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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ اٌّؤعغح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

 اٌشش٠ؼح  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌثشٔاِط األواد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 تىٍٛس٠ٛط فٟ اٌشش٠ؼح 

 اٌثىاٌٛس٠ٛط اعُ اٌشٙادج إٌٙائ١ح  .4

  :إٌظاَ اٌذساعٟ  .5
 شٜ عٕٛٞ /ِمشساخ /أخ

 وٛسعاخ

  اٌّؼرّذ   تشٔاِط االػرّاد .6

 ذذس٠ة ط١فٟ اٌّؤششاخ اٌخاسظ١ح األخشٜ  .7

 31/5/2221 ذاس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 : أ٘ذاف اٌثشٔاِط األواد٠ّٟ .9

 ؼ١اج اٌشعٛي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ خالي ع١شذِٗؼشفح -1

 خثاس اٌظؽاتح ٚو١ف١ح اٌرؼاًِ ِؼُٙاِؼشفح  -2

 ٚاخ إٌثٟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٚاعرخالص اٌذسٚط ٚاٌؼثش ُِٕٙاٌٛلٛف ػٍٝ غض  -3

 

 اٌرؼشف ػٍٝ اؼىاَ اٌعٙاد فٟ عث١ً هللا-4
 

 اٌّطٍٛتح ٚؽشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ ثشٔاِطِخشظاخ اٌ  .12



  
 2الصفحت 

 
  

  اال٘ذاف اٌّؼشف١ح  - أ
       اعر١ؼاب ٚفُٙ اٌّادج تّا ٠خض اٌّفشداخ اٌّطٍٛتح  -1

 ح ٌٍّؽاػشاخاػذاد خطؾ ١ِٛ٠ -2

 اعرخذاَ اٌؼشٚع اٌفذ٠ٛ٠ح ٚاٌثٛست٠ٕٛد اشٕاء اٌششغ  -3
 اػذاد اٌٛعائً ذٛػ١ؽ١ح  -4
 اػذاد ذماس٠ش ِخرظشج ٌثؼغ اٌّٛاػ١غ -5
 

 ثشٔاِط ٌخاطح تاٌا ١حاٌّٙاساذ األ٘ذاف –ب 

 ٚعائً اٌرٛػ١ػ – 1ب 

 وصشج االِصٍح ٚاٌرطث١ماخ  – 2ب 

      ِٓ اٌىرة اٌّمشسج ِٚٓ اٌّظادس اٌّغاػذج االٌّاَ تأُ٘ االساء اٌثٕاءج   - 3ب 

 
 ؽشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ      

 اٌماء ِؽاػشج 

 ِٕالشح اٌطٍثح 

 ِٙاسج اٌرفى١ش ٚاالعرٕثاؽ

 

 

 
 ؽشائك اٌرم١١ُ      

 اخرثاساخ شٙش٠ح ذؽش٠ش٠ح 

 اخرثاساخ اعثٛػ١ح شف١ٙح

 

 

 
 اٌٛظذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح . األ٘ذاف -ض

 علٍح ؼٛي اٌّٛاػ١غ اٌماتٍح ٌٍٕماػ ِٓ لثً اٌطٍثح ٌٍظفٛفؽشغ اال -1ض         

 ؽشغ اعلٍح ٠مَٛ اٌطاٌة تؽٍٙا ٌٍفظٛي اٌذساع١ح  -2ض

 ػًّ اِرؽأاخ عش٠ؼح ١ِٛ٠ح تاعلٍح فىش٠ح  -3ض

 ػًّ ؼٍمح ذماس٠ش ِخرظشج ٠شرشن تٙا ؽاٌث١ٓ اٚ اوصش ٌذساعح ِٛػٛع ٠خض ِفشداخ إٌّٙط -4ض   
 ؼٍُ ؽشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌر    

