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 الممخص :

يتم تناول أوجو القوة والضعف التي تم الوصول إلييا من خالل زيارة عمى أرض الواقع لكمية العموم الشرعية  في ىذا البحث
بعمان ، ىذه النقاط ال يتم ذكرىا كآراء شخصية فحسب ، ولكن من وجية نظر عممية سميمة ، من حيث تحقيق الكمية لما 

 مة في األماكن الخاصة بتدريس العموم الشرعية اإلسالمية .يجب أن تكون عميو العممية التعميمية والتربوية السمي

 العممية التعميمية، العموم الشرعية، االسموب العممي. الكممات المفتاحية:

 

 مقدمة :ال

العمم الشرعي ىو سيد العموم ، ليس فقط ألن أساس وجود اإلنسان ىو العبادة ، قال تعالى : " وما خمقت الجن  
( ، ولكن أيضًا ألن الدين اإلسالمي لم يكتفي فقط في نصوص بشرح 56")سورة الذاريات ، اآلية  واإلنس إال ليعبدون

الجانب الروحاني لمبشر ، كما فعمت الديانة المسيحية مثاًل ، ولم يكن دينًا جل ما ييتم بو ىو وضع عقوبات صارمة 
فتطرق إلى عمم الرياضيات في آيات المواريث ،  لممخطئ كما فعل الدين الييودي ، بل تطرق إلى مختمف أنواع العموم ،

( ، وعمم 69وعمم الطب حيث قال : " يخرج من بطونيا شراب مختمف ألوانو فيو شفاء لمناس ")سورة النحل ، اآلية 
 االجتماع حين دلنا الرسول صمى اهلل عميو وسمم عمى وسائل التحاب بين الناس ، ومنيا قولو صمى اهلل عميو وسمم : " أفال

أدلكم عمى شيء إذا فعمتموه تحاببتم . . . أفشوا السالم بينكم " ، وعمم االقتصاد حين عالج قضية الربا ، التي بعد مرور ما 
يزيد عمى ألف عام أثبت عمماء االقتصاد المعاصرين الضرر الذي يمحقو الربا باقتصاد الدول ، وحين شرع عقد المزارعة ، 

" ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعمناىا رجومًا لمشياطين " ، وحيث قال : " يا أبت إني  وعمم الفمك ، حيث قال تعالى :
 ( .4رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتيم لي ساجدين ")سورة يوسف ، اآلية 

ي يكون نستنتج من ذلك أن الباحث الشرعي المتمكن ىو من يكون لديو خمفية شاممة لمختمف أنواع العموم ؛ حت 
قادرًا عمى استيعاب نصوص دينو ، ومستطيعًا تطبيقيا عمى قضايا مجتمعو المعاصر ، ليس ىذا فحسب ، بل ليكون 

 مقتنعًا ىو بدينو قبل أن يقنع بو الناس ؛ وليكون مثااًل حسنًا لمن يرقبو ، ويبغى اتباع مسيرتو .

ين الدين والحياة والمجتمع ، كما فعمت كمية العموم ولما سبق فمم نجد مؤسسًة تعميمية أكاديمية فيمت العالقة ب 
الشرعية بعمان ، فأفردنا ىذا البحث لمحديث عنيا في أىدافيا ، ورسالتيا ، والموارد البشرية فييا ، وأساليب التدريس ، 

تحميمي وتقييم الطالب ، وكيف استطاعت التوفيق بين دين نزل من أكثر من ألف عام ، وبين واقع معاصر ، بأسموب 
 نقدي بناء .
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 -رؤية كمية العموم الشرعية ورسالتيا وأىدافيا االستراتيجية ونقدىا : -المطمب األول

 -رسالة الكمية : -الفرع األول

تتمثل رسالة كمية العموم الشرعية بسمطنة عمان في " الريادة في التعميم العالي الشرعي ، واإلسيام في تعزيز  
م.  الرسالة والرؤية( 4104ية ، واإلنماء الحضاري ، ونشر الفكر الوسطي ")كمية العموم الشرعية.  اليوية اإلسالمية والعمان

https://css.edu.om . 

 -رؤية الكمية : -الفرع الثاني

تتمثل رؤية الكمية في تحقيق متطمبات الجودة في التعميم العالي الشرعي ، وذلك من خالل ثالثة محاور وىي :  
م.  الرسالة والرؤية( 4104مية ، والبحث العممي ، وخدمة المجتمع")كمية العموم الشرعية.  العممية التعمي

https://css.edu.om . 

 -أىداف الكمية : -الفرع الثالث

 -تتمثل األىداف الشرعية لكمية العموم الشرعية فيما يمي : 

، وتزويدىم بمستوى عال من المعارف ، "إعداد متخصصين في العموم الشرعية والدراسات اإلسالمية المقارنة  -0
 والثقافة الشرعية ، والدينية ، وما يتصل بيا من الميارات الالزمة .

