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 ٚصف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ        

 

ات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرج
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة. ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 علوم القرآن والرتبية اإلسالميةلغُ  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ ٔبِظ األوبد٠ّٟ اعُ اٌجش .3

 إٌّٟٙ 
 علوم القرآن والرتبية اإلسالمية ثىٍٛس٠ٛط

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اعُ اٌؾٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فصٍٟ

  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 رذس٠ت ص١فٟ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2/16/9612 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 األوبد٠ّٟأ٘ذاف اٌجشٔبِظ  .9

 ِٕٙظ اٌجؾش ٚاٌزؾم١ك. فُٙ ِصطٍؼ 1

 ِٕٙظ اٌجؾش ٚاٌزؾم١ك . اٌزؼشف ػ2ٍٝ

  ِٕٙظ اٌجؾش ٚاٌزؾم١ك. دساعخ اٌّؤٌفبد اٌزٟ رخص 3

 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
      خاعز١ؼبة ٚفُٙ اٌّبدح ثّب ٠خص اٌّفشداد اٌّطٍٛث .1

 اػذاد خطػ ١ِٛ٠خ .2

 ٚاٌجٛسث٠ٕٛذ فٟ اٌؾشػ  ٠خاٌف١ذ٠ٛاعزؼّبي اٌؼشٚض  .3
 اػذاد اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍزٛظ١ؼ. 4
 اػذاد رمبس٠ش ِخزصشح ٌجؼط اٌّٛاظ١غ .5
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 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ. 1

 وضشح االِضٍخ .2

      اٌّصبدس اٌّغبػذحاالفبدح ِٓ اٌّفشداد اٌّمشسح ٚ .3

 
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 غش٠مخ اٌّؾبظشح

 غش٠مخ إٌّبلؾخ )اٌؾشح ٚاٌّم١ذح(

 غش٠مخ االعزمصبء

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؾٙش٠خ )اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؾف١ٙخ(

 االخزجبساد االعجٛػ١خ )اٌؾف١ٙخ(

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ. األ٘ذاف -ط

 شػ األعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛفغ .1         

 غشػ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  .2

 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  .3

 ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظ أوضشػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠ؾزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ  .4         

  
 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  غشائك    

 ٚظغ خطخ ٌطشػ األعئٍخ ٚٚظغ األعئٍخ ٚغشػ االِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ ا١ِٛ١ٌخ

 غشائك اٌزم١١ُ    

 . اػزّبد إٌّبلؾبد اٌصف١خ1     

 . ؽً األعئٍخ اٌّطشٚؽخ2

 . اإلعبثخ ػٓ االِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ رم١ّب ٌّغزٜٛ اٌطٍجخ3
 

 

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

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ  .1

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس .2

 ِزبثؼخ أعٍٛة إٌّبلؾبد اٌصف١خ .3

  اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚصمٍٙب إلغٕبءرؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسع١خ ٚاٌّزٕٛػخ  .4

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

ٚؽً اٌّؾىالد ٌطشػ ِضً ٘زٖ اٌّٛاظ١غ اٌخبسع١خ اٌزٟ )اٌّم١ذح ٚؽجٗ اٌّم١ذح( غش٠مخ إٌّبلؾخ  زؼّبي. اع
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 رصت فٟ ِغشٜ أٚ ِغبس اٌّٛظٛع اٌذساعٟ ِغ أعئٍزٙب.

 
 غشائك اٌزم١١ُ          

 .خٚاٌؾف٠ٛ ش٠خ٠اٌزؾشاالخزجبساد  -1

 زمبس٠ش(بثخ اٌجؾٛس ٚاٌِزٕٛػخ )وز خ١رؼ١ٍّ أؾطخ -2

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

اٌّشؽٍخ 

 اٌذساع١خ 
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 صجبؽٟاٚي 

2119-2121 
 

اٌؾش٠بد اٌؼبِخ 

 ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ 
2  

 ِغبئٟ اٚي

2119-2121 
اٌؾش٠بد اٌؼبِخ  

 ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ
2  

 
 

 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌؾخصٟ .12

 .. أػذاد ثشٔبِظ ٌٍّمشس اٌذساعٟ ٌىً ِبدح دساع١خ ِٓ لجً اٌزذس٠غٟ ٔفغ1ٗ

 .. ِزبثؼخ اٌجشٔبِظ ثذلخ2

  .. أػذاد األعئٍخ ٚإٌّبلؾبد اٌصف١خ ٚرم١١ُ اٌطٍجخ3

 ..اعزخذاَ ٚعبئً رؼ١ّ١ٍخ ِٕبعجخ4

 
 اٌّؼٙذ(١خ أٚ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ غ)ٚظِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 (ٟٚاالدث اٌؼٍّٟ) خاالػذاد٠ اٌؾٙبدحاٌّزؼٍُ ؽبصال ػٍٝ  ى٠ْٛاْ 

 
 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 . ثغذاد / عبِؼخ اإلعال١ِخاٌؼٍَٛ  خ١وٍِىزجخ  .1   

 .ساٖاٌذوزٛ ؼ٠ٚأغبس اٌّبعغز١شعبئً س .2   

   3.Google scholar   شِٛلغ اٌجبؽش اٌؼٍّٟ ػٍٝ ِؾشن اٌجؾ 

 .شاظ١خاٌّىزجخ االفز .4   
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهارات األهذاف ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 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

