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 ٗصف اىجشّبٍظ األمبدَٜٝ        

 
نامج ومخرجات التعلم   ألهم خصائص البر

ً
 مقتضيا

ً
نامج األكاديمي هذا  ايجازا المتوقعة يوفر وصف البر

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 
ً
هنا من الطالب تحقيقها مبر

نامج  وصف لكل مقرر ضمن البر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

يعة القسم العلمي / المركز  .2  قسم الشر

نامج األكاديمي او  .3 اسم البر
ي 
 المهن 

 بكالوريوس فقه واصوله

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

ي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 تدريب صف 

 2021 / 6/12 تاري    خ إعداد الوصف  .8

نامج األكاديمي  .9  أهداف البر

 فهم مصطلح الفقه واصوله -1

 عل احكام العبادات من الطهارة والصة والصوم والزكاة والحجالتعرف  -2

 التعرف عل احكام فقه االرسة كالزواج والطالق والنفقة والظهار واللعان وااليالء -3

اث والوصية -4  التعرف عل احكام المبر

هاالتعرف عل احكام المعامالت كالبيع والسلم والربا والقرض واالجارة والكفالة والوكالة  -5  والرهن وغبر

ي واحكام القصاص  -6
التعرف عل احكام الجنايات كحد الزنا والقذف والشقة وحد الحرابة والبغ 

 والديات

 
وط االجتهاد  -7  معرفة ادلة االحكام وطرق االستنباط ورسر
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نامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11  مخرجات البر

 االهداف المعرفية   -1
 ٗفٌٖ اىَبدح ثَب ٝخص اىَفشداد اىَطي٘ثخ اعزٞؼبة   - 1أ

 إػذاد خطػ ٍٝ٘ٞخ -2أ

 اعزخذاً  اىؼشٗض اىفٞذٝ٘ٝخ  ٗاىجشثْ٘ٝذ أصْبء اىششػ  -3أ

 إػذاد اى٘عبئو اىز٘ظٞؾٞخ -4أ

 إػذاد رقبسٝش ٍخزصشح ىجؼط اىَ٘اظٞغ -5أ

      
 

نامج  –ب   األهداف المهاراتية الخاصة بالبر
 ٗعبئو اىز٘ظٞؼ – 1ب 

 مضشح األٍضيخ  – 2ة 

 االىَبً ثإٌٔ االساء اىجْبءح ٍِ اىنزبة اىَقشس ٍِٗ اىَصبدس اىَغبػذح     – 3ة 

 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
ة  القاء محاض 
 مناقشة الطلبة

 مھارة التفكبر واالستنباط
 
 

 طرائق التقييم      

 اختبارات شھریة تحریریة
 اختبارات اسبوعیة شفھیة

 
 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
ي الصفوف  -1ج         

 طرح األسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة ف 
 طرح أسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية  -2ج
 عمل امتحانات رسيعة يومية بأسئلة فكرية  -3ج
ك بها طالبير  او اكبر  -4ج     لدراسة موضوع يخص مفردات المنهجعمل حلقة تقارير مخترصة يشبر
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 طرائق التعليم والتعلم     

 
 وضع خطة  لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات الشيعة اليومية

 
 

 طرائق التقييم    

 
 . اعتماد المناقشات الصفية1
 . حل األسئلة المطروحة2
 . اإلجابة عن االمتحانات الشيعة تقيما لمستوى الطلبة3
 
 

 

 
المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 .)  الشخصي
 متابعة المصادر الخارجية  -1د
 تهيئة األسئلة الخارجية من تلك المصادر -2د
 متابعة أسلوب المناقشات الصفية -3د
 والمتنوعة الغناء الجوانب المعرفية وصقلهاتشجيع الطلبة عل استعمال المصادر الخارجية  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
ي مجرى أو 

ي تصب ف 
استخدام طريقة المناقشة  وحل المشكالت  لطرح مثل هذه المواضيع الخارجية النر

