.7 7 85.1 51 ة.المنهجية وغير المنهجي

بييييين اشلييييداد  بييييرامج العلييييوم الشييييرعيةالتييييوازل فييييي  .12
 1.7 1 11.1 6 88.3 53 التخصصي، والمهني، والثثافي.

 0 0 15.1 9 85.1 51 اشتمال الخطة للى مثررات اجبارية وأخرى اختيارية .13
تخصيص العليوم تحديد المراجع والمصادر األصيلة فيي  .14

 1.7 1 11.7 7 86.7 52 .الشرعية

لتخصييص مواءميية المثييررات مييع االتجاهييات الحديثيية  .15
 6.7 4 11.1 6 83.3 50 .العلوم الشرعية وبرامجب

دليييييييم المشيييييييرولات الدراسيييييييية والبحثيييييييية اللرديييييييية  .16
 3.3 2 6.7 4 91.1 54 والجماعية.

 6.7 4 15.1 9 78.3 47 االنلتار للى المعلوماتية والتثنية الحديثة. .17
نسبة اتلار العينة لليى أهميية المسيتويات المعياريية ( ٠يتضح من الجدول رقم )

لرفييع مخرجييات العلييوم الشييرعية فييي مجييال بنيياء خطيية تعليييم العلييوم الشييرعية، ثيييث بلغييت 
المسييتويات المعيارييية جميعهييا للييى درجيية لالييية ميين األهمييية. وللترتييية يمييين الثييول بيي ل 

لالية من األهميية وبنسية  المستويات المعيارية التي ثصلت للى استجابات العينة بدرجة
هيييي أربعييية معييايير: مواءمييية ر،يييية البرنيييامج ورسييالتب ميييع ر،يييية ال ليييية  ٪٨٦أللييى مييين 

والجامعة ورسالتهما، تحديد أهدا  البرنامج المراعيية للقييم الدينيية والثثافيية واالجتماعيية 
دلييم  فيي المجتمييع السييعودي، التييوازل فيي البرنييامج بييين الجانيية النظيري والجانيية العملييي،

المشرولات الدراسيية والبحثيية اللرديية والجماعيية. وهي ا دلييل لليى أل لينية الدراسية مين 
المتخصصين في مجال العلوم الشرعية ييدركول أهميية تبنيي المسيتويات المعياريية األربعية 

 في التخطيط وخطة برامج العلوم الشرعية في ال ليات المتخصصة.
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سييعة معييايير للييى درجيية أهمييية لالييية وثصييلت المسييتويات المعيارييية ولييددها ت
. وهي ا ييدل لليى ٪٨٦وتثيل لين  ٪٩٢أيضًا، ول ن بنسة م وية متلاوتية تزييد أو تسياوي 

أهمييية تليير المعييايير، وأهمييية وجودهييا وتبنيهييا فييي كليييات وبييرامج العلييوم الشييرعية، وميين 
يير هيي: بنياء وجهة نظرهم أنها ت تي في األهمية بعد المعيايير األربعية األوليى. وتلير المعيا

مصلوفة المدى والتتابع بشييل يضيمن تحثيق نيواتج اليتعلم للبرنيامج، التيوازل فيي البرنيامج 
بين اشلداد التخصصي، والمهني، والثثافي، بناء أهدا  البرنامج فيي  يوء الثيدرة اللعليية 

ييد المادية والبشرية لل لية وللجامعة، تضمين الملاييم والنظريات والمهارات وكل ما هو جد
فييي مجييال التخصييص، تحديييد المراجييع والمصييادر األصيييلة فييي التخصييص، اتسييار أهييدا  
البرنييامج مييع توجهييات التخصييص للييى المسييتوى المحلييي والعييالمي، اسييتخدام المثارنييات 
المرجعيية المحلييية والعالمييية فيي بنيياء خطيية البرنيامج، التييوازل فييي البرنيامج بييين األنشييطة 

 ل الخطة للى مثررات اجبارية وأخرى اختيارية.المنهجية وغير المنهجية، اشتما
أما بقية المعايير ولددها أربعة، فثد ثصلت لليى درجية لاليية مين األهميية هيي 

باسيييتثناء معييييار االنلتيييار لليييى  ٪٩٢وأقيييل مييين  ٪٩٦األخيييرى ول ييين بنسييية م ويييية بيييين 
  . وهيييي: مواءمييية أهيييدا٪٢٩٧٠المعلوماتيييية والتثنيييية الحديثييية فثيييد جييياء بنسيييبة م ويييية 

البرنامج ومخرجاتب مع متطلبات سور العمل، تحديد نواتج تعلم البرنامج بشيل دقييق، ميع 
مرالييياة شيييرو  صيييياغة نييياتج اليييتعلم الجييييد، مواءمييية المثيييررات ميييع االتجاهيييات الحديثييية 
للتخصص، االنلتار للى المعلوماتية والتثنيية الحديثية. ولعيل وجودهيا متي خرة فيي الترتيية 

ن وجهيية نظيير العينيية؛ يييدل للييى ثداثيية مصييطلحاتها ووجودهييا فييي بييالرغم ميين أهميتهييا ميي
 الساثة التربوية.