 ٚػغ خطح ٌطشغ االعلٍح ٚٚػغ االعلٍح ٚؽشغ االِرؽأاخ اٌغش٠ؼح ا١ِٛ١ٌح 

 

 

 
 ؽشائك اٌرم١١ُ    

 اػرّاد إٌّالشاخ اٌظف١ح  -1
 ؼً االعلٍح اٌّطشٚؼح  -2
 االظاتح ػٓ االِرؽأاخ اٌغش٠ؼح ذم١ّا ٌّغرٜٛ اٌطٍثح  -3



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

 
 

 

 .اٌشخظٟ(ٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس األخشٜ ا )اٌّٙاساخإٌّمٌٛح اٌرأ١ٍ١٘ح ٚ اٌّٙاساخ اٌؼاِح-د 

 ِراتؼح اٌّظادس اٌخاسظ١ح  -1د

 ذ١ٙلح االعلٍح اٌخاسظ١ح ِٓ ذٍه اٌّظادس  -2د

 ِراتؼح اعٍٛب إٌّالشاخ اٌظف١ح  -3د

 ذشع١غ اٌطٍثح ػٍٝ اعرؼّاي اٌّظادس اٌخاسظ١ح ٚاٌّرٕٛػح إلغٕاء اٌعٛأة اٌّؼشف١ح ٚطمٍٙا -4د   

 رؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ؽشائك اٌ         

 

اعرخذاَ ؽش٠مح إٌّالشح ٚؼً اٌّشىالخ ٌطشغ ِمً ٘زٖ اٌّٛاػ١غ اٌخاسظ١ح اٌرٟ ذظة فٟ ِعشٜ اٚ ِغاس 

 اٌّٛػٛع اٌذساعٟ ِغ اعلٍرٙا 

 

 

 
 ؽشائك اٌرم١١ُ          

 
 االخرثاساخ اٌرؽش٠ش٠ح ٚاٌشف٠ٛح 

 أشطح ذؼ١ّ١ٍح ِرٕٛػح ) وراتح اٌثؽٛز ٚاٌّماالخ (
 

 شٔاِط ت١ٕح اٌث .11

 اٌغاػاخ اٌّؼرّذج           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغاق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغاق اٌّشؼٍح اٌذساع١ح 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

  3 ٌغ١شج إٌث٠ٛح ا wasjz4i طثاؼٟ ٟٔاٌصا
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 اٌرخط١ؾ ٌٍرطٛس اٌشخظٟ .12

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

 متابعة الربانمج بدقة  -2

 اعداد االسئلة وادلناقشات الصفية وتقييم الطلبة  -3

 استخدام وسائل تعليمية مناسبة  -4
 
 
 
 
 
 اٌّؼٙذ(األٔظّح اٌّرؼٍمح تاالٌرؽاق تاٌى١ٍح أٚ  غ)ٚػِؼ١اس اٌمثٛي  .13

 
 ان يكون التعلم على الشهادة االعدادي ) العلمي واالديب (

 
 
 
 
 
 
 
 أُ٘ ِظادس اٌّؼٍِٛاخ ػٓ اٌثشٔاِط .14

 ادلكتبة االلكرتونية الشاملة  -1

 ادلكتبات االرضية -2

 رسائل ادلاجستري واطاريح الدكتوراه  -3

 كوكل سكولر ، موقع الباحث العلمي -4
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 هخطط ههاراث الونهح

 لتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت ل

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

ىظُف الوتعلقت بقابلُت الت

 (والتطىر الشخصٍ

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

\2222\الثانٍ

2221 
wasjz4i اساسٍ لسُرة النبىَتا    * *    *        
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ اٌّؤعغح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

 د٠اٌٝ / و١ٍح اٌؼٍَٛ االعال١ِح / لغُ اٌشش٠ؼح     / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 اٌغ١شج إٌث٠ٛح اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اِط وٛوً والط سَٚ + ١ِد٠ِٟٛ ػثش االٔرشٔد / تشٔ أشىاي اٌؽؼٛس اٌّراؼح .4