 مسار الموضوع الدراسي مع أسئلتها. 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 والشفویةاالختبارات التحریریة 

 انشطة تعلیمیة متنوعة ) كتابة البحوث والمقاالت (
 

نامج  .11  بنية البر
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 فقه المعامالت Qxedyps ثالث صباحي 

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 . أعداد برنامج للمقرر الدراسي  لكل مادة دراسية من قبل التدريسي نفسه 1
نامج بدقة2  . متابعة البر
 . أعداد األسئلة والمناقشات الصفية وتقييم الطلبة 3
 .استخدام وسائل تعليمية مناسبة4
 
 
 
 
 

 بالكلية أو المعهد(معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق  .13

 

ي ( العلمي ) االعداديان یكون المتعلم حاصال عل شهادة  واالدبر

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 5اىصفؾخ 

 
  

 

نامج .14  أهم مصادر المعلومات عن البر

 مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد ) جمیع أعدادها (.  1
 ر سائل الماجستبر وأطاری    ح الدكتو ا ره.  2-

Google scholar .-3  العلمي عل محرك البحثموقع الباحث 
 المكتبة االفت ا رضیة.  4-
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 ٍخطػ ٍٖبساد اىَْٖظ

 ىيزقٌٞٞٝشعٚ ٗظغ اشبسح فٜ اىَشثؼبد اىَقبثيخ ىَخشعبد اىزؼيٌ اىفشدٝخ ٍِ اىجشّبٍظ اىخبظؼخ 

 ٍخشعبد اىزؼيٌ اىَطي٘ثخ ٍِ اىجشّبٍظ 

 أعبعٜ اعٌ اىَقشس سٍض اىَقشس اىَغز٘ٙ/ اىغْخ 
 أً اخزٞبسٛ

األٕذاف اىَٖبسارٞخ  األٕذاف اىَؼشفٞخ 

 اىخبصخ ثبىجشّبٍظ 
األٕذاف اى٘عذاّٞخ 

 ٗاىقَٞٞخ 
اىَٖبساد اىؼبٍخ ٗاىزإٔٞيٞخ 

اىَٖبساد األخشٙ ) اىَْق٘ىخ

اىز٘ظٞف اىَزؼيقخ ثقبثيٞخ 

 (ٗاىزط٘س اىشخصٜ

ة 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ة

2 
ة

3 
ة

4 
 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط

 صبىش
2020-2021 

Qxedyps رخصص اعجبسٛ فقٔ اىَؼبٍالد    √ √    √        
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 َّ٘رط ٗصف اىَقشس

 

 ٗصف اىَقشس

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 ٗصاسٓ اىزؼيٌٞ اىؼبىٜ ٗاىجؾش اىؼيَٜ اىَؤعغخ اىزؼيَٞٞخ .1

   قغٌ اىششٝؼخ   اىَشمض/ اىقغٌ اىؼيَٜ   .2

 فقٔ اىَؼبٍالد سٍض اىَقشس/ اعٌ  .3

 ٍٞذ+ ثشّبٍظ مالط سًٗ / ٍٜٝ٘  ػجش االّزشّذ  أشنبه اىؾع٘س اىَزبؽخ .4

 2221-2222/األٗه اىغْخ/ اىفصو  .5

 عبػخ خاله اىفصو 45/ عبػخ اعج٘ػٞب 3 (اىنيٜ)ػذد اىغبػبد اىذساعٞخ  .6

 2021 /1/5 ربسٝخ إػذاد ٕزا اى٘صف  .7

 إٔذاف اىَقشس .8

 .امغبة اىفشد اىخجشاد ٗاىَؼيٍ٘بد ٗاىَٖبساد اىالصٍخ اىزٜ رغبػذٓ فٜ رط٘ٝش رارٖ ٍِ خاله رطجٞق1
  اىٍٞ٘ٞخ ٗاالعزفبدح ٍْٖبٕزٓ اىَؼيٍ٘بد ٗاىَٖبساد فٜ اىؾٞبح 