 العمل عمى تشجيع البحوث والدراسات وما يتصل بيا . -4

سياما -3 براز جوانبيا ، وا  تيا إعداد وتأىيل مفكرين في الفكر ، والمعارف اإلسالمية عمومًا ، والعمانية خصوصًا ، وا 
 في الحضارة اإلسالمية .

اإلسيام في اإلنماء الحضاري المعاصر من خالل تعزيز الثقافة اإلسالمية ، والعموم الشرعية ذات الطابع  -4
 اإلنساني .

توثيق الصالت والروابط العممية مع الجامعات ، والكميات ، والمراكز ، والمعاىد المتخصصة الممثمة في الدول  -5
 األخرى .

 تحقيق تفاعل بين الكميات والمجتمع . -6
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م.  عن الكمية( 4104ترسيخ القيم ، واألخالق اإلسالمية ، واالرتقاء بيا"")كمية العموم الشرعية.   -7
https://css.edu.om . 

 

 -نقد رؤية ورسالة وأىداف كمية العموم الشرعية : -الفرع الرابع

 -المزايا : -أوالً 

مؤسسو الكمية والقائمون عمييا في صياغة الرؤية والرسالة واألىداف باألسموب العممي من الناحية النظرية نجح  -0
 الصحيح ، الذي يؤدي التطبيق السميم ليا عمى أرض الواقع إلى النجاح في تحقيق األىداف المرجوة من ىذه المؤسسة .

ولغة ، ودين ، وثقافة)فياللي ،  اليوية تشير إلى السمات المشتركة ألي جماعة بشرية من عادات ، وتقاليد ، -4
(، وبتخصيص ىذا المفيوم نجد أن اليوية اإلسالمية ىي اشتراك كتمة بشرية معينة في الدين اإلسالمي 04م ، ص4104

بما يشممو من أوامر ونواىي ، وفي رأينا فإن الكمية نجحت في نشر تعاليم الدين اإلسالمي الوسطي ، أو عمى األقل تعمل 
ث أنيا  ممثمة في إدارتيا تسعى لتحقيق ىذه الرسالة السامية من خالل إطالق البرامج التعميمية ، التي تسيم عمى ذلك ، حي

في نشر الوعي الديني السميم في المجتمع ، ومن أمثمة ىذه البرامج : برنامج خدمة المجتمع الذي تم إطالقو في الخامس 
دورة فقيية مكثفة تشارك فييا أكثر من مائة طالبة لمدة شير)كمية م ، والذي يشتمل عمى 4108والعشرين من يونيو عام 

 .https://css.edu.omم.  انطالق برنامج خدمة المجتمع في كمية العموم الشرعية( 4104العموم الشرعية.  

م الصحيح التعميم الشرعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعموم الدنيوية األخرى ، فحتى يصل الدارس الشرعي إلى اإللما -3
بالدين اإلسالمي ال بد أن يكون عمى دراية بمختمف أنواع العموم الدنيوية األخرى . صحيح أن العمم الديني ىو أساس 

العموم وسيدىا ، ولكن كي يصل الباحث الشرعي لمستوى مرموق من الدراية والمعرفة بالشرع ، فمن الالزم أن يوازي بين 
( ، وفي رأينا أن كمية العموم الشرعية 46-43م ، ص4107عو لمعموم الدنيوية)رزاقي ، دراستو الدينية الشرعية ، واستطال

في وضع رؤيتيا ، وتضمنيا خدمة المجتمع ، وىو ما يترجم إلى استيدافيا الستطالع الدارسين فييا باإلضافة إلى العموم 
ييا والقائمين عمييا باألساليب العممية الشرعية ، بعض من العموم الدنيوية ، قد أصابت ، حيث يعكس ذلك إلمام مؤسس

 السميمة لتدريس العموم الشرعية .

 -العيوب : -ثانياً 

من الناحية النظرية نري أن سياسة كمية العموم الشرعية من رؤية وأىداف ورسالة برغم نجاحيا في فيم االرتباط  -0
دنيوية األخرى ، إال أن صياغتيا جاءت بأسموب رقيق ال الذي ال يقبل التجزئة بين العموم الشرعية واإلسالمية ، والعموم ال
 يتفق وما يفترض أن يكون عميو مؤسسييا من إلمام بعموم المغة .
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أن حداثة نشأة الكمية ، وتأخر تحوليا من  –وىو ما قد ال يعتبره البعض عيبًا  –أما من الناحية العممية فنرى  -4
 فقط ، قد أسيم في تأخير تحقيقيا ألىدافيا في ضوء رؤيتيا ورسالتيا . م4104معيد إلى كمية ، والذي تحقق منذ عام 

 -الييكل التنظيمي لمموارد البشرية بكمية العموم الشرعية ونقده : -المطمب الثاني

 -الييكل التنظيمي : -الفرع األول

 -العميد : -أوالً 

 -يتبع العميد األقسام اآلتية : 

عداد مكتب العميد : ويختص بتنسيق أعم -0 عداد تقارير دورية بشأن سير العمل بالمكتب ، وا  ال المكتب ، وا 
القرارات والرسائل والمذكرات المتعمقة بمكتب العميد ، وطباعتيا ، كما يقوم موظفو المكتب بأي عمل يكمفون بو من 