مميييا سيييبق يتضيييح أهميييية المسيييتويات المعياريييية فيييي بنييياء خطييية بيييرامج العليييوم  
الشرعية في ال ليات الشرعية والدراسات اشسالمية، وقد ثصلت جميعها لليى نسية لاليية 

ة لليى أهميية تبنيي تلير المعيايير فيي بيرامج من األهمية، واتلار كبير بين استجابات العيني
العلييوم الشييرعية، وأنهييا تسييهم بشيييل كبييير فييي رفييع كليياءة مخرجييات تليير البييرامج. واتلثييت 
نتييائج أهمييية تليير المعييايير مييع أدبيييات الدراسيية التييي أخيي ت منهييا، وهييي: طعيميية والبنييدري 

(، ٠٦٠٤(، ثمادنيييب )٠٦٠٢(، الهييياجري )٠٦٠٠(، الشيييريف )٠٦٠٠(، لثييييل )٠٦٦٠)
CAEP (2019.) 
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"مييا المسييتويات المعيارييية ثانيييًا: النتييائج المتعلثيية باشجابيية للييى السييؤال الثيياني: 
ميييين وجهيييية نظيييير  العلييييوم الشييييرعية فييييي الجامعييييات السييييعوديةبييييرامج تييييدريم الالزميييية ل

 ؟"المتخصصين
( استجابات لينة الدراسة ثول مدى أهمية المستويات المعيارية في جانة ٠جدول )

 العلوم الشرعية برامج يمتدر 

 اللثرة
 درجة األهمية

 منخلضة متوسطة لالية
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 1.7 1 13.3 8 85.1 51 مرالاة الخطة الزمنية في لمليات التدريم.  .18
العليوم تيوفير البي ية المناسيبة لطبيعية تيدريم  .19

 1.7 1 8.3 5 91.1 54 .الشرعية

تييييوفير خطيييية تدريسييييية تشييييمل المو ييييولات  .21
العليييوم ة المتوافثييية ميييع نيييواتج تعليييم واألنشيييط
 .الشرعية

53 88.3 6 11.1 1 1.7 

تييييوفير الوسييييائط الدالميييية لتييييدريم مثييييررات  .21
 1.7 1 11.1 6 88.3 53 العلوم الشرعية.

التنوييييييييع فيييييييي اختييييييييار طرائيييييييق التيييييييدريم  .22
 3.3 2 8.3 5 86.7 52 واستراتيجياتها.

 0 0 11.7 7 88.3 53 مناسبة طرائق التدريم لطبيعة المتعلمين. .23
تطبيييق مهييارات الثييرل الحييادي والعشييرين فييي  .24

 5.1 3 8.3 5 86.7 52 .تدريم العلوم الشرعية

بيرامج العليوم تحثيق نواتج التعلم المحددة في  .25
 1.7 1 8.3 5 91.1 54 .الشرعية

 6.7 4 1.7 1 91.7 55 مرالاة اللرور اللردية بين المتعلمين. .26
 تامرالييياة مبييييادئ الييييتعلم النشيييط فييييي لملييييي .27

 6.7 4 3.3 2 91.1 54 .العلوم الشرعية تدريم
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 اللثرة
 درجة األهمية

 منخلضة متوسطة لالية
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

فييي  والتطبيثييي مراليياة تييدعيم الجانيية العملييي .28
 0 0 11.1 6 91.1 54 .العلوم الشرعية تدريم اتلملي

دلم األنشطة المنهجية وغير المنهجية أثنياء  .29
 0 0 15.1 9 85.1 51 .العلوم الشرعية تدريم اتلملي

ر العينة لليى أهميية المسيتويات المعياريية ( نسبة اتلا٠يتضح من الجدول رقم )
لرفع مخرجات العليوم الشيرعية فيي مجيال تيدريم العليوم الشيرعية، ثييث بلغيت المسيتويات 
المعيارييية جميعهييا للييى درجيية لالييية ميين األهمييية. وللترتييية يمييين الثييول بيي ل المسييتويات 