 2221-2222االٚي ٚاٌصأٟ /  اٌفظً / اٌغٕح .5

عاػاخ شٙش٠ا /  36عاػاخ اعثٛػ١ا /  9عاػاخ اعثٛػ١ا /  3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغاػاخ اٌذساع١ح  .6

 عاػح خالي اٌفظً 144
 4/6/2221 ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

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

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

 ان الرتبية والتعليم من مشكالت حل ما يقوم يف ميد -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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 اٌّؼشف١ح األ٘ذاف -أ :  ٚؽشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ ّمشساخ اٌِخشظ -12
 ،   أٚال ذأذٟ ٚ٘زٖ اٌخطٛج ، تٍَٛ ذظ١ٕف فٟ اٌّٛظٛدج اٌّغر٠ٛاخ أدٔٝ ٚذّصً ( اٌّؼٍِٛاخ أعرزواس ) تٙا ٚٔؼٕٟ
 أعرزواس ِٓ اٌّرذسب أٚ ٠رّىٓ اٌطاٌة أْ فثؼذ ، األػٍٝ ( اٌّؼشف١ح ) حاألدساو١ إٌشاؽاخ ٌ ىً ا أعاط ٚذؤِٓ

 ٠ش١ش ٚاٌزٞ ، اٌرطث١ك ٘ٛ اٌصاٌس ، ٚاٌّغرٜٛ ( ٌٍّؼٍِٛح ِؼٕٝ ذمذ٠ُ )اٌفُٙ اٌٝ اٌرؽٛي ٠ّىٕٙ اٌّؼٍِٛاخ
 تؽً ّغرٜٛاٌ ٘زا ػّٓ اٌّرؼٍُ ٠ٚمَٛ ، ا١ِٛ١ٌح اٌؽ١اج أٚ فٟ ظذ٠ذج ؼاالخ فٟ اٌّثادئء أٚ اٌّؼشفح ألعرؼّاي
 اٌرؽ١ًٍ فٙٛ اٌشاتغ اٌّغرٜٛ أِا ، اٌغاتمح اٌّغر٠ٛاخ ِٓ اٌّفِٙٛح ذطث١ك  اٌّؼٍِٛاخ خالي ِٓ اٌؼ١ٍّح اٌّشاوً

اٌّشاؼً  فٟ األتغؾ األظضاء ٘زٖ ذؼٍُ ذُ ؼ١س ، أتغؾ أظضاء اٌٝ اٌّؼمذج اٌّؼٍِٛاخ ػٓ ذعضئح ػثاسج ٚ٘ٛ

ٓ ا ِٛظٛد ٠ىٓ ٌُ شٟء خٍك ػ١ٍّح ِٓ ٠ٚرأٌف اٌرشو١ة ٘ٛ اٌخاِظ ٚاٌّغرٜٛ ، اٌغاتمح  خالي ِٓ ، ٚرٌه لثً ِ 
 ٠ٚرأٌف ، تٍَٛ ذظ١ٕف فٟ اٌّغرٜٛ األػٍٝ ٘ٛ ٚاٌرم١١ُ ، األدٔٝ اٌّغر٠ٛاخ فٟ ذؼٍّٙا ذُ اٌرٟ اٌّؼٍِٛاخ دِط
 تإٌغثح ٚرٌه ِا ٔٛع ل١ّح ػٍٝ تاٌؽىُ ٚرٌه ِٓ اٌرؼٍُ اٌغاتمح اٌّغر٠ٛاخ ػٍٝ اٌّؼرّذج اٌظادسج األؼىاَ ِٓ
 .ِؽذد ِؼ١اس تاعرؼّاي ، ِؼطٝ ٙذفٌ