 ( .0م ، ص4108العميد)كمية العموم الشرعية ، 

بوثائق الكمية ، والبريد الصادر من الكمية ، والوارد إلييا ، كما يقوم  قسم البريد والوثائق : ويختص بكل ما يتعمق -4
 ( .4م ، ص4108موظفو القسم بأداء أي عمل يكمفيم بو العميد ، ويدخل في دائرة اختصاصيم)كمية العموم الشرعية ، 

ائحيا ، وقراراتيا لمتأكد من قسم الشئون القانونية : ويختص بكل ما يتعمق بالشئون القانونية لمكمية من مراجعة لمو  -3
عدم مخالفتيا لمقانون ، ومحاسبة الموظفين ، وأي أعمال يكمفو بيا العميد تدخل في دائرة اختصاصو القانونية)كمية العموم 

 ( .4م ، ص4108الشرعية ، 

المالية أو قسم التخطيط وضمان الجودة : ويختص بكل ما يتعمق بالتخطيط المستقبمي لمكمية سواء من الناحية  -4
اإلدارية ، كما يختص القسم بالتأكد من مطابقة كل ما تخرجو الكمية عمميًا أو ماديًا ممموسًا لمعايير الجودة التي تطبقيا 
الكمية ، كما يعمل القسم عمى تطوير عالقة الكمية بالمجتمع المحمي ، والمؤسسات المحمية والدولية ، ويقوم بأي أعمال 

 ( .3م ، ص4108عميد وتدخل في دائرة اختصاصو)كمية العموم الشرعية ، أخرى تسند إليو من ال

مكتب األمن : ويختص بالقيام بكل ما يتعمق بتوفير األمن والنظام داخل الكمية ، واتخاذ اإلجراءات المبدئية  -5
بو العميد ، ويدخل في الالزمة في حالة وقوع أي أعمال تخرق األمن داخل الكمية ، كما يضطمع ىذا القسم بكل ما يكمفو 

 ( .4م ، ص4108دائرة اختصاصو)كمية العموم الشرعية ، 

قسم التدقيق الداخمي : وىو القسم المحاسبي في الكمية ، ويختص بكل ما يتعمق بالحسابات من إعدادىا ،  -6
)كمية العموم الشرعية ، ومراجعتيا ، وجرد لممخازن ، كما يختص القسم بكل ما يكمفو بو العميد ويدخل في دائرة اختصاصو

 ( .5-4م ، ص4108
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 -مساعد العميد لمشئون األكاديمية : -ثانياً 

 -( :5م ، ص4108ويتبعو األقسام والدوائر اآلتية)كمية العموم الشرعية ،  

األقسام األكاديمية : وتنشأ بناًء عمى اقتراح المجمس األكاديمي ، ويتم الموافقة عمى إنشائيا من قبل مجمس  -0
 ( .5م ، ص4108مناء)كمية العموم الشرعية ، األ

المراكز األكاديمية : وىذه المراكز ىي : مركز القبول والتسجيل ، ومركز التدريب ، والتوجيو الوظيفي الطالبي ،  -4
وشئون الخريجين ، ومركز البحث العممي ، ومركز التعميم المستمر ، وخدمة المجتمع ، ومركز مصادر التعميم ، ومركز 
القراءات ، وأخيرًا مركز المغات ، كما يجوز إنشاء أي مراكز أخرى بناء عمى اقتراح المجمس األكاديمي ، وبعد موافقة 

 (.00-5م ، ص4108مجمس األمناء)كمية العموم الشرعية ، 

مشئون ويكون لكل مركز مدير يضطمع بكافة األعمال الالزمة بسير المركز ، ويخضع المدير إلشراف مساعد العميد ل
 ( .6م ، ص4108األكاديمية)كمية العموم الشرعية ، 

 -مساعد العميد لمشئون اإلدارية والمالية : -ثالثاً 

 -ويتبعو الدوائر اآلتية : 

دائرة الشئون اإلدارية والمالية : وتختص بكل ما يتعمق باألمور المالية ، واإلدارية ، ويتبعيا مجموعة من األقسام  -0
بوظائف إدارية ومالية معينة ، وىي : قسم النقميات والخدمات ، وقسم الشئون المالية ، وقسم الرواتب ، يضطمع كل قسم 

 ( .06-04م ، ص4108وقسم العالقات العامة واإلعالم)كمية العموم الشرعية ، 

ظيفية لمموظفين دائرة الموارد البشرية : وتختص بكل ما يتعمق بالتعيين ، وعقود العمل ، وتنمية الميارات الو  -4
بالكمية ، وتقديم خدمات الحاسب اآللي بالكمية من إعداد البرامج ، والشبكات ، والموقع اإللكتروني ، والقيام بأعمال الصيانة 
الالزمة ليا ، ويتفرع عن ىذه الدائرة عدة أقسام ، يضطمع كل قسم بميام معينة ، وىي : قسم شئون الموظفين ، وقسم تنمية 

