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 1الصفحح 

 
  

      

 وصف الثرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2
 لغُ اٌؼم١ذح ٚاٌفىش االعالِٟ 

اٚ اعُ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ثىٍٛس٠ٛط  ػم١ذح ٚفىش اعالِٟ 

 اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4
 طجىبٌٛس٠ٛاٌ

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فصٍٟ

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6
 

 اٌّؤثشاد اٌخبسخ١خ األخشٜ  .7
 رذس٠ت ص١فٟ

 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8
12/12/2119 

 أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ .9

 اٌسذ٠ث اٌزس١ٍٍٟفُٙ ِصطٍر . 1.9

 شق ػذحا١ٌخ رس١ًٍ اٌسذ٠ث إٌجٛٞ اٌشش٠ف ِٓ خال غ زؼشف ػٍٝ . ا2.9ٌ

 رس١ًٍ اٌسذثث إٌجٛٞ دساعخ اٌّؤٌفبد اٌزٟ رخص. 3.9

 ٚاٌفىشٞ فٟ عالِخ االخ١بي ِٓ االٔسشاف اٌؼمبئذٞ ٚرس١ًٍ ٚفُٙ اٌّؼٍِٛخ  . اثش صسخ االػزمبد ٚاالفىبس4.9

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحح 

 
  

 اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِحِخشخبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 اٌّفشداد اٌّطٍٛثخ  صبة ٚفُٙ اٌّبدح ثّب ٠خاعز١ؼ  - 1أ

 إػذاد خطػ ١ِٛ٠خ -2أ

 اٌؼشٚض اٌف١ذ٠ٛ٠خ  ٚاٌجشث٠ٕٛذ أثٕبء اٌششذ  اعزخذاَ  -3أ

 إػذاد اٌٛعبئً اٌزٛظ١س١خ -4أ

 إػذاد رمبس٠ش ِخزصشح ٌجؼط اٌّٛاظ١غ -5أ

  -6أ

 جشٔبِح ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ر – 1ة 

 وثشح األِثٍخ  – 2ة 

     ِٓ اٌىزبة اٌّمشس ِٚٓ اٌّصبدس اٌّغبػذح االٌّبَ ثأُ٘ االساء اٌجٕبءح – 3ة 

  
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِسبظشح ٌمبءا

 اٌطٍجخ ِٕبلشخ

 ٚاالعزٕجبغ اٌزفى١ش ِٙبسح
 غشائك اٌزم١١ُ      

 رسش٠ش٠خ شٙش٠خ اخزجبساد

 شف١ٙخ اعجٛػ١خ اخزجبساد

 
 ٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .ا األ٘ذاف -ج

 غشذ األعئٍخ زٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  -1ج         

 غشذ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثسٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  -2ج

 ػًّ اِزسبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  -3ج

 ع ٠خص ِفشداد إٌّٙحػًّ زٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠شزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ اوثش ٌذساعخ ِٛظٛ -4ج   
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٚظغ خطخ  ٌطشذ األعئٍخ ٚٚظغ األعئٍخ ٚغشذ االِزسبٔبد اٌغش٠ؼخ ا١ِٛ١ٌخ

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

 . اػزّبد إٌّبلشبد اٌصف١خ1

 . زً األعئٍخ اٌّطشٚزخ2

 . اإلخبثخ ػٓ االِزسبٔبد اٌغش٠ؼخ رم١ّب ٌّغزٜٛ اٌطٍجخ3
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 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ بساد اٌؼبِخاٌّٙ-د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسخ١خ  -1د

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسخ١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د

 ِزبثؼخ أعٍٛة إٌّبلشبد اٌصف١خ -3د

 نغٕبء اٌدٛأت اٌّؼشف١خ ٚصمٍٙباعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسخ١خ ٚاٌّزٕٛػخ الاٌطٍجخ ػٍٝ رشد١غ  -4د   

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

ٌطشذ ِثً ٘زٖ اٌّٛاظ١غ اٌخبسخ١خ اٌزٟ رصت فٟ ِدشٜ أٚ ِغبس  اعزخذاَ غش٠مخ إٌّبلشخ  ٚزً اٌّشىالد . 