وبنسية ألليى مين المعيارية التي ثصلت للى استجابات العينة بدرجة لاليية مين األهميية 
هيي خمسية معييايير: تيوفير البي يية المناسيبة لطبيعيية تيدريم البرنييامج، تحثييق نييواتج  ٪٨٦

التعلم المحددة في البرنامج، مرالياة الليرور اللرديية بيين المتعلميين، مرالياة مبيادئ اليتعلم 
النشط في لملية التدريم، مرالاة تدعيم الجانة العملي في لمليات التيدريم. وهي ا دلييل 
لليى أل لينيية الدراسيية ميين المتخصصييين فييي مجيال العلييوم الشييرعية يييدركول أهمييية تبنييي 
المسيييتويات المعياريييية األربعييية فيييي التخطييييط وخطييية بيييرامج العليييوم الشيييرعية فيييي ال لييييات 

 المتخصصة.
وثصييلت بقييية المسييتويات المعيارييية ولييددها سييبعة معييايير للييى درجيية أهمييية 

. وهي ا ييدل ٪٨٦وتثيل لين  ٪٩٢لاوتة تزيد أو تسياوي لالية أيضًا، ول ن بنسة م وية مت
للى أهمية تلر المعايير، وأهمية وجودها وتبنيها في كليات وبرامج العليوم الشيرعية، ومين 
وجهة نظرهم أنها ت تي في األهمية بعد المعايير الخمسة األولى. وتلر المعايير هي: توفير 

خطييية تدريسيييية تشيييمل المو يييولات  البي ييية المناسيييبة لطبيعييية تيييدريم البرنيييامج، تيييوفير
واألنشييطة المتوافثيية مييع نييواتج تعلييم البرنييامج، تييوفير الوسييائط الدالميية لتييدريم مثييررات 
البرنييامج، التنويييع فييي اختيييار طرائييق التييدريم واسييتراتيجياتها، مناسييبة طرائييق التييدريم 

ألنشييطة لطبيعيية المتعلمييين، تطبيييق مهييارات الثييرل الحييادي والعشييرين فييي التييدريم، دلييم ا
 المنهجية وغير المنهجية أثناء لمليات التدريم.

مما سبق يتضح أهمية المسيتويات المعياريية فيي تيدريم بيرامج العليوم الشيرعية  
فييي ال ليييات الشييرعية والدراسييات اشسييالمية، وقييد ثصييلت جميعهييا للييى نسيية لالييية ميين 

لمعايير في برامج العليوم األهمية، واتلار كبير بين استجابات العينة للى أهمية تبني تلر ا
الشييرعية، وأنهييا تسييهم بشيييل كبييير فييي رفييع كليياءة مخرجييات تليير البييرامج. واتلثييت نتييائج 
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(، نصيار ٠٦٠٢أهمية تلر المعايير مع أدبيات الدراسة التي أخ ت منهيا، وهيي: نصييرات )
 (.٠٦٦٩(، قاسم )٠٦٠٠(، الزيني )٠٦٠٠(، الشر  )٠٦٠٠الشمري )(، ٠٦٠٠)

"مييا المسييتويات المعيارييية ئج المتعلثيية باشجابيية للييى السييؤال الثالييث: ثالثييًا: النتييا
ميييين وجهيييية نظيييير  العلييييوم الشييييرعية فييييي الجامعييييات السييييعوديةبييييرامج تثييييويم الالزميييية ل

 ؟".المتخصصين
( استجابات لينة الدراسة ثول مدى أهمية المستويات المعيارية في جانة ٤جدول )

 العلوم الشرعيةبرامج تثويم 

 اللثرة
 ة األهميةدرج

 منخلضة متوسطة لالية
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

بيييرامج مرالييياة دييييا  ميييدى تحثيييق أهيييدا   .31
 1.7 1 8.3 5 91.1 54 ونواتج التعلم فيب. العلوم الشرعية

 3.3 2 6.7 4 91.1 54 تحديد أهدا  التثويم بدقة. .31
 1.7 1 8.3 5 91.1 54 اتسام التثويم بالمصدادية والمو وعية. .32
 3.3 2 8.3 5 88.3 53 ام أنواع التثويم وأشيالب.التنويع في استخد .33
تثييويم نييواتج تعلييم المثييررات والبرنييامج بشيييل  .34

 1.7 1 8.3 5 91.1 54 دوري ومستمر وشامل.
 1.7 1 8.3 5 91.1 54 دلم التثويم ال اتي للمتعلم. .35
إتاثييية نتيييائج التثيييويم للمتعلميييين مييين أجيييل  .36