 .ٝغؼٚ اىٚ فٌٖ اىظ٘إش اىغي٘مٞخ اىَزؼيقخ ثبىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ ٗاىزْجؤء ثؾذٗس اىَ٘اقف اىزؼيَٞٞخ ٗف2ٜ

 اىْٖبٝخ ظجطٖب ٍٗؾبٗىخ اىغٞطشح ػيٖٞب .
 .ؽو ٍبٝقً٘ فٜ ٍٞذاُ اىزشثٞخ ٗاىزؼيٌٞ ٍِ ٍشنالد3
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 ٗاىزؼيٌ ٗاىزقٌٍٞٞخشعبد اىَقشس ٗغشائق اىزؼيٌٞ  .11

 األٕذاف اىَؼشفٞخ   -أ
 األٕذاف اىَؼشفٞخ -أ  

ٗرَضو أدّٚ اىَغز٘ٝبد اىَ٘ع٘دح فٜ رصْٞف ثيً٘ ، ٕٗزٓ اىخط٘ح ( أعززمبس اىَؼيٍ٘بد ) ّٗؼْٜ ثٖب 

األػيٚ ، فجؼذ أُ ٝزَنِ اىطبىت أٗ ( اىَؼشفٞخ ) رأرٜ أٗال ،ً ٗرؤٍِ أعبط ا ىًنو اىْشبغبد األدسامٞخ 

، ٗاىَغز٘ٙ اىضبىش ٕ٘ ( رقذٌٝ ٍؼْٚ ىيَؼيٍ٘خ ) ٍِ أعززمبس اىَؼيٍ٘بد َٝنْٖ اىزؾ٘ه اىٚ اىفٌٖاىَزذسة 

اىزطجٞق ، ٗاىزٛ ٝشٞش ألعزؼَبه اىَؼشفخ أٗ اىَجبدئء فٜ ؽبالد عذٝذح أٗ فٜ اىؾٞبح اىٍٞ٘ٞخ ، ٗٝقً٘ 

ٍ٘خ ٍِ اىَغز٘ٝبد اىَزؼيٌ ظَِ ٕزا اىَغز٘ٙ ثؾو اىَشبمو اىؼَيٞخ ٍِ خاله رطجٞق  اىَؼيٍ٘بد اىَفٖ

اىغبثقخ ، أٍب اىَغز٘ٙ اىشاثغ فٖ٘ اىزؾيٞو ٕٗ٘ ػجبسح ػِ رغضئخ اىَؼيٍ٘بد اىَؼقذح اىٚ أعضاء أثغػ ، 

ؽٞش رٌ رؼيٌ ٕزٓ األعضاء األثغػ فٜ اىَشاؽو اىغبثقخ ، ٗاىَغز٘ٙ اىخبٍظ ٕ٘ اىزشمٞت ٗٝزأىف ٍِ 

ِ قجو ، ٗرىل ٍِ خاله دٍظ ًٍ اىَؼيٍ٘بد اىزٜ رٌ رؼيَٖب فٜ  ػَيٞخ خيق شٜء ىٌ ٝنِ ٍ٘ع٘د ا 

اىَغز٘ٝبد األدّٚ ، ٗاىزقٌٞٞ ٕ٘ اىَغز٘ٙ األػيٚ فٜ رصْٞف ثيً٘ ، ٗٝزأىف ٍِ األؽنبً اىصبدسح 

اىَؼزَذح ػيٚ اىَغز٘ٝبد اىغبثقخ ٍِ اىزؼيٌ ٗرىل ثبىؾنٌ ػيٚ قَٞخ ّ٘ع ٍب ٗرىل ثبىْغجخ ىٖذف ٍؼطٚ ، 