 اٌّٛظٛع اٌذساعٟ ِغ أعئٍزٙب.

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ          

 والشفویة التحریریة االختبارات
 ( والمقاالت البحوث كتابة ) متنوعة میةتعلی انشطة

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِح  .11

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

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

ثبٌث صجبزٟ  
2119/2121 

ngbtsib 

 
 زذ٠ث رس١ٍٍٟ

3  

 
 
 

 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 ح ٌٍّمشس اٌذساعٟ  ٌىً ِبدح دساع١خ ِٓ لجً اٌزذس٠غٟ ٔفغٗ . أػذاد ثشٔب1ِ

 ٌجشٔبِح ثذلخاِزبثؼخ  .2

 ُ اٌطٍجخ ١ف١خ ٚرم١أػذاد األعئٍخ ٚإٌّبلشبد اٌص .3

 استخدام وسائل تعليمية مناسبة.4
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 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزسبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚظِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 ٚاالعالِٟ       ٚاالدثٟ اٌؼٍّٟ ) االػذادٞ شٙبدحاٌ ػٍٝ زبصال اٌّزؼٍُ ٠ىْٛ اْ

 
 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح .14
 .( أػذاد٘ب خ١ّغ ) ثغذاد خبِؼخ / اإلعال١ِخ اٌؼٍَٛ و١ٍخ ِدٍخ 1-

 .سٖ ا اٌذوزٛ ٚأغبس٠ر اٌّبخغز١ش عبئً س 2-

Google scholar. -3 اٌجسث ِسشن ػٍٝ اٌؼٍّٟ اٌجبزث ِٛلغ 

 .سظ١خ ا االفذ اٌّىزجخ 4-

 
 االػزّبد ػٍٝ ِصبدس ِأخٛرح ِٓ خبِؼبد ػب١ٌّخ
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 هخطط ههاراخ الونهج

 َرجً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ التعلن الفردَح هن الثرناهج الخاضعح للتقُُن

 هخرجاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنح / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوعرفألهذاف ا

 ثرناهج الخاصح تال

األهذاف الىجذانُح 

 والقُوُح 
والتأهُلُح اراخ العاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الونقىلح

الوتعلقح تقاتلُح التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 ثالث

2222-2219 ngbtsib 

 

ديث ح 
 تحليلي

   √    √ √    تخصص اجثارٌ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 / لغُ اٌؼم١ذح اٌؼٍَٛ االعال١ِخ / و١ٍخ  د٠بٌٝ

 اعُ / سِض اٌّمشس .3
 زذ٠ث رس١ٍٍٟ   

 أشىبي اٌسعٛس اٌّزبزخ .4
 صَٚ بِح والط سَٚ + ١ِذػجش االٔزشٔذ / ثشٔ  ٠ِٟٛ 

 اٌفصً / اٌغٕخ .5
 2119-2121/اٌثبٌث

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 عبػخ خالي اٌفصً 45عبػخ اعجٛػ١ب / 3

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7
 

 أ٘ذاف اٌّمشس .8
 تطبیق خالل من ذاتھ تطویر في تساعده التي الالزمة والمھارات والمعلومات الخبرات الفرد اكساب.1

  منھا واالستفادة الیومیة الحیاة في والمھارات معلوماتال ھذه
 وفي التعلیمیة المواقف بحدوث والتنبؤء التعلیمیة بالعملیة المتعلقة السلوكیة الظواھر فھم الى یسعى.2

 . علیھا السیطرة ومحاولة ضبطھا النھایة
 مشكالت من والتعلیم التربیة میدان في مایقوم .حل3

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 

المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ئك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚغشا ّمشسبد اٌِخشخ .11
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 اٌّؼشف١خ األ٘ذاف -أ
 ،   أٚال رأرٟ اٌخطٛح ٚ٘زٖ ، ثٍَٛ رص١ٕف فٟ اٌّٛخٛدح اٌّغز٠ٛبد أدٔٝ ٚرّثً ( اٌّؼٍِٛبد أعززوبس ) ثٙب ٚٔؼٕٟ
 أعززوبس ِٓ اٌّزذسة أٚ ٠زّىٓ اٌطبٌت أْ فجؼذ ، األػٍٝ ( اٌّؼشف١خ ) األدساو١خ إٌشبغبد ٌ ىً ا أعبط ٚرؤِٓ