 ( .08-06م ، ص4108شرية ، وقسم نظم المعمومات)كمية العموم الشرعية ، الموارد الب

دائرة الخدمات واألنشطة الطالبية : وتختص باإلشراف عمى سكن الطالب من تصاريح دخول أو خروج ، ورعاية  -3
شراف عمى الرحالت ، وتنظيم مختمف األنشطة التي تساىم في تحقيق أىداف الكمية ، ويتفرع  عن ىذه الدائرة صحية ، وا 

 ( .41-08م ، ص4108قسمين ىما : قسم الخدمات الطالبية ، وقسم األنشطة الطالبية)كمية العموم الشرعية ، 
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 -نقد الييكل التنظيمي لكمية العموم الشرعية : -الفرع الثاني

 -المزايا : -أوالً 

شرية ، تقسيمًا يؤدي إلى تحقيق األىداف الييكل التنظيمي ألي مؤسسة ىو التقسيم الداخمي ألقساميا ومواردىا الب 
التي قامت من أجميا المؤسسة ، وفي رأينا فإن كمية العموم الشرعية ممثمة في مؤسسييا قد حققت ىذه المعادلة ، فجاء 

 ىيكميا التنظيمي معبرًا بشكل مبدع عن رؤيتيا ، ومؤىاًل لتحقيق أىدافيا .

 -العيوب : -ثانياً 

كمية ، وجدنا أن قسم الشئون القانونية لمكتب العميد يقوم عميو عدد غير كافي إطالقًا من من استطالعنا لييكل ال 
 المتخصصين القانونيين لالطالع بالميام القانونية لمكمية .

البنية التحتية اإلنشائية والتكنولوجية لمكمية ، وأساليب إنتاج المحتوى األكاديمي وتطويره إلى محتوى  -المطمب الثالث
 -روني :إلكت

 -البنية التحتية لمكمية : -الفرع األول

أتت البنية التحتية لمكمية بشكل مميز حيث ضمت سكنًا داخميًا لمطمبة مزودًا بكل وسائل الراحة التي يجب توفرىا  
لى الكمية ، كما جيزت الكمية بقاعة لمحاسب ا آللي ، باإلضافة إلى وسائل النقل لمطمبة القاطنين لمسكن الداخمي من وا 

مجيزة بأحدث أجيزة الحاسب ، وموصولة بشبكة اإلنترنت ، وضمت الكمية مكتبة ضخمة تضم أكثر من أربعين ألف كتاب 
في مختمف أنواع العموم الشرعية وغير الشرعية ، وحفاظًا عمى الحالة البدنية لمطالب ، زودت الكمية بصالة رياضية تتوافر 

 بيا أحدث األجيزة الرياضية .

 -أساليب إنتاج المحتوى األكاديمي وتطويره إلى محتوى إلكتروني : -لثانيالفرع ا

وضعت الكمية في الئحتيا المنشورة في الجريدة الرسمية ، والئحة الييكل التنظيمي ليا ضوابط معينة إلخراج  
حات المقدمة لنيل المحتوى األكاديمي سواء بحوث الطالب أثناء دراستيم ، أو بحوث التخرج الخاصة بيم ، أو األطرو 

درجة الماجستير ، والدكتوراه من الكمية ، ولم يكتفى بيذا فحسب بل تم تأسيس مكتبة إلكترونية ينشر فييا بعض المؤلفات 
المخرجة من كوادر الجامعة ، باإلضافة إلى مركز التعميم عن بعد والذي يمكن الدارسين في الكمية الحصول عمى المحتوى 

 فيو من خالل شبكة اإلنترنت .العممي الذي يرغبون 

 -النقد : -الفرع الثالث
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 -المزايا : -أوالً 

فيما يتعمق بالبنية التحتية لمكمية : ال يوجد تعريف محدد جامع شامل لمبنية التحتية لممؤسسة التعميمية ، بل وعند  -0
 .House of lords.  2014التحتية) شرح الكاتب في موضوع البنية التحتية غالبًا ال يتطرق أصاًل لتعريف مصطمح البنية

 P.7-8 وحسب رأينا فإن أنسب تعريف ليا أنيا الوسائل والخدمات التي توفرىا المؤسسة لمستخدمييا ، والتي تؤدي ، )
 إلى تحقيق راحتيم ، وتسييل انتفاعيم بالمؤسسة .

ية قد وفرت الوسائل المادية الالزمة فيما يتعمق بأساليب إنتاج المحتوى والتطوير اإللكتروني لو : نري أن الكم -4
إلنتاج المحتوى األكاديمي وفق أنسب المعايير ، ولم تكتفي بيذا فقط بل تطرقت إلى الناحية اإللكترونية فوفرت مركز 
وب التعميم عن بعد ، والمكتبة اإللكترونية ، ووفرت لمدارسين والباحثين الوسائل التكنولوجية الالزمة لتطوير المحتوى المكت

 إلى محتوى رقمي إلكتروني ، وذلك من خالل إنشاء قاعة متطورة لمحاسب اآللي .

