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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة .

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌؼم١ذح ٚاٌفىش االعالِٟ / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ثىبٌٛس٠ٛط ػم١ذح ٚفىش اعالِٟ

 ثىبٌٛس٠ٛط اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 /أخشٜ  عٕٛٞ /ِمشساد

 فصٍٟ

  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 رذس٠ت ص١فٟ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

  ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 فُٙ ِصطٍؾبد ػٍُ أصٛي اٌفمٗ /االٌفبظ ٚرمغ١ّبرٙب 1. 9

 
 رمغ١ّبد االٌفبظ ػٕذ االص١١ٌٛٓاٌزؼشف ػٍٝ  2. 9

 الد االٌفبظرمغ١ّبد ٚدالدساعخ أثشص 3.  9

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
      اعز١ؼبة اٌّبدح ؽغت اٌّفشداد اٌّطٍٛثخ  -1أ

 اػذاد خطخ ١ِٛ٠خ   -2أ

 اعزخذاَ اٌؼشٚض اٌف١ذ٠ٛ٠خ  ٚاٌجٛسث٠ٕٛذ  -3أ
 ٚعبئً رٛض١ؾ١خ  -4أ
 حاػذاد رمبس٠ش ِخزصش  -5أ
   -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٚعبئً اٌزٛض١ؼ  – 1ة 

 االٌٍُّ ثأُ٘ االساء ِٓ اٌىزبة اٌّمشس ٚاٌّصبدس اٌّغبػذح – 2ة 

    وضشح االِضٍخ     - 3ة 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء ِؾبضشح 

 ِٕبلشخ اٌطٍجخ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ٚاالعزٕجبط

 
 اٌزم١١ُ طشائك      

 

 اخزجبساد شٙش٠خ رؾش٠ش٠خ 

 اخزجبساد اعجٛػ١خ شف١ٙخ 

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ فىش٠خ  -1ط         

 طشػ اعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب  -2ط

 طشػ االعئٍخ ؽٛي اٌّٛاض١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ  -3ط

 -4ط   
 ٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ طشائك ا    

 ٚضغ خطخ ٌطشػ االعئٍخ ٚطشػ االِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ ا١ِٛ١ٌخ 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

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

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 
 

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

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ  -1د

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د

 ِزبثؼخ أعٍٛة إٌّبلشبد اٌصف١خ -3د

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

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

ش٠مخ إٌّبلشخ  ٚؽً اٌّشىالد  ٌطشػ ِضً ٘زٖ اٌّٛاض١غ اٌخبسع١خ اٌزٟ رصت فٟ ِغشٜ أٚ ِغبس اعزخذاَ ط

 اٌّٛضٛع اٌذساعٟ ِغ أعئٍزٙب.

 
 طشائك اٌزم١١ُ          

 
 ٚاٌشف٠ٛخ اٌزؾش٠ش٠خ االخزجبساد

 ٚاٌّمبالد اٌجؾٛس وزبثخ ) ِزٕٛػخ رؼ١ّ١ٍخ ٔشطخا

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّمشس أٚ اٌّغبقسِض  اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

صجبؽٟ اٌضبٌضخ 

2121/2119 
أصٛي اٌفمٗ /االٌفبظ  ع ع ن 220

 رمغّبرٙب ٚدالالٌزٙب
2  

 
 

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 ٔفغٗ  . أػذاد ثشٔبِظ ٌٍّمشس اٌذساعٟ  ٌىً ِبدح دساع١خ ِٓ لجً اٌزذس٠غ1ٟ

 ٌجشٔبِظ ثذلخاِزبثؼخ  .2

 ُ اٌطٍجخ ١أػذاد األعئٍخ ٚإٌّبلشبد اٌصف١خ ٚرم١ .3

 استخدام وسائل تعليمية مناسبة.4
 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 ( ٚاالدثٟ اٌؼٍّٟ ) االػذادٞ اٌشٙبدح ػٍٝ ؽبصال اٌّزؼٍُ ٠ىْٛ اْ
 
 س اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظأُ٘ ِصبد .14

 .( أػذاد٘ب ع١ّغ ) ثغذاد عبِؼخ / اإلعال١ِخ اٌؼٍَٛ و١ٍخ ِغٍخ 1

 .سٖ ا اٌذوزٛ ٚأطبس٠ؼ اٌّبعغز١ش عبئً س 2-

Google scholar. -3 اٌجؾش ِؾشن ػٍٝ اٌؼٍّٟ اٌجبؽش ِٛلغ 

 سض١خ ا االفذ اٌّىزجخ 4-
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 هخطط ههاراث الونهج

 وقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث ال

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
ُلُت والتأهاراث 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

 ثانٍ 

2222/2219 
 أصىل الفقه  ع ع ك 220

 هباحث االلفاظ
        √    √ √    تخصص اجبارٌ 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 الوقرروصف 

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ / لغُ اٌؼم١ذح 

 اعُ / سِض اٌّمشس .3
 ع ع ن  220/أصٛي اٌفمٗ/  ِجبؽش االٌفبظ

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

 اٌفصً / اٌغٕخ .5
 2119-2121/اٌضبٟٔ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 عبػخ خالي اٌفصً 31عبػخ اعجٛػ١ب / 2

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7
11/5/2121 

 أ٘ذاف اٌّمشس .8
 رطج١ك خالي ِٓ رارٙ رط٠ٛش فٟ رغبػذٖ اٌزٟ اٌالصِخ ٚاٌّٙبساد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخجشاد اٌفشد اوغبة.

  ِٕٙب دحٚاالعزفب ا١ِٛ١ٌخ اٌؾ١بح فٟ ٚاٌّٙبساد اٌّؼٍِٛبد ٘زٖ
 ٚفٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛالف ثؾذٚس ٚاٌزٕجؤء اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌؼ١ٍّخ اٌّزؼٍمخ اٌغٍٛو١خ اٌظٛا٘ش فُٙ اٌٝ ٠غؼٝ.2

 . ػ١ٍٙب اٌغ١طشح ِٚؾبٌٚخ ضجطٙب إٌٙب٠خ
 ِشىالد ِٓ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ١ِذاْ فٟ ِب٠مَٛ .ؽ3ً

 

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.

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11
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  ٌّؼشف١خ ٘ذاف ااأل -أ
 اٌّؼشف١خ األ٘ذاف -أ

 ،   أٚال رأرٟ اٌخطٛح ٚ٘زٖ ، ثٍَٛ رص١ٕف فٟ اٌّٛعٛدح اٌّغز٠ٛبد أدٔٝ ٚرّضً ( اٌّؼٍِٛبد أعززوبس ) ثٙب ٚٔؼٕٟ
 أعززوبس ِٓ اٌّزذسة أٚ ٠زّىٓ اٌطبٌت أْ فجؼذ ، األػٍٝ ( اٌّؼشف١خ ) األدساو١خ إٌشبطبد ٌ ىً ا أعبط ٚرؤِٓ

 ٠ش١ش ٚاٌزٞ ، اٌزطج١ك ٘ٛ اٌضبٌش ، ٚاٌّغزٜٛ ( ٌٍّؼٍِٛخ ِؼٕٝ رمذ٠ُ )اٌفُٙ اٌٝ ياٌزؾٛ ٠ّىٕٙ اٌّؼٍِٛبد
 ثؾً اٌّغزٜٛ ٘زا ضّٓ اٌّزؼٍُ ٠ٚمَٛ ، ا١ِٛ١ٌخ اٌؾ١بح أٚ فٟ عذ٠ذح ؽبالد فٟ اٌّجبدئء أٚ اٌّؼشفخ ألعزؼّبي
 اٌزؾ١ًٍ فٙٛ اٌشاثغ ٌّغزٜٛا أِب ، اٌغبثمخ اٌّغز٠ٛبد ِٓ اٌّفِٙٛخ اٌّؼٍِٛبد  رطج١ك خالي ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌّشبوً

 اٌّشاؽً فٟ األثغظ األعضاء ٘زٖ رؼٍُ رُ ؽ١ش ، أثغظ أعضاء اٌٝ اٌّؼمذح اٌّؼٍِٛبد رغضئخ ػٓ ػجبسح ٚ٘ٛ

ٓ ا ِٛعٛد ٠ىٓ ٌُ شٟء خٍك ػ١ٍّخ ِٓ ٠ٚزأٌف اٌزشو١ت ٘ٛ اٌخبِظ ٚاٌّغزٜٛ ، اٌغبثمخ  خالي ِٓ ، ٚرٌه لجً ِ 
 ٠ٚزأٌف ، ثٍَٛ رص١ٕف فٟ األػٍٝ اٌّغزٜٛ ٘ٛ ٚاٌزم١١ُ ، األدٔٝ غز٠ٛبداٌّ 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
 ( اٌزاوشح ِٓ اٌّؼٍِٛخ أعزذػبء )اٌززوش - 1 أ
 (اٌّؼٍِٛبد ٚاعز١ؼبة ادسان ) اٌفُٙ -2 أ
 ( عذ٠ذح ِٛالف فٟ رؼٍّٙ عجك ِب أعزؼّبي) اٌزطج١ك -3 أ
 (ِٚىٛٔبد ػٕبصش اٌٝ ٚاٌزغضئخ اٌزفى١ه ) اٌزؾ١ًٍ -4 أ
 (عذ٠ذ وً ٌزى٠ٛٓ االعضاء رغ١ّغ ) اٌزشو١ت -5 أ

