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 1الصفحت 

 
  

 
 
 

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحب

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌشش٠ؼخ  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ثىٍٛس٠ٛط فٟ اٌشش٠ؼخ 

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فصٍٟ

  اٌّؼزّذ   ِظ االػزّبدثشٔب .6

 رذس٠ت ص١فٟ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 1/5/2221 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 : أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 فُٙ ِصطٍؼ اٌفمٗ االعالِٟ اٌّؼبصش 

 اٌزؼشف ػٍٝ ؽ١ض١بد اٌّصطٍؼ ٚرؼش٠فبرٗ 

 اٌزؼشف ػٍٝ ّٔبرط ِٓ ِغبئً اٌفمٗ اٌّؼبصش 

 اٌؾٍٛي ٌٍّغبئً اٌفم١ٙخ اٌّؼبصشح  اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ا٠غبد

 اٌزؼشف ػٍٝ االٌفبظ راد اٌصٍخ ثبٌّصطٍؼ وب ٌّغزغذاد ٚاٌّغبئً ٚإٌٛاصي ٚغ١ش٘ب .

اٌزؼشف ػٍٝ ثؼط اٌّغبئً اٌّغزغذح وبٌصالح فٟ اٌطبئشح ٚاٌفمٗ االفزشاظٟ ٚاغفبي االٔبث١ت ٚغ١ش٘ب ِٓ 

 اٌغّزغذاد .
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 ك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚغشائ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .12

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
       اعز١ؼبة ٚفُٙ اٌّبدح ثّب ٠خص اٌّفشداد اٌّطٍٛثخ  -1أ

 اػذاد خطػ ١ِٛ٠خ ٌٍّؾبظشاد -2أ

 اعزخذاَ اٌؼشٚض اٌفذ٠ٛ٠خ ٚاٌجٛسث٠ٕٛذ اصٕبء اٌششػ  -3أ
 اػذاد اٌٛعبئً رٛظ١ؾ١خ  -4أ
 اػذاد رمبس٠ش ِخزصشح ٌجؼط اٌّٛاظ١غ -5أ
 -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ – 1ة 

 وضشح االِضٍخ – 2ة 

      االٌّبَ ثأُ٘ االساء اٌجٕبءح ِٓ اٌىزت اٌّمشسح ِٚٓ اٌّصبدس اٌّغبػذح   - 3ة 

 
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء ِؾبظشح 

 ِٕبلشخ اٌطٍجخ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ٚاالعزٕجبغ

 

 

 
 ائك اٌزم١١ُ غش     

 اخزجبساد شٙش٠خ رؾش٠ش٠خ 

 اخزجبساد اعجٛػ١خ شف١ٙخ

 

 

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 غشػ االعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ ٌٍصفٛف -1ط         

 غشػ اعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  -2ط

 فىش٠خ ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ  -3ط

 ػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠شزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ اوضش ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظ -4ط   
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٚظغ خطخ ٌطشػ االعئٍخ ٚٚظغ االعئٍخ ٚغشػ االِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ ا١ِٛ١ٌخ 
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 غشائك اٌزم١١ُ    

 اػزّبد إٌّبلشبد اٌصف١خ  -1
  ؽً االعئٍخ اٌّطشٚؽخ -2
 االعبثخ ػٓ االِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ رم١ّب ٌّغزٜٛ اٌطٍجخ  -3

 

 

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ  -1د

 ر١ٙئخ االعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس  -2د

 اٌصف١خ ِزبثؼخ اعٍٛة إٌّبلشبد  -3د

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسع١خ ٚاٌّزٕٛػخ إلغٕبء اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚصمٍٙب -4د   

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

اعزخذاَ غش٠مخ إٌّبلشخ ٚؽً اٌّشىالد ٌطشػ ِمً ٘زٖ اٌّٛاظ١غ اٌخبسع١خ اٌزٟ رصت فٟ ِغشٜ اٚ ِغبس 

 اٌّٛظٛع اٌذساعٟ ِغ اعئٍزٙب 

 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ          

 
 االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌشف٠ٛخ 

 أشطخ رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ ) وزبثخ اٌجؾٛس ٚاٌّمبالد (
 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

  2 اٌفمٗ اٌّؼبصش 45oxdld اٌضبٌضخ صجبؽٟ
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 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 اعداد برانمج للمقرر الدراسي لكل مادة دراسية من قبل التدريسي نفسو -1

 متابعة الربانمج بدقة  -2

 اعداد االسئلة وادلناقشات الصفية وتقييم الطلبة  -3

 استخدام وسائل تعليمية مناسبة  -4
 
 
 
 
 
 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚظٌمجٛي ِؼ١بس ا .13

 
 ان يكون التعلم على الشهادة االعدادي ) العلمي واالديب (

 
 