 
  ٘ذاف اٌّؼشف١ح األ -أ

 اٌزاوشج ِٓ اٌّؼٍِٛح أعرذػاء )اٌرزوش  -1أ

 اٌّؼٍِٛاخ ٚاعر١ؼاب ادسان ) اٌفُٙ  -2أ

 ظذ٠ذج ِٛالف فٟ ذؼٍّٙ عثك ِا أعرؼّاي) اٌرطث١ك   -3أ
 ِٚىٛٔاخ ػٕاطش اٌٝ ٚاٌرعضئح اٌرفى١ه ) اٌرؽ١ًٍ  -4أ
 ظذ٠ذ وً ٌرى٠ٛٓ االظضاء ذع١ّغ ) اٌرشو١ة  -5أ
 أطذاس ؼىُ ػٍٝ اٌّٛػٛع تٕاء ا ػ ٍٝ ِؼا١٠ش )اٌرم٠ُٛ    -6أ

  ّمشس.اٌخاطح تاٌ ١حاٌّٙاساذاأل٘ذاف   -ب 

 ٚعائً اٌرٛػ١ػ – 1ب

 وصشج االِصٍح – 2ب

 ِماسٔح ِٛاػ١غ اٌىراب اٌّمشس تاٌّظادس اٌّغاػذج ٌٍخشٚض تٕرائط اششائ١ح تٕاءج  - 3ب

    
 اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ؽشائك      

 

 ٌؼة األدٚاس ، األورشاف ، اٌرفى١ش ، األعرٕراض

 

 
 ؽشائك اٌرم١١ُ      

 

 ٠ِٟٛ ، شفٛٞ ، ذؽش٠شٞ )أخرثاساخ ِرٕٛػح )

 

 
 األ٘ذاف اٌٛظذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  -ض

 ؽشغ األعلٍح ؼٛي اٌّٛاػ١غ اٌماتٍح ٌٍٕماػ ِٓ لثً اٌطٍثح فٟ اٌظفٛف  -1ض

 ٌة تؽٍٙا ٌٍفظٛي اٌذساع١حؽشغ أعلٍح ٠مَٛ اٌطا  -2ض

 ػًّ اِرؽأاخ عش٠ؼح ١ِٛ٠ح تأعلٍح فىش٠ح  -3ض
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 ػًّ ؼٍمح ذماس٠ش ِخرظشج ٠شرشن تٙا ؽاٌث١ٓ اٚ اوصش ٌذساعح ِٛػٛع ٠خض ِفشداخ إٌّٙط   -4ض

  

 ؽشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ     

 األعرار اٌطاٌة دٚس ٠ّصً أْ ساألدٚا ٌؼة ؽش٠مح) / ِؽاػشج اٌماء ،/ اٌشاظؼح اٌرغز٠ح/ إٌّالشح / اٌّشاسوح

 صِالئُٙ ػٍٝ ِؽاػشجا اٌماء فٟ

 

 
 ؽشائك اٌرم١١ُ    

 

 أخرثاساخ ١ِٛ٠ح ، فظ١ٍح ،أخرثاساخ شف٠ٛح ، أخرثاساخ ذؽش٠ش٠ح

 

 
 إٌّمٌٛح ) اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخظٟ (.اٌرأ١ٍ١٘ح اٌؼاِح ٚ اٌّٙاساخ -د 

 ٌّظادس اٌخاسظ١حِراتؼح ا  -1د

 ذ١ٙلح األعلٍح اٌخاسظ١ح ِٓ ذٍه اٌّظادس  -2د

 ِراتؼح أعٍٛب إٌّالشاخ اٌظف١ح  -3د

 ؼس اٌطٍثح ػٍٝ ِراتؼح اٌغٍغالخ اٌرؼ١ّ١ٍح اٌرٟ ذؼشع تشىً ف١ذ٠ٛ ػٍٝ سٚاتؾ ػ١ٍّح سع١ّح    -4د
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 اٌث١ٕح اٌرؽر١ح  .11

 سرية ابن ىشام وفقة السرية للبوطي ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1