   (ِؼب١٠ش ػ ٍٝ ا ثٕبء اٌّٛضٛع ػٍٝ ؽىُ أصذاس ) اٌزم٠ُٛ -6 أ
  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٚعبئً اٌزٛض١ؼ – 1ة 

 وضشح األِضٍخ  – 2ة 

 ِمبسٔخ ِٛاض١غ اٌىزبة اٌّمشس ثبٌّصبدس اٌّغبػذح ٌٍخشٚط ثٕزبئظ اصشائ١خ ثٕبءح – 3ة 

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 األعزٕزبط ، اٌزفى١ش ، األوزشبف ، األدٚاس ٌؼت

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 (رؾش٠شٞ ، شفٛٞ ، ٠ِٟٛ ) ِزٕٛػخ أخزجبساد
 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 طشػ األعئٍخ ؽٛي اٌّٛاض١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  -1ط

 طشػ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  -2ط

 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  -3ط

  ب طبٌج١ٓ اٚ اوضش ٌذساعخ ِٛضٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠شزشن ثٙ -4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 فٟ األعزبر دٚس اٌطبٌت ٠ّضً أْ األدٚاس ٌؼت طش٠مخ) / ِؾبضشح اٌمبء ،/ اٌشاعؼخ اٌزغز٠خ/ إٌّبلشخ / اٌّشبسوخ

  (صِالئٙ ػٍٝ ِؾبضشحا اٌمبء

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 رؾش٠ش٠خ أخزجبساد ، شف٠ٛخ زجبساد،أخ فص١ٍخ ، ١ِٛ٠خ أخزجبساد
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 ِٕٙظ ِمشس ِٓ لجً اٌٛصاسح  - ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اصول الفقه للشيخ ادلظفر اٌّصبدس(  )ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 اصول الفقه محد الكبيسي

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 اصول الفقه وهبة الزحيلي -

 أصول الفقه للشيخ اخلضريي -

 

 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

     ػٍٝ ِزبثؼخ اٌغٍغالد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رؼشض ثشىً ف١ذ٠ٛ ػٍٝ سٚاثظ ػ١ٍّخ سع١ّخؽش اٌطٍجخ  -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌمبء ِؾبضشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 األٚي 

 ثٛسث٠ٕٛذ 

اٌؾضٛس  عئٍخ طشػ اال االٌفبظ ػٕذ االص١ٌٛٓ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِؾبضشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌضبٟٔ 

 ثٛسث٠ٕٛذ 

اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ  اٌٛضغ ،ِٓ اٌٛاضغ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

 اٌضبٌش
 
 

اٌمبء ِؾبضشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2

 ثٛسث٠ٕٛذ 

اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ  ظٛا٘ش االٌفبظ ٚؽغ١زٙب

االخزجبساد 

 اٌصفٟ اٌزفبػً

اٌمبء ِؾبضشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌشاثغ
 ثٛسث٠ٕٛذ 

اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ  رمغ١ّبد االٌفبظ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِؾبضشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌخبِظ

 ثٛسث٠ٕٛذ 

اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ  االِش 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِؾبضشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌغبدط 

 ذ ثٛسث٠ٕٛ

اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ  إٌٟٙ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِؾبضشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌغبثغ

 ثٛسث٠ٕٛذ 

اٌؾضٛس  طشػ االعئٍخ  اٌّطٍك ٚاٌّم١ذ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 ادلقاالت الدينية –ويية ذات الصلة البعيدة عن التطر  ادلواقع االلكت  

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

   

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

 بهللمذا الفكري تعايشوال االحتام يضمن مبا ، واالدبية الفكرية ادللكة ينمي مبا الطلبة لدى الفكري احلوار امشه توسيع .9
 . واالداين

 

 

 

 
 

 أعزبر اٌّبدح :

 

 عٍّبْ ػجٛد ٠ؾ١ٝ أ.َ.د        