 ٠ش١ش ٚاٌزٞ ، اٌزطج١ك ٘ٛ اٌثبٌث ، ٚاٌّغزٜٛ ( ٌٍّؼٍِٛخ ِؼٕٝ رمذ٠ُ )اٌفُٙ اٌٝ اٌزسٛي ٠ّىٕٙ اٌّؼٍِٛبد
 ثسً اٌّغزٜٛ ٘زا ظّٓ اٌّزؼٍُ ٠ٚمَٛ ، ا١ِٛ١ٌخ اٌس١بح أٚ فٟ خذ٠ذح زبالد فٟ اٌّجبدئء أٚ اٌّؼشفخ ألعزؼّبي
 اٌزس١ًٍ فٙٛ اٌشاثغ اٌّغزٜٛ أِب ، اٌغبثمخ اٌّغز٠ٛبد ِٓ اٌّفِٙٛخ ِبداٌّؼٍٛ  رطج١ك خالي ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌّشبوً

 اٌّشازً فٟ األثغػ األخضاء ٘زٖ رؼٍُ رُ ز١ث ، أثغػ أخضاء اٌٝ اٌّؼمذح اٌّؼٍِٛبد ردضئخ ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ

ٓ ا ِٛخٛد ٠ىٓ ٌُ شٟء خٍك ػ١ٍّخ ِٓ ٠ٚزأٌف اٌزشو١ت ٘ٛ اٌخبِظ ٚاٌّغزٜٛ ، اٌغبثمخ  خالي ِٓ ، ٚرٌه لجً ِ 
 ٠ٚزأٌف ، ثٍَٛ رص١ٕف فٟ األػٍٝ اٌّغزٜٛ ٘ٛ ٚاٌزم١١ُ ، األدٔٝ اٌّغز٠ٛبد فٟ رؼٍّٙب رُ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد دِح
 ثبٌٕغجخ ٚرٌه ِب ٔٛع ل١ّخ ػٍٝ ثبٌسىُ ٚرٌه اٌزؼٍُ ِٓ اٌغبثمخ اٌّغز٠ٛبد ػٍٝ اٌّؼزّذح اٌصبدسح األزىبَ ِٓ

 .ِسذد ِؼ١بس ثبعزؼّبي ، ِؼطٝ ٌٙذف
 ( اٌزاوشح ِٓ اٌّؼٍِٛخ عزذػبءأ )اٌززوش - 1 أ
 (اٌّؼٍِٛبد ٚاعز١ؼبة ادسان ) اٌفُٙ -2 أ
 ( خذ٠ذح ِٛالف فٟ رؼٍّٙ عجك ِب أعزؼّبي) اٌزطج١ك -3 أ
 (ِٚىٛٔبد ػٕبصش اٌٝ ٚاٌزدضئخ اٌزفى١ه ) اٌزس١ًٍ -4 أ
 (خذ٠ذ وً ٌزى٠ٛٓ االخضاء رد١ّغ ) اٌزشو١ت -5 أ

 (ِؼب١٠ش ػ ٍٝ ا ءثٕب اٌّٛظٛع ػٍٝ زىُ أصذاس ) اٌزم٠ُٛ -6 أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ر – 1ة 

 وثشح األِثٍخ  – 2ة 

 ٌٍخشٚج ثٕزبئح اثشائ١خ ثٕبءح بٌّصبدس اٌّغبػذحِمبسٔخ ِٛاظ١غ اٌىزبة اٌّمشس ث – 3ة 

 
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  األعزٕزبج ، اٌزفى١ش ، األوزشبف ، األدٚاس ٌؼت

 غشائك اٌزم١١ُ      

 (رسش٠شٞ ، شفٛٞ ، ٠ِٟٛ ) ِزٕٛػخ أخزجبساد

 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 غشذ األعئٍخ زٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  -1ج         

 غشذ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثسٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  -2ج