   )اٌّظادس(  ـ اٌّشاظغ اٌشئ١غ١ح 2
 الرحيق ادلختوم للمبارك فوري

               ـ اٌىرة ٚاٌّشاظغ اٌرٟ ٠ٛطٝ تٙا  ا

 ( ؼ١ٍّح ، اٌرماس٠ش ،.... اٌّعالخ اٌ) 
 

ب ـ اٌّشاظغ االٌىرش١ٔٚح، ِٛالغ االٔرش١ٔد 

.... 
 ،ادلكتبة الشاملة ، ادلوسوعة االسالمية

 
 خطح ذط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .12

 . الطلبة انهوسائل معرفية حدبثة اليصال املفردات بشكل سليم وسلس اىل اذ تطبيق -1
                      دى الطلبة مبا ينمي امللكة الفكرية واالدبية ، مبا يضمنل االفتاءات الفقهية واالصولية امشهتوسيع  -2

 

 

 ت١ٕح اٌّمشس .12

ِخشظاخ اٌرؼٍُ  اٌغاػاخ األعثٛع

 اٌّطٍٛتح
اعُ اٌٛؼذج / أٚ 

 ّٛػٛعاٌ
 ؽش٠مح اٌرم١١ُ ؽش٠مح اٌرؼ١ٍُ

اٌماء ِؽاػشج ف١ذ٠ٛ٠ح ٚػشع  3 االٚي

 تٛست٠ٕٛد
اٌعٙاد فٟ عث١ً هللا 

 ٚؼىّٗ
االٌماء ٚؽشغ 

 االعلٍح

اٌؽؼٛس 

االخرثاساخ 

 اٌرفاػً اٌظفٟ
اٌماء ِؽاػشج ف١ذ٠ٛ٠ح ٚػشع  3 اٌصأٟ

 تٛست٠ٕٛد
 

 ِؼشوح تذس اٌىثشٜ
االٌماء ٚؽشغ 

 االعلٍح

اٌؽؼٛس 

اخ االخرثاس

 اٌرفاػً اٌظفٟ
اٌماء ِؽاػشج ف١ذ٠ٛ٠ح ٚػشع  3 اٌصاٌس

 تٛست٠ٕٛد
االٌماء ٚؽشغ  غضٚج اؼذ 

 االعلٍح 

اٌؽؼٛس 

االخرثاساخ 

 اٌرفاػً اٌظفٟ
اٌماء ِؽاػشج ف١ذ٠ٛ٠ح ٚػشع  3 اٌشاتغ

 تٛست٠ٕٛد
االٌماء ٚؽشغ  غضٚج اٌخٕذق

 االعلٍح

اٌؽؼٛس 

االخرثاساخ 

 اٌرفاػً اٌظفٟ
شج ف١ذ٠ٛ٠ح ٚػشع اٌماء ِؽاػ 3 اٌخاِظ

 تٛست٠ٕٛد
االٌماء ٚؽشغ  غضٚج تٕٛ لش٠ؼح

 االعلٍح

اٌؽؼٛس 

االخرثاساخ 

 اٌرفاػً اٌظفٟ
اٌماء ِؽاػشج ف١ذ٠ٛ٠ح ٚػشع  3 اٌغادط

 تٛست٠ٕٛد
االٌماء ٚؽشغ  غضٚج خ١ثش

 االعلٍح

اٌؽؼٛس 

االخرثاساخ 

 اٌرفاػً اٌظفٟ
اٌماء ِؽاػشج ف١ذ٠ٛ٠ح ٚػشع  3 اٌغاتغ

 تٛست٠ٕٛد
االٌماء ٚؽشغ  غضٚج ِؤذح

 االعلٍح

اٌؽؼٛس 

االخرثاساخ 

 اٌرفاػً اٌظفٟ
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 اعرار اٌّادج:

 ا.َ.د

 ِظطفٝ اؼّذ ٌط١ف

 
 