 -العيوب : -ثانياً 

باستطالعنا لمجانب اإللكتروني لمكمية نجد أنيا برغم اإلعداد الممتاز ليا تقنيًا ، وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية  
إمكانية االعتماد عميو في الدراسة ، واالستغناء النيائي عن الشرح  فييا ، إال أن مركز التعميم عن بعد لم يصل بعد لمرحمة

والتمقين داخل مبنى الكمية ، كما أن المكتبة اإللكترونية ال يتوفر فييا القدر الكافي من الكتب اإللكترونية التي تسيل عمى 
 الدارسين في الكمية ، والراغبين في استطالع عموميا الوصول إلى مبتغاىم .

 -البيئة التعميمية وأساليب تقويم الطالب والباحثين في الكمية : -ب الرابعالمطم

 -بيئة التعمم ووسائل التواصل بكمية العموم الشرعية : -الفرع األول

توفر كمية العموم الشرعية بيئة ممتازة لمتعمم ، حيث ال تقتصر الدراسة عمى مجرد النواحي النظرية فقط ، ولكن  
ق العممي لممواد الشرعية ؛ حيث أن دراستيا تعتمد عمى الناحية النظرية واالطالع في المقام األول ، برغم صعوبة التطبي

فإن الكمية تقوم بالتطبيق العممي من خالل الندوات ، والبرامج ، والمؤتمرات التي تعقدىا ، ويكون لمطمبة والباحثين الدور 
عداد محتواىا ، ومن ذلك ع مى سبيل المثال ال الحصر : المسرحيات األدبية التي تتم داخل األساسي في تنظيميا ، وا 

مسرح الكمية وتحت رعايتيا ، والتي تيدف إلى التوعية الثقافية لمشاىدييا ، وتوصيل أفكار معينة ، باإلضافة إلى البرامج 
 المجتمعية مثل برنامج طرائق التدريس والتقويم التربوي واإلرشاد األكاديمي .

 -أساليب التقويم المستمر والنيائي بالكمية : -الفرع الثاني
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التقويم ىو عممية تيدف إلى معرفة مدى استيعاب المتعمم لما تم تدريسو لو خالل مدة محددة ، وذلك بيدف  
 -تحسين أوجو القصور في المؤسسة التعميمية ، وتنمية أوجو القوة فييا ، والتقويم في المؤسسة التعميمية ينقسم إلى قسمين :

 -التقويم التشخيصي : -أوالً 

 -وينقسم التقويم التشخيصي بدوره إلى نوعين من التقويم ، وىما : 

 التقويم األولي : وىو نوع من التقويم ييدف إلى تحديد المستوى األولي لمدارس قبل البدء في العممية الدراسية . -0

وىو تقويم مستمر لمدارس خالل مدة الدراسة ، لتحديد مدى استيعابو وتحصيمو ؛ من أجل  التقويم التكويني : -4
 تحسين طريقة التعمم .

 -التقويم النيائي : -ثانياً 

عطاءه   وىو يتم في نياية المدة الدراسية ؛ لتحديد مستوى الدارس ، وما تحصل عميو خالل مدة الدراسة كاممة ، وا 
 شيادة تفيد ذلك .

 -وظائف تقويم الطالب : -ثالثاً 

ييدف التقويم إلى " تحديد مدى ثقافة أفراد المجتمع ، وتحديد مدى امتالكيم لمحد األدنى من أساسيات العمم ،  
والتكنولوجيا ، واتجاىاتيم العممية ، وتمكين التربويين من ربط البرامج التعميمية المختمفة لممراحل ، والمستويات التعميمية 

عطاء المختمفة رأس يًا ، وأفقيًا ، وتنظيم الخبرات التعميمية ليذه البرامج منطقيًا بما يتناسب مع خصائص نمو المتعممين ، وا 
مؤشرات لآلباء تمكنيم من توجيو أبنائيم لدراسة مجاالت معينة ترتبط مستقباًل بوظائف ، أو أعمال يريدون ممارستيا في 

، ورغباتيم ، ومن ثم تحديد نموىم الشخصي عقميًا ، ووجدانيًا ،  الحياة العممية ، والكشف عن ميول المتعممين
 ( .00م ، ص4108ومياريًا)الشامخ ، 

 

 

 -ما يجب توافره في عممية التقويم : -رابعاً 

حتى تحقق عممية التقويم األىداف والوظائف السابقة البيان ، البد أن يتوافر فييا مجموعة من المعايير التي  
 -خصصين في المجال التربوي ، أال وىي :استقر عمييا المت
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 -تحديد األىداف : -0

أيًا كان األسموب الذي سيستخدمو القائم بالتدريس عمى الدارسين لتقويم تحصيميم ، واكتسابيم لمميارات المطموبة ، فإنو 
قويم بدقة ، وىو ما ال يتم يجب قبل البدء في استخدام ىذه األساليب البد عمى القائم بالتدريس معرفة اليدف من عممية الت

 في كثير من المؤسسات التعميمية ، حيث تتم عممية التقويم بشكل عشوائي بحت .