 1.7 1 11.1 6 88.3 53 المراجعة.
 ييية الراجعيية للمتعلمييين ليين نتييائج تييوفير التغ .37
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 1.7 1 6.7 4 91.7 55 حسين البرنامج.وت
( نسبة اتلار العينة لليى أهميية المسيتويات المعياريية ٤يتضح من الجدول رقم )

لرفييع مخرجييات العلييوم الشييرعية فييي مجييال تثييويم العلييوم الشييرعية، ثيييث بلغييت المسييتويات 
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ويات المعيارييية جميعهييا للييى درجيية لالييية ميين األهمييية. وللترتييية يمييين الثييول بيي ل المسييت
المعيارية التي ثصلت للى استجابات العينة بدرجة لاليية مين األهميية وبنسية ألليى مين 

هييي سييبعة معييايير: مراليياة ديييا  مييدى تحثييق أهييدا  البرنييامج ونييواتج الييتعلم فيييب،  ٪٨٦
تحديييد أهييدا  التثييويم بدقيية، اتسييام التثييويم بالمصييدادية والمو ييوعية، تثييويم نييواتج تعلييم 

بشيييل دوري ومسييتمر وشييامل، دلييم التثييويم اليي اتي للمييتعلم، تضييمين المثييررات والبرنييامج 
التثويم مؤشرات لن أداء المتعلمين ولالقتب ب هدا  البرنامج، اسيتخدام نتيائج التثيويم فيي 

 دراسة وتطوير وتحسين البرنامج.
وثصييلت بقييية المسييتويات المعيارييية ولييددها سييبعة معييايير للييى درجيية أهمييية 

. وهي ا ييدل ٪٨٦وتثيل لين  ٪٩٢سة م وية متلاوتة تزيد أو تسياوي لالية أيضًا، ول ن بن
للى أهمية تلر المعايير، وأهمية وجودها وتبنيها في كليات وبرامج العليوم الشيرعية، ومين 
وجهيية نظييرهم أنهييا تيي تي فييي األهمييية بعييد المعييايير السييبعة األولييى. وتليير المعييايير هييي: 

ب، إتاثيية نتييائج التثييويم للمتعلمييين ميين أجيييل التنويييع فييي اسييتخدام أنييواع التثييويم وأشييييال
المراجعيية، تييوفير التغ ييية الراجعيية للمتعلمييين ليين نتييائج التثييويم، تييوفير المنيياا المناسيية 

 للمتعلمين لند تطبيق التثويم.
مما سبق يتضح أهمية المستويات المعيارية في تثيويم بيرامج العليوم الشيرعية فيي ال لييات 

ة، وقد ثصلت جميعها للى نسة لاليية مين األهميية، واتليار الشرعية والدراسات اشسالمي
كبير بين استجابات العينة للى أهمية تبني تلر المعايير في برامج العلوم الشيرعية، وأنهيا 
تسهم بشيل كبير في رفع كلاءة مخرجات تلر البيرامج. واتلثيت نتيائج أهميية تلير المعيايير 

(، العنييزي 2019(، وكييية )٠٦٠٢لطبييية )ميع أدبيييات الدراسيية التييي أخيي ت منهيا، وهييي: ا
 (.٠٦٠٠(، والشمري )٠٦٠٢(، الهاجري )٠٦٠٠الشرفي )(، ٠٦٠٢(، قرقز )٠٦٦٢)

"ميا التصيور المثتيرر لتطيوير رابعًا: النتائج المتعلثة باشجابية لليى السيؤال الرابيع: 
 ".العلوم الشرعية في الجامعات السعودية في  وء المستويات المعيارية؟تعليم برامج 

في إطار البحث وما توصل إليب الباثث مين نتيائج، ولبجابية لليى السيؤال الرابيع  
لتطوير برامج العليوم الشيرعية فيي الجامعيات السيعودية فيي وال ي يليد و ع تصور مثترر 

 ييوء المسييتويات المعيارييية؛ نعييرض فيمييا يلييي تصييورًا مثترثييًا ييييول بمثابيية تطبيييق تربييوي 
عية والدراسيات اشسيالمية فيي ال لييات الشيرعية واشسيالمية. وقيد لتطوير برامج العلوم الشر 

 تم و ع التصور كما يلي:
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 :منطلثات المثترر
بنيياء البييرامج األكاديمييية فييي العلييوم الشييرعية أو تطويرهييا بااللتميياد للييى المسييتويات . ٠

 المعيارية.
إليى مؤشيرات األداء . ثركة المعايير تستهد  االرتثاء بمخرجيات األداء، وبالتيالي تحيت م ٠

في المنظومة التعليمية كيل، بداية من بناء برامج العلوم الشرعية، وخططها الدراسيية، 
 مروًرا بالتدريم، انتهاًء بالقيا  والتثويم.