 
 
 
 
 
 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14
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 ادلكتبة االلكرتونية الشاملة  -1

 ادلكتبات االرضية -2

 رسائل ادلاجستري واطاريح الدكتوراه  -3

 باحث العلميكوكل سكولر ، موقع ال -4
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح صت بالالخا

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

-2222الثالث 

2221 
45oxdld اساسٍ الفقه الوعاصر    * *    *        
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 ٍّٟٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ / لغُ اٌشش٠ؼخ     / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

  اٌفمٗ اٌّؼبصش اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ٠ِٟٛ ػجش االٔزشٔذ / ثشٔبِظ وٛوً والط سَٚ + ١ِذ أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .4

 2221-2222االٚي ٚاٌضبٟٔ /  اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػبد شٙش٠ب /  32عبػبد اعجٛػ١ب /  8اعجٛػ١ب /  عبػبد 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 1/5/2221 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

اكساب الفرد اخلربات وادلعلومات وادلهارات الالزمة اليت تساعده يف تطوير ذاتو من خالل تطبيق ىذه ادلعلومات وادلهارات يف  -1
 احلياة اليومية واالستفادة منها 

الظواىر السلوكية ادلتعلقة ابلعملية التعليمية والتنبؤ حبوث ادلواقف التعليمية ويف النهاية ضبطها وحماولة السيطرة  يسعى اىل فهم -2
 عليها

 حل ما يقوم يف ميدان الرتبية والتعليم من مشكالت  -3

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 اٌّؼشف١خ األ٘ذاف -أ :  ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -12
 ،   أٚال رأرٟ ٚ٘زٖ اٌخطٛح ، ثٍَٛ رص١ٕف فٟ اٌّٛعٛدح اٌّغز٠ٛبد أدٔٝ ٚرّضً ( اٌّؼٍِٛبد أعززوبس ) ثٙب ٕٟٚٔؼ

 أعززوبس ِٓ اٌّزذسة أٚ ٠زّىٓ اٌطبٌت أْ فجؼذ ، األػٍٝ ( اٌّؼشف١خ ) األدساو١خ إٌشبغبد ٌ ىً ا أعبط ٚرؤِٓ
 ٠ش١ش ٚاٌزٞ ، اٌزطج١ك ٘ٛ اٌضبٌش ، ٚاٌّغزٜٛ ( ٌٍّؼٍِٛخ ِؼٕٝ رمذ٠ُ )اٌفُٙ اٌٝ اٌزؾٛي ٠ّىٕٙ اٌّؼٍِٛبد
 ثؾً اٌّغزٜٛ ٘زا ظّٓ اٌّزؼٍُ ٠ٚمَٛ ، ا١ِٛ١ٌخ اٌؾ١بح أٚ فٟ عذ٠ذح ؽبالد فٟ اٌّجبدئء أٚ اٌّؼشفخ ألعزؼّبي
 اٌزؾ١ًٍ فٙٛ اٌشاثغ اٌّغزٜٛ أِب ، اٌغبثمخ اٌّغز٠ٛبد ِٓ اٌّفِٙٛخ رطج١ك  اٌّؼٍِٛبد خالي ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌّشبوً

اٌّشاؽً  فٟ األثغػ األعضاء ٘زٖ رؼٍُ رُ ؽ١ش ، أثغػ أعضاء اٌٝ اٌّؼمذح اٌّؼٍِٛبد ػٓ رغضئخ سحػجب ٚ٘ٛ

ٓ ا ِٛعٛد ٠ىٓ ٌُ شٟء خٍك ػ١ٍّخ ِٓ ٠ٚزأٌف اٌزشو١ت ٘ٛ اٌخبِظ ٚاٌّغزٜٛ ، اٌغبثمخ  خالي ِٓ ، ٚرٌه لجً ِ 
 ٠ٚزأٌف ، ثٍَٛ رص١ٕف فٟ ٜٛ األػٍٝاٌّغز ٘ٛ ٚاٌزم١١ُ ، األدٔٝ اٌّغز٠ٛبد فٟ رؼٍّٙب رُ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد دِظ
 ثبٌٕغجخ ٚرٌه ِب ٔٛع ل١ّخ ػٍٝ ثبٌؾىُ ٚرٌه ِٓ اٌزؼٍُ اٌغبثمخ اٌّغز٠ٛبد ػٍٝ اٌّؼزّذح اٌصبدسح األؽىبَ ِٓ

 .ِؾذد ِؼ١بس ثبعزؼّبي ، ِؼطٝ ٌٙذف
 

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اٌزاوشح ِٓ اٌّؼٍِٛخ أعزذػبء )اٌززوش  -1أ