 -الشمول : -4

يجب أن تشمل عممية التقويم كل الجوانب التعميمية لمدارسين من استيعاب لمجوانب النظرية لممادة العممية ، والقدرة عمى 
عممي عمى أرض الواقع ، ويجب أن يشمل كذلك كل مرحمة تعميمية عمى حدة ، وكل تطبيق ىذه الجوانب النظرية بأسموب 

 فترة تعميمية عمى حدة ، ومدى اكتساب الدارس لمميارات المطموبة مثل التواصل بينو وبين زمالئو ، والمجتمع .

 -االستمرارية : -3

تحسين العممية التعميمية ، والبيئة الدراسية ، وتصحيح  حتى يكون التقويم منتجًا ، ومؤديًا فعاًل إلى الوصول لنتائج تسيم في
 أخطاء المؤسسة التعميمية ، وتعزيز مزاياىا ، يجب أن يتسم باالستمرار طوال فترة الدراسة بالمؤسسة .

 -التنظيم : -4

ودراستو ، وذلك  يمتد التقويم كذلك لجانب تنظيم نتائجو ، بحيث يجب تنظيم نتائج التقويم الطالبي بأسموب يسيل تحميمو
من أجل استخدام ىذه النتائج فيما بعد لتحسين القصور في المؤسسة التعميمية ، وتعزيز مواضع القوة ، وتوجيو الدارسين 
خفاقاتيم ، وىذا ما يقودنا إلى األسموب الصحيح لتقويم الطالب ، فيجب أال يكون توجيو الطالب  لتصحيح أخطائيم وا 

بل يجب أن يتم ىذا التوجيو وفق منيجية عممية بحيث يحقق ىدفين ، وىما : تصحيح خطأ  بأسموب ينفرىم من التعمم ،
 الدارس ، وفي نفس الوقت ترغيبو في التعمم .

 

 -التنوع : -5

ال يمكن حصر أساليب محددة تستخدم في عممية تقويم الدارسين في المؤسسة التعميمية ؛ حيث أن ىذه األساليب ال تقع 
ؤسسة تختار ، وتبتكر األساليب التي تتالءم مع أىدافيا ، ورؤيتيا ، ولكن وكما قمنا سابقًا ال ينبغي تحت حصر ، فكل م

اختيار أسموب التقويم بطريقة عشوائية بحجة أن ىذا ما يتماشى مع أىداف المؤسسة ، ولكن اختيار ىذه األساليب يجب أن 
 يكون وفق منيجية ، وأسموب عممي مدروس.
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 -مي :األسموب العم -6

بعض الباحثين في المجال التربوي أضاف ىذا المعيار ، والبعض اآلخر اعتبره تحصيل حاصل ، وتكرار لما سبقو من 
المعايير ، ولكن ، ونحن بصدد الحديث عن أساليب تقويم الطالب ، البد من ذكر ىذا المعيار ، وشرحو ولو بأسموب 

وفق  -كما ذكرنا سابقًا  -المستخدم في التقويم ، ال بد أن يكون مختصر ، وخالصة ىذا المعيار أن اختيار األسموب 
منيجية عممية ، وبما يتفق مع أىداف ، ورؤية المؤسسة التعميمية ، وليس بطريقة عشوائية ، فقد تكون المناىج التي تدرس 

عمى أساليب التقويم العممية ، في المؤسسة تعتمد عمى الجانب العممي كما في كميات اليندسة مثاًل أو الطب ، وبذلك تعتمد 
وقد تكون المؤسسة معتمدة عمى الجانب النظري كما في كميات اآلداب ، وفي ىذه الحالة يكون أسموب االختبارات 

التحريرية والشفوية ، وتقويم مدى قدرة الدارس عمى التعبير ىو األسموب األمثل لمتقويم ، وقد تكون المؤسسة وكما ىو 
موم الشرعية تيدف إلى تحقيق عدة أىداف ، وتوصيل الدارس لمرتبة معينة من القدرة عمى التعبير الحال في كمية الع

الشفوي ، والتحريري ، والتطبيقي عن طريق تطبيق ما حصل عميو من العمم عمى أرض الواقع ، واختبار مدى اكتساب 
درتو عمى التواصل مع المجتمع بأسموب ال الدارس لممكة تطبيق العمم الشرعي عمى مجتمعو وواقعو المعاصر ، ومدى ق

 ينفر الناس من الدين ، ومن العمم الشرعي.