 . مرالاة خصوصية المجتمع السعودي.٠
 . مرالاة طبيعة العلوم الشرعية وخصائصها.٤

 :الجهة المنو  بها تطبيق المثترر
الدراسييات اشسييالمية وكليييات التربييية وكليييات السييعودية متمثليية بيليييات الشييريعة  الجامعييات

 فيها.
 :أهدا  المثترر

. تحسيييين جيييودة مخرجيييات العليييوم الشيييرعية فيييي الجامعيييات السيييعودية مييين خيييالل تبنيييي ٠
 التي قدمها البحث الحالي.المستويات المعيارية 

الجامعييات السييعودية، وطرائييق  . معالجيية الثصييور فييي خطييط بييرامج العلييوم الشييرعية فييي٠
 التدريم، والتثويم.

فييي  تثييويم بييرامج العلييوم الشييرعية فييي الجامعييات السييعودية، إلييادة النظيير فييي منظوميية. ٠
  وء المستويات المعيارية التي قدمها البحث الحالي.

 مين منسيوبي الجامعيات السيعوديةالعليوم الشيرعية  تدرية ألضاء هي ية تيدريم. تدرية ٤
ويات المعيارييية فييي التييدريم والتثييويم، وتطييوير البييرامج الدراسييية والخطييط المسييتللييى 

 األكاديمية كما نص لليها البحث الحالي.
 المستهدفول:

وكيييالت الجيييودة والتطيييوير، وكيييالت الشيييؤول التعليميييية  الجامعيييات السيييعودية، ممثلييية فيييي
التييي تثييدم بييرامج  واألكاديمييية، أقسييام المنيياهج وطرائييق التييدريم بيليييات التربييية، ال ليييات

  العلوم الشرعية والدراسات اشسالمية. 
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 :محتوى المثترر
فييي  ييوء المسييتويات المعيارييية،  بييرامج العلييوم الشييرعية وخططهييا الدراسييية. دليييل بنيياء ٠

 المهمة.ثيث يشمل التعليمات والنما ج 
 . قائمة المستويات المعيارية المطلوب توفرها في برنامج العلوم الشرعية.٠
برنامج تدريبي يتم فيب تدرية المتخصصين في العلوم الشرعية للى بناء البرنيامج فيي  .٠

  وء المستويات المعيارية.
. مصيييلوفة الميييدى والتتيييابع لجمييييع مثيييررات البرنيييامج، وتتضيييمن جمييييع نيييواتج اليييتعلم ٤

 للبرنامج.
 . خطة البرنامج بشيلها النهائي.٢

 :أسلوب تثويم المثترر
ة المثترر ومدى تحقيثب ألهدافب لن طرييق لر يب لليى محيميين فيي يتم الحيم للى جود

وييتم تحييميب لين طرييق تحلييل الوثيائق مجال الجودة والمعايير في التخصصات الشرعية. 
 للمستندات، والمالثظة والمثابلة للمهارات العملية.

 :التوصيات
 في  وء نتائج البحث؛ يوصي الباثث بما يلي:         

المسييتويات المعيارييية والتصييور المثتييرر كمييا أوردهييا البحييث الحييالي فييي  . تبنييي قائميية٠
 تطوير البرامج الشرعية ورفع كلاءة مخرجاتها.

. تدرية المتخصصين في كليات العلوم الشرعية للى المستويات المعيارية والمعايير فيي ٠
 تثويم وتطوير البرامج األكاديمية.

العلوم الشرعية للى طرائق التيدريم الحديثية،  . تدرية ألضاء هي ة التدريم في كليات٠
 واستخدام أنواع التثويم المختللة. 

. إليادة النظيير فيي بييرامج العليوم الشييرعية فييي الجامعيات السييعودية، وتثويمهيا فييي  ييوء ٤
 المستويات المعيارية العالمية والمحلية.

الشيرعية فيي كلييات  . تبني مدخل المعايير والمستويات المعياريية فيي بنياء بيرامج العليوم٢
 الشريعة والدراسات اشسالمية في كليات التربية.
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. لميييل مثارنيييات مرجعيييية ومراجعيييات دوريييية للبيييرامج ميييع البيييرامج المماثلييية فيييي العيييالم ٠
 اشسالمي بهد  االستلادة من التجارب التي تسهم في رفع المخرجات.