 .ثبعزؼَبه ٍؼٞبس ٍؾذد
 (َؼيٍ٘خ ٍِ اىزامشح أعزذػبء اى) اىززمش - 1أ 
 (ادساك ٗاعزٞؼبة اىَؼيٍ٘بد) اىفٌٖ  -2أ 
 (أعزؼَبه ٍب عجق رؼيَٖ فٜ ٍ٘اقف عذٝذح )اىزطجٞق  -3أ 
 (اىزفنٞل ٗاىزغضئخ اىٚ ػْبصش ٍٗنّ٘بد) اىزؾيٞو  -4أ 
 (رغَٞغ االعضاء ىزنِ٘ٝ مو عذٝذ) اىزشمٞت  -5أ 
 (ٍؼبٝٞشأصذاس ؽنٌ ػيٚ اىَ٘ظ٘ع ثْبء ا ًػيٚ ) اىزقٌ٘ٝ  -6أ 
 . األٕذاف اىَٖبسارٞخ اىخبصخ ثبىَقشس  -ة 

 ٗعبئو اىز٘ظٞؼ – 1ة  -
 مضشح األٍضيخ  – 2ة 
 ٍقبسّخ ٍ٘اظٞغ اىنزبة اىَقشس ثبىَصبدس اىَغبػذح ىيخشٗط ثْزبئظ اصشائٞخ ثْبءح      – 3ة 

 غشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ      

 
 ىؼت األدٗاس ، األمزشبف ، اىزفنٞش ، األعزْزبط

 
 

 غشائق اىزقٌٞٞ      
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 (ٍٜٝ٘ ، شف٘ٛ ، رؾشٝشٛ) أخزجبساد ٍزْ٘ػخ 

 
 
 األٕذاف اى٘عذاّٞخ ٗاىقَٞٞخ  -ط

 غشػ األعئيخ ؽ٘ه اىَ٘اظٞغ اىقبثيخ ىيْقبػ ٍِ قجو اىطيجخ فٜ اىصف٘ف  -1ط          
 غشػ أعئيخ ٝقً٘ اىطبىت ثؾيٖب ىيفص٘ه اىذساعٞخ  -2ط
 ثأعئيخ فنشٝخ ػَو اٍزؾبّبد عشٝؼخ ٍٝ٘ٞخ  -3ط
 ػَو ؽيقخ رقبسٝش ٍخزصشح ٝشزشك ثٖب غبىجِٞ اٗ امضش ىذساعخ ٍ٘ظ٘ع ٝخص ٍفشداد اىَْٖظ -4ط   

  
 غشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ     

 
غشٝقخ ىؼت األدٗاس أُ َٝضو اىطبىت دٗس / )، اىقبء ٍؾبظشح /اىزغزٝخ اىشاعؼخ /اىَْبقشخ / اىَشبسمخ 

 (صٍالئٖاألعزبر فٜ اىقبء ٍؾبظشحا ػيٚ 
 
 غشائق اىزقٌٞٞ    

 
 أخزجبساد ٍٝ٘ٞخ ، فصيٞخ ،أخزجبساد شف٘ٝخ ، أخزجبساد رؾشٝشٝخ

 
 

 (.اىَٖبساد األخشٙ اىَزؼيقخ ثقبثيٞخ اىز٘ظٞف ٗاىزط٘س اىشخصٜ ) اىَٖبساد اىؼبٍخ ٗاىزإٔٞيٞخ اىَْق٘ىخ  -د 
 ٍزبثؼخ اىَصبدس اىخبسعٞخ  -1د  
 اىَصبدس رٖٞئخ األعئيخ اىخبسعٞخ ٍِ ريل -2د
 ٍزبثؼخ أعي٘ة اىَْبقشبد اىصفٞخ -3د
 ؽش اىطيجخ ػيٚ ٍزبثؼخ اىغيغالد اىزؼيَٞٞخ اىزٜ رؼشض ثشنو فٞذٝ٘ ػيٚ سٗاثػ ػيَٞخ سعَٞخ -4د