 فىش٠خ  ػًّ اِزسبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ -3ج

 ػًّ زٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠شزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ اوثش ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙح -4ج   
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 فٟ األعزبر دٚس اٌطبٌت ٠ّثً أْ األدٚاس ٌؼت غش٠مخ) / ِسبظشح اٌمبء ،/ اٌشاخؼخ اٌزغز٠خ/ إٌّبلشخ / اٌّشبسوخ

  (صِالئٙ ػٍٝ ِسبظشحا اٌمبء

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

  رسش٠ش٠خ أخزجبساد ، شف٠ٛخ ،أخزجبساد فص١ٍخ ، ١ِٛ٠خ أخزجبساد
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

  ِٕٙح ِمشس ِٓ لجً اٌٛصاسح - ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر دس(  )اٌّصبـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ 2
 شرح النووي لصحيح مسلم
 سبل السالم لالمام الشوكاين

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

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسخ١خ  -1د

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسخ١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د

 زبثؼخ أعٍٛة إٌّبلشبد اٌصف١خِ -3د

 زث اٌطٍجخ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌغٍغالد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رؼشض ثشىً ف١ذ٠ٛ ػٍٝ سٚاثػ ػ١ٍّخ سع١ّخ -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛزذح / أٚ  

 اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ػشض اٌمبء ِسبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚ 3 األٚي 

 pdfِغ ِسبظشح   ثٛسث٠ٕٛذ 

 غشذ االعئٍخ  اٌزؼش٠ف ثزس١ًٍ اٌسذ٠ث إٌجٛٞ

 ٚاالٌمبء اٌّجبشش
اٌسعٛس 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  3 اٌثبٟٔ 

 pdfِغ ِسبظشح  ثٛسث٠ٕٛذ 

اُ٘ اٌمٛاػذ ٚاالعظ فٟ اُ٘ 

 اٌزس١ًٍ
اٌسعٛس  غشذ االعئٍخ 

االخزجبساد 

 صفٟاٌزفبػً اٌ

 اٌثبٌث
 
 

اٌمبء ِسبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  3

 pdfِغ ِسبظشح  ثٛسث٠ٕٛذ 

خطٛاد رس١ًٍ عٕذ  اٌسذ٠ث 

 إٌجٛٞ
اٌسعٛس  غشذ االعئٍخ 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  3 اٌشاثغ

 pdfِغ ِسبظشح  ثٛسث٠ٕٛذ 

خطٛاد رس١ًٍ ِزٓ اٌسذ٠ث 

 اٌزس١ٍٍٟ
اٌسعٛس  غشذ االعئٍخ 

خزجبساد اال

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  3 اٌخبِظ

 pdfِغ ِسبظشح  ثٛسث٠ٕٛذ 

اٌسعٛس  غشذ االعئٍخ  ّٔٛرج رطج١مٟ زذ٠ث ٔجٛٞ 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  3 اٌغبدط 
 pdfِغ ِسبظشح  ثٛسث٠ٕٛذ 

 اٌسعٛس غشذ االعئٍخ  ّٔٛرج رطج١مٟ زذ٠ث ٔجٛٞ 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِسبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  3 اٌغبثغ

 pdfِغ ِسبظشح  ثٛسث٠ٕٛذ 

اٌسعٛس  غشذ االعئٍخ  ّٔٛرج رطج١مٟ زذ٠ث ٔجٛٞ 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
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               ـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام -
 املؤلف: ابن دقيق العيد -

 م يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلمجامع العلوم واحلك -
 هـ(527احلنبلي )املتوىف: البن رجب   -

 
ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 املقاالت الدينية – ذات الصلة البعيدة عن التطرف االلكرتونية املواقع 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 . الطلبة انهاذ اىل وسلس سليم بشكل تاملفردا اليصال حدبثة معرفية وسائل تطبيق.1

هة للمذا الفكري والتعايش االحرتام يضمن مبا ، واالدبية الفكرية امللكة ينمي مبا الطلبة لدى الفكري احلوار امشه توسيع .9

 . والوذارس الفكرَح 
 

 

 أعزبر اٌّبدح :

 ش١ٙذ وش٠ُ ف١ٍر أ.َ.د 
 