ألكيياديمي والمنيياهج . التعيياول مييع المتخصصييين فييي مجييال  ييمال الجييودة وااللتميياد ا٢
وطرر تدريم العلوم الشيرعية ممين ليديهم خبيرة واطيالع فيي المعيايير والجيودة والعليوم 

 الشرعية بش ل تطوير البرامج األكاديمية.
. تشجيع التواصل بين ال ليات الشرعية والجهات المسيتليدة مين خريجيهيا وسيور العميل ٩

 لمخرجات وسور العمل.بطريثة منظمة وممنهجة بش ل تعزيز المواءمة بين ا
 :المثترثات

 يمين اقترار لدد من مو ولات البحون للى النحو التالي:
. تثييويم برنييامج إلييداد معلييم العلييوم الشييرعية فييي جامعيية الجييو  فييي  ييوء المسييتويات ٠

 المعيارية.
. برنامج مثترر قائم للى المستويات المعيارية لبناء محتوى بعا مثررات خطة برنيامج ٠

 ي تنمية التحصيل والتل ير الناقد لدى طالب جامعة الجو .الشريعة ف
. تثويم أداء ألضاء هي ة التدريم في كلية الشريعة والثانول بجامعة الجيو  فيي  يوء ٠

 المستويات المعيارية.
. تطيييور تعلييييم وتعليييم العليييوم الشيييرعية فيييي مؤسسيييات التعلييييم العيييالي بالممل ييية العربيييية ٤

 لحادي والعشرين، دراسة مسحية تحليلية. السعودية من  بداية الثرل ا
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 المراجع:
(. مسييتويات معيارييية مثترثيية لميينهج الللسييلة والمنطييق ٠٦٦٢إبييراييم، سييمار محمييد. )

بالص  األول الثانوي في  يوء االتجاهيات العالميية والثوميية. )رسيالة ماجسيتير 
 غير منشورة(، كلية التربية، جامعة لين شمم، مصر.

(. دور المعلييم الجييامعي فييي تحثيييق األميين الل ييري ٠٦٠٤حمييد لبييد العزيييز. )الثييويني، م
  (،٢لطالبيييب فيييي  يييوء تيييداعيات العولمييية. مجلييية العليييوم التربويييية والنلسيييية، )

٠٦٢٦-٨٢٢. 
(. درجيية تييوفر معييايير  ييمال الجييودة فييي برنييامج ٠٦٠٤ثمادنيية، همييام سييمير. )إبريييل، 

ليرمييو  ميين وجهيية الطلبيية المتوقييع إلييداد معلييم التربييية االبتدائييية فييي جامعيية ا
تخييرجهم. ورقيية لمييل مثدميية إلييى المييؤتمر الثالييث "ت امييل مخرجييات التعليييم مييع 

 سور العمل في الثطاع العام والخا ". جامعة البلثاء، لمال: األردل.
(. أسباب تدني مستوى التحصييل الدراسيي ليدى طيالب كليية ٠٦٠٠الربابعة، للي محمد. )

سالمية في جامعة الثصييم مين وجهية نظير الطيالب. مجلية الشريعة والدراسات اش
 .٤٢٠-٠٩٠(، ٠العلوم العربية واشنسانية، )

(. تثييويم األداء التدريسييي لطييالب اللغيية العربييية فييي ٠٦٠٦الرشيييدي، لبييد هللا لييوض. )
جامعية طيبيية فيي  ييوء المسيتويات المعيارييية. )رسيالة ماجسييتير غيير منشييورة(، 

 ة، الممل ة العربية السعودية.كلية التربية، جامعة طيب
(. مشيالت طلبية كلييات الشيريعة فيي الجامعيات األردنيية ٠٦٦٠الزلبي، إبراييم سليمال. )

الرسييمية ولالجهييا ميين منظييور إسييالمي. )رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة(، كلييية 
 الشريعة والدراسات اشسالمية، جامعة اليرمو ، األردل.

ى تيوافر معيايير جيودة الجانية األكياديمي فيي برنيامج (. ميد٠٦٠٠الزيني، شيماء محمد. )
إلداد معلم اللغة العربية والتربية اشسالمية في كلية التربية جامعية بورسيعيد مين 

(، ٨وجهية نظير ألضياء هي ية التيدريم. مجلية كليية التربيية بجامعية بورسييعيد، )
٤٩٦-٤٠٠. 