 -األخالق والعدالة : -7

غير موجو لمطالب ، وغير موجو كذلك لممؤسسة التعميمية ؛ فال يمكن إدراك ىذا المعيار ، وتطبيقو  –حقيقة  –ىذا المعيار 
القائم بالتدريس ، ويقصد بو عدم محاباتو لطالب معين عمى حساب  داخل المؤسسة بشكل صارم ، فيو يعتمد عمى ضمير

اآلخرين ، أو إعطاء طالب ما ال يستحق من درجات التقويم ألي سبب كصمة قرابة ، أو نسب ، أو غيره ، وقد يقول 
ير القائم البعض أن ىذا المعيار ال يجب ذكره ؛ حيث ال يمكن تطبيقو من جانب المؤسسة ، ويعتمد كما قمنا عمى ضم

بالتعميم ، ويمكن الرد عمى ىذا الرأي بأن ىذا المعيار ىو من أىم معايير التقويم ، إن لم يكن ىو األىم ، وال يجوز إطالقًا 
التغافل عنو ، وتركو لمضمير فقط ، فمن واجب المؤسسة التعميمية أن توجو القائمين بالتعميم بمراعاة ضمائرىم ، وعدم 

ء الشخصية ، وجعميم يدركون أن التقويم ال يقتصر فقط عمى مجرد الدرجة أو التقدير الذي يكتب عمى االنسياق وراء األىوا
الورق ، ولكنو ينعكس عمى جوانب أخرى ، فيو يؤثر عمى حياة الدارس العممية بعد تخرجو ، كما يؤثر عمى الدارسين أثناء 

، وتقدير ، وتعمل المؤسسة التعميمية عمى توفير األخالق والعدالة  الفترة الدراسية ، فينظر إلى الطالب المتفوق بنظرة احترام
في عممية تقويم الطالب من خالل عدة إجراءات وأساليب ، نذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر : القيام بدورات تدريبية 

ا الرئيسي ىو الضمير ، واألخالق توجو القائمين بالتعميم إلى مراعاة العدالة في تقويم الطالب ، وعقد ندوات يكون موضوعي
 ، والعدالة ، وأساليب التعميم ، والتعمم ، ودور ولي األمر )القائم بالتعميم( .
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وباستطالعنا ، والبحث في أساليب التقويم في كمية العموم الشرعية وجدنا أن أساليب التقويم فييا تظير بشكل أشمل في 
 -نيجية التالية :نظام تعميميا اإللكتروني ، وذلك وفقًا لمم

أسموب التقويم المستمر : تعتمد الكمية نظام لتقويم الطالب خالل مدة السنة الدراسية من خالل اختبار نصف العام ،  -أوالً 
والذي يكون عن طريق اإلنترنت ، وفي نياية كل سنة دراسية يكون ىناك امتحان في أحد المراكز المعتمدة من الكمية ، 

 حاء سمطنة عمان ، وينقسم االمتحان النيائي إلى اختبار إلكتروني ، واختبار تحريري .والمنتشرة في كل أن

أسموب التقويم النيائي : ال تكتفي الكمية باالمتحانات التي يخضع ليا الدارسين خالل مدة الدراسة فحسب ، بل يقوم  -ثانياً 
تأكد من مقدار ما تحصل عميو من العمم الشرعي كل طالب بتقديم مشروع قبل التخرج عمى شكل بحث أكاديمي ، وذلك لم

 خالل مدة األربع سنوات الدراسية .

 -النقد : -الفرع الثالث

 -المزايا : -أوالً 

التواصل بين الطالب في المؤسسة التعميمية ىو وسيمة لخمق جو من  فيما يتعمق بوسائل التواصل بين الطالب : -0
( ، وقد Asemanyi, 2015, p.1األلفة بينيم ، وىذا يسيم في حب الطالب لمعممية التعميمية والدراسة داخل المؤسسة)

ومنيا البرامج اعتمدت كمية العموم الشرعية عمى تحقيق التواصل بين الطالب من خالل أشكال مختمفة من الوسائل ، 
والمؤتمرات التي يترك لمطمبة تنظيميا وتنفيذىا مما يخمق جو من األلفة بينيم ، باإلضافة إلى المسرحيات الثقافية التي 

 يؤدييا الطمبة ، والبرامج المجتمعية التي تيدف إلى تحقيق التواصل بين الطالب وسائر أفراد المجتمع العماني .

ويم : ييدف تقويم الطالب سواء المستمر أو النيائي في نياية المدة الدراسية إلى معرفة ما فيما يتعمق بأساليب التق -4
يجب أن يتعممو الطالب ، وما تعمل المؤسسة التعميمية عمى تعميمو ليم بالفعل ، واألساليب التي يجب استخداميا لتعميميم 

( ، وفي رأينا فقد Roberts, 2014, P.5تعمم الفعمي لمطالب)، وتحديد التعديالت الالزمة عمى المنيجية التعميمية لزيادة ال
أدرك القائمون عمى كمية العموم الشرعية اليدف من عممية التقويم ، وقاموا بوضع األساليب المالئمة لتقويم الطالب ، وذلك 

 من خالل التفصيل سابق البيان .

