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 رؤية ورسالة وقيم الكلية وأهدافها

 ثانيا: الرسالة

التمّيز الشرعي وفق معايير الجودة الشاملة في جميع البرامج 

التدريسّية، ورفد المجتمع بكفاءات قادرة على نشر المفاهيم 

 .الشرعية الصحيحة

تسعى كلية الشريعة إلعداد كوادر علمية متميزة علميا وسلوكيا، 

قادرة على الريادة في المجتمع، وترسيخ قيم العقيدة اإلسالمية 

وسماحة اإلسالم ومحاربة التطرف وفق معايير الجودة والبحث 

 .العلمي

 ثالثا: القيم

 .االرتقاء المعرفي القائم على اإلبداع واالبتكار -1

 .تشجيع البحث العلمي  -2

 .التركيز على الوسطية وسماحة اإلسالم  -3

 .الجودة في التعليم  -4

 تسعى الكلية لتحقيق األهداف التالية:
تخريج الدعاة إلى هللا لنشر العلم الشرعي بالفهم الصحيح  -1

 بعيدا عن الغلو والتطرف.
المساهمة في نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع، وإشاعة  -2

 روح االلتزام بأحكام الشرع.
تخريج طلبة العلم القادرين على النظر في األحكام الشرعية  -3

 وتطبيقها بشكل يتناسب مع المقاصد العامة للتشريع اإلسالمي.
تخريج طلبة علم قادرين على التعامل مع قضايا العصر،  -3

 وتحديات الواقع، وتطلعات المستقبل.
رفد المجتمع بأصحاب الخبرات والكفاءات في مجاالت  -4

 اإلفتاء والتدريس والقضاء الشرعي، والوعظ واإلرشاد.
المساهمة الفاعلة في البحث العلمي، وخصوصًا في   -5

المجاالت والقضايا التي تتصف بالحداثة والتطور؛ من أجل 
تكوين رأي فقهي صحيح حولها، ال يتعارض ومقاصد التشريع 

 العامة، ويحقق مصلحة المجتمع والفرد معًا.
بيان الصورة المشرقة لإلسالم، وتكوين العقلية العلمية  -6

 الموضوعية، المتسمة باالعتدال والوسطية.

 للتواصل



 
تعد كلية الشريعة في جامعة جرش من الكليات المميزة بين 
مثيالتها في الجامعات األردنية، وقد استطاعت أن ترفد سوق 
العمل بالمؤهلين من حملة الشريعة اإلسالمية، الذين التحقوا 
بوظائف مختلفة في التربية واألوقاف واإلفتاء إضافة لدائرة قاضي 
القضاة، كما أن كثيرا من طلبة الكلية استطاعوا إكمال دراساتهم 
العليا، ليكملوا مسيرتهم العلمية التي انطلقت في جامعة جرش. 
وتفخر كلية الشريعة في جامعة جرش أنها حققت المركز األول في 
امتحان الكفاءة ألكثر من مرة على مستوى كليات الشريعة في 
األردن. وتسعى كلية الشريعة في جامعة جرش لتعليم الطلبة العلوم 
الشرعية األساسية، إضافة إلى ربط الطالب بالمستجدات العلمية 
في مختلف المواضيع، وتخريج طلبة باحثين مؤهلين منهجيًا وعلميًا 
في تخصص الفقه. وبناء الشخصية اإلسالمية المتميزة والقائمة 
على الفهم السليم لمقاصد التشريع اإلسالمي من القرآن والسنة 

 والقادرة على الجمع بين األصالة والمعاصرة.

 نبذة عن الكلية

 م8991تأسست كلية الشريعة عام 

 بكالوريوس الفقه وأصوله

وهي غنية بالمواد الشرعية المتعددة، وفق الكفايات التعليمية 
 اآلتية:

مجال القرآن الكريم وعلومه: حيث يتعلم الطالب أحكام  -1
التالوة والتجويد، مع حفظ أجزاء من القرآن الكريم يلتزم فيها 
الطالب بالحفظ مراعيا أحكام التجويد، كما يدرس الطالب مواد 
علوم القرآن والتفسير وإعجاز القرآن والقصص القرآني ويدرس 

 مادة تفسير آيات األحكام.
مجال الحديث الشريف وعلومه: حيث يدرس الطالب السيرة  -2

النبوية، وعلوم الحديث، ويحفظ بعض األحاديث الشريفة مع 
تفسيرها وشرحها، والتعرف على أحكامها، وهدي النبي صلى هللا 

 عليه وسلم في األدب والرقائق.
مجال العقيدة اإلسالمية: حيث يدرس الطالب العقيدة  -3

اإلسالمية الصحيحة، ويتعرف على الفرق اإلسالمية المتعددة، 
 ويتم تدريسه مواد خاصة بالحوار، ومحاربة الغلو والتطرف.

مجال الفقه: حيث يدرس الطالب العديد من المواد ابتداء  -4
بالمدخل إلى الفقه، ثم أحكام العبادات، ويدرس المسائل 
المستجدة في العبادات، ويدرس مادة المعامالت، ونظرية العقد، 

 ويتعلم الطالب أحكام المعامالت المالية المعاصرة.
مجال األحوال الشخصية والعقوبات والقضاء: حيث يدرس  -5

الطالب أحكام الزواج والطالق وما يتعلق بهما من أحكام المهر 
والنفقة والعدة والرضاع، ومسائل الميراث والوصية، وفي مجال 
العقوبات يتعلم الطالب أحكام الحدود والقصاص والتعزير، كما 

 يدرس الطالب في هذا المجال فقه القضاء وأصول المحاكمات.
مجال اللغة العربية: حيث يدرس الطالب أساسيات في اللغة  -6

العربية، والكتابة والتعبير، ويدرس الطالب تطبيقات نحوية في 
القرآن الكريم والسنة النبوية. ويوجد في الجامعة مركز اللغات 

م، ويبلغ 2002-2006نشأ هذا القسم مطلع العام الدراسي   
( 132عدد الساعات الدراسية لنيل درجة البكالوريوس )

ساعة، وتتنوع فيها المواد وفق خطة معتمدة من وزارة التعليم 
 العالي وهيئة االعتماد، 

 ماجستير الفقه المقارن

ويبلغ  2010-2002نشأ هذا القسم مطلع العام الدراسي  
( ساعة، 33عدد الساعات الدراسية لنيل درجة الماجستير )

 ضمن مسارين:
( ساعة 24األول: مسار الرسالة: حيث يدرس الطالب )

 ( ساعات.2معتمدة من الخطة، ويعد رسالة )
( ساعة 33الثاني: مسار الشامل: حيث يدرس الطالب )

معتمدة، ثم بعد االنتهاء من المواد بنجاح، يتقدم المتحان 
 شامل لقياس كفاءته. 

 رسوم الساعات الدراسية

 أوال: البكالوريوس
( دينارا 20تبلغ رسوم ساعة البكالوريوس في الفقه وأصوله )

 أردنيا للساعة الواحدة.
ويدفع الطالب رسوما فصلية تشمل الخدمات المقدمة في 

 الجامعة مقداره:
 ( دينارا062الفصل األول والثاني )

 ( دينار022الفصل الصيفي )
 

 ثانيا: الماجستير:

( دينارا أردنيا 25تبلغ رسوم ساعة الماجستير في الفقه المقارن )
 للساعة الواحدة.