داد معلييم المسيييتثبل (. أنميييو ج مثتييرر لبرنييامج إليي٠٦٠٠السييبحي، لبييد الحييي أثمييد. ) 
بيليييات التربييية بجامعييات الممل يية العربييية السييعودية فييي  ييوء معييايير الجييودة 

 .٤٠٠-٠٢٩(، ٠٢٠الشاملة. مجلة التربية بجامعة األزهر، )
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(. مسييتويات معيارييية مثترثيية ل لايييات األداء الالزميية للمعلييم ٠٦٦٠سييير، نيياجي رجيية. )
 .٠٨٤-٠٢٦(، ٠٦، )لمواجهة مستجدات العصر. مجلة جامعة األقصى

(. مدى توافر المعيايير الالزمية شليداد معلميي التربيية ٠٦٠٠الشر ، لادل لبد الوهاب. )
اشسالمية بيلية التربية جامعة ال ويت في برنامج اشلداد من وجهة نظر الطلبة. 

 .٠٤-٨(، ٠٨مجلة مستثبل التربية العربية، )
اض مسييتوى التحصيييل العلمييي لييدى (. أسييباب انخليي٠٦٠٠الشيرفي، لبييد الييرثمن محمييد. )

طيييالب ال لييييات الشيييرعية بجامعييية أم الثيييرى مييين وجهييية نظيييرهم. مجلييية التربيييية، 
(٠٢٠ ،)٢٠٢-٤٩٠. 

(. تثويم برنامج إليداد معلميي التربيية اشسيالمية فيي ٠٦٠٠الشرفي، لبد الرثمن محمد. )
 يييوء معيييايير الجيييودة الشييياملة فيييي الجامعيييات اليمنيييية. )رسيييالة دكتيييورا  غيييير 

 نشورة(، جامعة الثرآل ال ريم والعلوم اشسالمية، السودال.م
(. درجيية تحثيق معيايير الجيودة الشيياملة فيي بيرامج إلييداد ٠٦٠٠الشيريف، ناهيل محميد. ) 

(، ٠٢٠معليم التربيية الخاصيية بجامعية أم الثيرى. مجليية التربيية بجامعية األزهيير، )
٠٠٤-٠٢٩. 

داد معلميات العليوم الشيرعية فيي كليية (. تطوير برنامج إل٠٦٠٠الشمري، مستورة لبيد. )
التربية جامعة األمير سلمال في  يوء معيايير الجيودة وااللتمياد العالميية. مجلية 

 .٠٠٦-٢٩٩(، ٠٤٩التربية، )
(. معلم الثرل الحيادي والعشيرين: اختييار ، إليداد ، ٠٦٦٠شور، محمود؛ محمد، سعيد. )

 ربي: مصر.تنميتب في  وء التوجهات اشسالمية. دار الل ر الع
(. بعا معوقات إلداد معلم الحلثة األولى في التعليم ٠٦٠٢الطبية، نجار لبد المجيد. )

األساسيييي بليبييييا وكيبيييية مواجهتهيييا فيييي  يييوء معيييايير الجيييودة. مجلييية الثيييراءة 
 .٠٢٠-٠٠٢(، ٠٨٠والمعرفة بجامعة لين شمم، )

نوي. الثاهرة: دار الل ير (. إلداد معلم التعليم الثا٠٦٦٠طعيمة، رشدي؛ البندري، محمد. )
 العربي.

(. ٠٦٠٩لييار ، أسييامة ثسيين؛ لبييد الحميييد، محمييد ثمييزة؛ ثجييازي، أثمييد أبييو اللضييل. )
جودة مخرجات التعلم فيي الجامعيات السيعودية ودورهيا فيي تلبيية متطلبيات سيور 

(، ٠٨. مجليية البحييث العلمييي فييي التربييية، )٠٦٠٦العمييل السييعودي وفييق ر،ييية 
٢٤٠-٠٩٠. 
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(. معيايير األداء المهنيي ٠٦٦٤لبد الملر طيب؛ ثسين، محميد لييد. )ميايو،  لبد الرثمن،
للطالييية المعليييم بيلييييات التربيييية فيييي  يييوء ملهيييوم الجيييودة وااللتمييياد التربيييوي 

اةلييييات(. الميييؤتمر العلميييي التاسيييع، معيييايير ومسيييتويات التعلييييم  –)المعتثيييدات 
 بية: جامعة طنطا.الجامعي في مصر: إلداد المعلم في لصر العولمة. كلية التر 

(. إلداد معليم المرثلية الثانويية فيي كلييات التربيية بالممل ية ٠٦٠٠لثيل، ثمزة لبد هللا. )
العربية السعودية في  وء معايير الجودة الشاملة: دراسة تحليلية. مجلة التربيية 

 .٠٦٢-٠٠٠(، ٠٠٩بجامعة األزهر، )
م فيي  يوء معيايير الجيودة فيي (. تطوير كلاييات المعلي٠٦٦٢العنزي، بشرى خل . )مايو، 