 -العيوب : -ثانياً 

لمؤسسات التعميمية في دول مختمفة ، ومنيا دول نامية ، وجدنا بأن باستطالع أساليب التواصل في عدد من ا  -0
المؤسسات التعميمية المرموقة ال تكتفي فقط بالبرامج واألنشطة الطالبية لخمق جو من األلفة والتواصل االجتماعي فيما 

يا ىو تدريب الطالب ، بينيم ، ولكنيا تقوم بترتيب دورات تدريبية لمطالب خالل المدة الدراسية اليدف األساسي من
 وتعميميم ميارات التواصل فيما بينيم ، وىذا ما ال نجده في كمية العموم الشرعية .
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في رأينا فإن أساليب تقويم الطالب في الكمية لم تأتي بجديد ، فتكاد تكون كل المؤسسات الطالبية الجامعية   -4
لطالب ، وىي االختبارات المتنوعة خالل الفترة الدراسية ، سواء الخاصة أو الحكومية تعتمد نفس المنيجية في تقويم ا

باإلضافة إلى مشروع التخرج في نيايتيا ، فكنا نتوقع مع المصروفات المرتفعة لمكمية أن يكون ىناك ابتكار في أسموب 
ة التعميمية ، كالمممكة تقويم الطالب بما يواكب أساليب التقويم في المؤسسة التعميمية في الدول الكبرى المتقدمة في العممي

المتحدة مثاًل ، والتي ال تعطي أي اىتمام داخل مؤسساتيا التعميمية لالختبارات التحريرية أو األسئمة الموضوعة بشكل 
أصبح غير مستساغ ، بحيث تعتمد بشكل أساسي عمى االختبارات العممية عمى أرض الواقع ، مع اختالف شكل االختبار 

 اد تعميمو لمدارسين.باختالف المحتوى المر 

 -الخاتمة :

 -النتائج : -أوالً 

السؤال الذي كان تسعى دراستنا المتواضعة لإلجابة عنو ىو : ىل استطاعت كمية العموم الشرعية تحقيق ما  
خراج منتج بشري من العمماء  انشئت من أجمو باعتبارىا مؤسسة دينية في المقام األول ىدفيا نشر الدين الوسطي ، وا 

 كين لممفيوم الصحيح لمدين اإلسالمي ؟المدر 

في رأينا فإنو ال يمكن الجزم بإجابة صريحة بنعم أو ال ، حيث أن الكمية في المفيوم النظري واالدراك المؤسسي  
لما ينبغي أن تكون عميو فإنيا نجحت بشكل باىر ؛ حيث أنيا وكما فصمنا في األسطر السابقة أدركت العالقة التي ال 

بين العمم الديني وباقي العموم الدنيوية ، واستطاعت صياغة أىدافيا ورسالتيا ورؤيتيا بما يتالءم مع ىذا  يمكن جحدىا
اإلدراك ، ولكن عمى أرض الواقع فقد تم إغفال العديد من الزوايا التي البد منيا لتحقيق اليدف المنشود ، ومنيا كما قمنا 

ب من دورات تدريبية ، وغيرىا كما يحدث في أي كمية مرموقة ، كما أتت عدم توفير الوسائل المثمى لمتواصل بين الطال
وسائل تقييم الطالب خالل مرحمة الدراسة ، والتقويم النيائي ليم في نيايتيا )عادية( ، فمم ترقى لمستوى التوقعات ، واتبعت 

 األسموب المعتاد من التقييم عن طريق االمتحانات والبحوث .
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 -ات :التوصي -ثانياً 

في نياية ىذه الدراسة يمكن تقديم مجموعة من التوصيات ، ىذه التوصيات موجية في المقام األول لمقائمين عمى  
 -إدارة الكمية ، وموجية عمومًا لممتولين إدارة أي مؤسسة تعميمية :

نيم ، والذي ينعكس بدوره تنظيم دورات تدريبية داخل المؤسسة التعميمية ، لتعميم الطالب أساليب التواصل فيما بي -0
بعد تخرجيم عمى طريقة تعامميم مع باقي أفراد المجتمع ، وخصوصًا طالب الشريعة اإلسالمية ، الذي تقتضي ميمتيم بعد 

 التخرج االحتكاك بكل طبقات المجتمع وطوائفو .

بارات تحريرية ، وبحوث ، اعتماد أساليب مبتكرة وجديدة لتقويم الطالب ، بداًل من األساليب المعتادة من اخت -4
عراض المؤسسات  وخالفو ؛ وذلك لموصول إلى التقويم الصحيح لكل طالب ، بعد ثبوت فشل ىذا النظام المعتاد لمتقييم ، وا 

 التعميمية المرموقة عنو .

لمكتبة محاولة توفير متخصصين متمكنين من الناحية البرمجية والتكنولوجية ؛ لتطوير مركز التعميم عن بعد ، وا -3
 اإللكترونية لمكمية ، والتي لم ترق إلى مستوى التوقعات 

دعم قسم الشئون القانونية بكوادر بشرية أكثر ، حيث وكما قمنا ال يكفي عدد القائمين عمى ىذا القسم لالطالع  -4
 بالميام المنوطة بو .
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"Analytical Report Criticizing the Visit of the Academy 

of Sciences Faculty of Sharia in Oman 

 

Abstract:  

In this paper, the strengths and weaknesses that have been reached 

through a visit to the Faculty of Shari'ah Sciences in Amman are 

addressed. These points are not only mentioned as personal opinions, 

but from a scientific point of view, in terms of the college's 

achievement of what the educational process should be And proper 

education in the places of teaching Islamic Islamic sciences 
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