 اٌّؼٍِٛبد ؼبةٚاعز١ ادسان ) اٌفُٙ  -2أ

 عذ٠ذح ِٛالف فٟ رؼٍّٙ عجك ِب أعزؼّبي) اٌزطج١ك   -3أ
 ِٚىٛٔبد ػٕبصش اٌٝ ٚاٌزغضئخ اٌزفى١ه ) اٌزؾ١ًٍ  -4أ
 عذ٠ذ وً ٌزى٠ٛٓ االعضاء رغ١ّغ ) اٌزشو١ت  -5أ
 أصذاس ؽىُ ػٍٝ اٌّٛظٛع ثٕبء ا ػ ٍٝ ِؼب١٠ش )اٌزم٠ُٛ    -6أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ – 1ة

 وضشح االِضٍخ – 2ة

 ِمبسٔخ ِٛاظ١غ اٌىزبة اٌّمشس ثبٌّصبدس اٌّغبػذح ٌٍخشٚط ثٕزبئظ اصشائ١خ ثٕبءح  - 3ة

     -4ة

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ٌؼت األدٚاس ، األوزشبف ، اٌزفى١ش ، األعزٕزبط

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

 

 ٛٞ ، رؾش٠ش٠ِٟٞٛ ، شف )أخزجبساد ِزٕٛػخ )

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 غشػ األعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  -1ط

 غشػ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  -2ط

 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  -3ط
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 اوضش ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠شزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ    -4ط

  

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 األعزبر اٌطبٌت دٚس ٠ّضً أْ األدٚاس ٌؼت غش٠مخ) / ِؾبظشح اٌمبء ،/ اٌشاعؼخ اٌزغز٠خ/ إٌّبلشخ / اٌّشبسوخ

 صِالئُٙ ػٍٝ ِؾبظشحا اٌمبء فٟ

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

 

 ٠خ ، أخزجبساد رؾش٠ش٠خأخزجبساد ١ِٛ٠خ ، فص١ٍخ ،أخزجبساد شفٛ

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ  -1د

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس  -2د

 ِزبثؼخ أعٍٛة إٌّبلشبد اٌصف١خ  -3د

 بثؼخ اٌغٍغالد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رؼشض ثشىً ف١ذ٠ٛ ػٍٝ سٚاثػ ػ١ٍّخ سع١ّخؽش اٌطٍجخ ػٍٝ ِز    -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 منهج مقرر من قبل الوزارة ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 .د.وىبو الزحيلي  الفقو االسالمي وادلتو  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 الرشيدةافتاءات ادلرجعية  تقارير اجملامع الفقهية ،

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 ، ادلواقع االلكرتونية ادلعنية ابلفقو االسالميادلكتبة الشاملة 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .12

 . الطلبة انهوسائل معرفية حدبثة اليصال املفردات بشكل سليم وسلس اىل اذ تطبيق -1
سالمة التشريع االسالمي  لدى الطلبة مبا ينمي امللكة الفكرية واالدبية ، مبا يضمن ءات الفقهية االفتا امشهتوسيع  -2

 من الزلل والضعف

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .12

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 االٚي

 ثٛسث٠ٕٛذ
اٌزؼش٠ف ثبٌفمٗ 

 اٌّؼبصش
االٌمبء ٚغشػ 

 عئٍخاال

اٌؾعٛس 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌضبٟٔ

 ثٛسث٠ٕٛذ
اد اٌصٍخ راالٌفبظ 

 ٌفمٗ اٌّؼبصشبث
االٌمبء ٚغشػ 

 االعئٍخ

اٌؾعٛس 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌضبٌش

 ثٛسث٠ٕٛذ
االٌمبء ٚغشػ  اٌصالح فٟ اٌطبئشح

 االعئٍخ 

عٛس اٌؾ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌشاثغ

 ثٛسث٠ٕٛذ
االٌمبء ٚغشػ  اٌفمٗ االفزشاظٟ

 االعئٍخ

اٌؾعٛس 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌخبِظ

 ثٛسث٠ٕٛذ
ّٔبرط رطج١م١خ ِٓ 

 اٌفمٗ االفزشاظٟ
االٌمبء ٚغشػ 

 االعئٍخ

اٌؾعٛس 

ساد االخزجب

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌغبدط

 ثٛسث٠ٕٛذ
االٌمبء ٚغشػ  رىش٠ش ا١ٌّبٖ اٌضم١ٍخ

 االعئٍخ

اٌؾعٛس 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌغبثغ

 ثٛسث٠ٕٛذ
االٌمبء ٚغشػ  فمٗ اٌغٕغ١خ ٚاٌّٛاغٕخ

 االعئٍخ

اٌؾعٛس 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
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 اعزبر اٌّبدح

 ا.َ.د

 ٘بشُ ِؾّٛد ػجذ اٌشؽّٓ

 

 
 