 

 ثْٞخ اىَقشس .11

ٍخشعبد اىزؼيٌ  اىغبػبد األعج٘ع

 اىَطي٘ثخ
أٗ / اعٌ اى٘ؽذح 

 اىَ٘ظ٘ع
 غشٝقخ اىزقٌٞٞ غشٝقخ اىزؼيٌٞ

ٍؾبظشح فٞذٝ٘ٝخ اىقبء  3 االٗه

 ٗػشض ث٘سثْ٘ٝذ
اىؾع٘س  غشػ االعئيخ اؽنبً ػقذ اىجٞغ

االخزجبساد 

اىزفبػو 

 اىصفٜ
اىقبء ٍؾبظشح فٞذٝ٘ٝخ  3 اىضبّٜ

 ٗػشض ث٘سثْ٘ٝذ
اىؾع٘س  غشػ االعئيخ اىخٞبساد فٜ اىجٞ٘ع

االخزجبساد 

اىزفبػو 
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 اىصفٜ

اىقبء ٍؾبظشح فٞذٝ٘ٝخ  3 اىضبىش

 ٗػشض ث٘سثْ٘ٝذ
اىؾع٘س  االعئيخغشػ  اىشثب

االخزجبساد 

اىزفبػو 

 اىصفٜ
اىقبء ٍؾبظشح فٞذٝ٘ٝخ  3 اىشاثغ

 ٗػشض ث٘سثْ٘ٝذ
اىؾع٘س  غشػ االعئيخ اىقشض

االخزجبساد 

اىزفبػو 

 اىصفٜ
اىقبء ٍؾبظشح فٞذٝ٘ٝخ  3 ربىخبٍظ

 ٗػشض ث٘سثْ٘ٝذ
اىؾع٘س  غشػ االعئيخ اىغيٌ

االخزجبساد 

اىزفبػو 

 اىصفٜ
فٞذٝ٘ٝخ اىقبء ٍؾبظشح  3 اىغبدط

 ٗػشض ث٘سثْ٘ٝذ
اىؾع٘س  غشػ االعئيخ اىشِٕ

االخزجبساد 

اىزفبػو 

 اىصفٜ
اىقبء ٍؾبظشح فٞذٝ٘ٝخ  3 اىغبثغ

 ٗػشض ث٘سثْ٘ٝذ
اىؾع٘س  غشػ االعئيخ اىنفبىخ

االخزجبساد 

اىزفبػو 

 اىصفٜ
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 ٍْٖظ ٍقشس ٍِ قجو اى٘صاسح - ـ اىنزت اىَقشسح اىَطي٘ثخ 1

 ٕٗجخ اىضؽٞيٜ. اىفقٔ االعالٍٜ ٗادىزخ د (  اىَصبدس)اىشئٞغٞخ ـ اىَشاعغ 2

اـ اىنزت ٗاىَشاعغ اىزٜ ٝ٘صٚ ثٖب                 

 ,....  (اىزقبسٝش , اىَغالد اىؼيَٞخ ) 
 ٝ٘عف اىشجٞيٜ. فقٔ اىَؼبٍالد د

 فقٔ اىَؼبٍالد دمحم سظب ػجذ اىغجبس 

 ٍ٘اقغ االّزشّٞذ, ة ـ اىَشاعغ االىنزشّٗٞخ
.... 

 اىَ٘اقغ االىنزشّٗٞخ اىَؼْٞخ ثبىفقٔ االعالٍٜ
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 .رطجٞق ٗعبئو ٍؼشفٞخ ؽذثضخ الٝصبه اىَفشداد ثشنو عيٌٞ ٗعيظ اىٚ ارٕبُ اىطيجخ .1  
 ّشش صقبفخ اؽزشاً اىَزإت االعالٍٞخ اىَؼزجشح ، ٗرقجو االساء اىفقٖٞخ اىَخبىفخ . 2
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