التعليييم العييام. بحييث مثييدم فييي اللثيياء السيينوي الرابييع لشيير للجمعييية السييعودية 
للعلوم التربوية والنلسية: الجودة فيي التعلييم العيام. مركيز الملير خاليد الحضياري: 

 بريدة.
ية (. أهمية معايير الجودة الشاملة لمعلمي التربية اشسيالم2111الغامدي، لادل مشعل. )

فيييي المرثلييية االبتدائيييية مييين وجهييية نظييير المختصيييين )رسيييالة ماجسيييتير غيييير 
 .مية الميرمة :منشورة(، كلية التربية، جامعة أم الثرى 

(. برنييامج لتطييوير إلييداد معلمييي التربييية اشسييالمية بيليييات ٠٦٦٩قاسييم، محمييد جييابر. )
يم التربية في  وء معايير التخصص. مجلية دراسيات فيي المنياهج وطيرر التيدر 

 .٠٨٨-٠٢٤(، ٠٤٦بجامعة لين شمم، )
(. درجيية تطبيييق معيييار جييودة الييتعلم والتعليييم فييي بييرامج كلييية ٠٦٠٢قرقييز، نائييل محمييد. )

الشريعة والدراسات اشسالمية في جامعة الثصيم من وجهة نظر الطيالب المتوقيع 
 .٠٢٤-٠٠٨(، ٠٠تخرجهم. مؤتة للبحون والدراسات، )

(. ثول المستويات المعيارية لخريج التعلييم قبيل ٠٦٠٤محمود، ثسين بشير. )أغسطم، 
الجييامعي. المييؤتمر العلمييي الثالييث والعشييرول: تطييوير المنيياهج، ر،ى وتوجهييات. 

 الجمعية المصرية للمناهج وطرر التدريم: مصر.
(. تثويم أداء معلمي العليوم الشيرعية فيي  يوء معيايير 2111المطرفي، رياض طويرش. )

م مييين وجهييية نظييير المشيييرفين التربيييويين وميييديري الميييدار  وزارة التربيييية والتعليييي
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة الملر سعود: الرياض.



 م 0202لسنة  يناير( الثالثجزء ال ، 581العدد: ) ، جامعة األزهر ، مجلة كلية التربية
 

 

 -115- 

(. المطالية التربويية فيي بيرامج ٠٦٠٢المعجل، طالل محمد؛ آل شيطيف، إبيراييم محميد. )
ب. إلداد معلميي العليوم الشيرعية مين وجهية نظير ألضياء هي ية التيدريم والطيال

 .٠٩٦-٠٢٢(، ٩٠مجلة دراسات لربية في التربية وللم النلم، )
(.  ييوابط للمييية شلييداد المعلييم فييي  ييوء ٠٦٦٢المغربييي، الشيييماء لبييد هللا. )يوليييو، 

المستويات المعيارية. المؤتمر العلمي السيابع لشير لمنياهج التعلييم والمسيتويات 
 مصر.المعيارية. الجمعية المصرية للمناهج وطرر التدريم: 

(. تثييويم البحييون التربوييية فييي ٠٦٦٢نشييوال، تيسييير محمييود؛ الخزنييدار، نائليية نجييية. )
(، ٩جامعيية األقصييى بغييزة فييي  ييوء اتجاهييات العولميية. مجليية التربييية العلمييية، )

٠٠٠-٨٢. 
(. متطلبييات تطبيييق االلتمياد األكيياديمي بيلييية التربييية ٠٦٠٠نصيار، للييي لبييد الير،و . )

رها من وجهة نظر ألضاء هي ية التيدريم. مجلية اتحياد جامعة األزهر ومدى تواف
 .٠٠٠-٠٦٠(، ٠٦الجامعات العربية للتربية وللم النلم، )

(. مييدى تييوافر معييايير جييودة البرنييامج األكيياديمي فييي ٠٦٠٢نصيييرات، نضييال محمييود. ) 
برنامج إلداد معلمي الموسيثى في الجامعة األردنيية مين وجهية نظير الطلبية فيي 

 .٠٦٦-٠٢٢(، ٠٦العربية لضمال جودة التعليم الجامعي، ) التخصص. المجلة
(. تطييوير برنييامج إلييداد معلييم التربييية اشسييالمية وفييق ٠٦٠٢الهيياجري، لبييد هللا سييعيد. )

 .٠٢٠-٩٨(، ٠٠٦معايير الجودة بدولة ال ويت. مجلة الثراءة والمعرفة، )
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