 اول 

2219-2221 
الحرَاث العاهت  

 والذَوقراطُت
        √    √ √    اساسٍ

                   
 اول 

2219-2221 
الحرَاث العاهت  

 والذَوقراطُت
        √    √ √    اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ّٟٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍ

  / اٌّشوضؼٍّٟ اٌمغُ اٌ

 علوم القرآن والرتبية اإلسالميةلغُ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ / 

 اعُ / سِض اٌّمشس
 الحرَاث العاهت والذَوقراطُت

 أؽىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ
 ١ِذوٛوً ٠ِٟٛ ػجش االٔزشٔذ / ثشٔبِظ والط سَٚ +  

 اٌفصً/ اٌغٕخ
 2121-2119/اٌضبٟٔ

 )اٌىٍٟ(ذساع١خ ػذد اٌغبػبد اٌ
 عبػخ خالي اٌفصً 61عبػخ اعجٛػ١ب /  4

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف 
9/11/2119 

 أهذاف الوقرر

 ١كرطج خالي ِٓ رارٗ ش٠رطٛ فٟ رغبػذٖ اٌزٟ اٌالصِخ دٙبساٚاٌّ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخجشاد اٌّزؼٍُ .اوغبة1
 ٙب.ِٕ ٚاالعزفبدح خ١ِٛ١اٌ ح١باٌؾ فٟ دسابّٙٚاٌ اٌّؼٍِٛبد ٖ٘ز
 ٚفٟ خ١ّ١اٌزؼٍ اٌّٛالف ثؾذٚس ٚاٌزٕجؤ خ١ّ١اٌزؼٍ خ١ثبٌؼٍّ اٌّزؼٍمخ خو١اٌغٍٛ شٛا٘اٌظ ُٙف اٌٝ ٝ.٠غؼ2
 .ب١ٙػٍ شح١طاٌغ ِٚؾبٌٚخ ظجطٙبٚ ثخٙبإٌ
 ِؾىالد ِٓ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ذا١ِْ فٟ ؾص٠ً ِب .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.
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 وطرائق التعلُن والتعلن والتقُُن وقرراث الهخرج

   ٘ذاف اٌّؼشف١خاأل -أ
 :اٌّؼشف١خ األ٘ذاف -أ  

  أٚال روأرٟ اٌخطوٛح ٚ٘وزٖثٍوَٛ   رصو١ٕفاٌّٛعوٛدح فوٟ  اٌّغز٠ٛبد أدٔٝ ٚرّضً( اٌّؼٍِٛبد اعززوبس) ٙبث ٚٔؼٕٟ

 اعووززوبساٌطبٌووت أٚ اٌّزوذسة ِووٓ  زّى٠ٓو( األػٍوٝ  فجؼووذ أْ خ١وواٌّؼشف) خدساو١واإل إٌؾووبغبد ًٌىوً  بأعبعووٚرّضوً 

 ٠ؾوو١ش  ٚاٌووزٞ اٌزطج١ووك ٘ووٛ(  ٚاٌّغووزٜٛ اٌضبٌووش ِووخِؼٕووٝ ٌٍّؼٍٛ رمووذ٠ُ) ُٙوواٌفاٌزؾووٛي اٌووٝ  ّٗىٕوو٠اٌّؼٍِٛووبد 

 ثؾوً اٌّغوزٜٛ ٘وزااٌّوزؼٍُ ظوّٓ  مو٠َٛٚ  خ١و١ِٛاٌ بح١واٌؾأٚ فوٟ  عذ٠وذحفٟ ؽبالد  اٌّجبدئاٌّؼشفخ أٚ  العزؼّبي

 ٌزؾ١ٍوًا ٛٙوفاٌغبثمخ  أِوب اٌّغوزٜٛ اٌشاثوغ  اٌّغز٠ٛبد ِٓ اٌّفِٙٛخاٌّؼٍِٛبد  رطج١كِٓ خالي  اٌؼ١ٍّخ اٌّؾبوً

 اٌّشاؽوً فوٟ األثغوػ األعوضاء زٖ٘وروُ رؼٍوُ  ش١وؽػٓ رغضئوخ اٌّؼٍِٛوبد اٌّؼموذح اٌوٝ أعوضاء أثغوػ   ػجبسح ٘ٛٚ

ِٛعوٛدا ِوٓ لجوً  ٚرٌوه ِوٓ  ىو٠ٓؽوٟء ٌوُ  رىو٠ٛٓ ػ١ٍّوخِوٓ  ٠ٚزأٌف  اٌزشو١ت ٘ٛ اٌخبِظ ٚاٌّغزٜٛ اٌغبثمخ 

ثٍوَٛ   رصو١ٕفاألػٍوٝ فوٟ  ّغوزٜٛاٌ ٘و٠ُٛ ٚٛاألدٔوٝ  ٚاٌزمو اٌّغز٠ٛبد فٟ رؼٍّٙبخالي دِظ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ 

ٔوٛع ِوب ٚرٌوه  ّوخ١لاٌغبثمخ ِٓ اٌزؼٍُ ٚرٌوه ثوبٌؾىُ ػٍوٝ  اٌّغز٠ٛبدِٓ األؽىبَ اٌصبدسح اٌّؼزّذح ػٍٝ  ٠ٚزأٌف

 ِؾذد. بس١ِؼ ثبعزؼّبي ِؼطٝ  ذفٌٙثبٌٕغجخ 

 اٌّؼٍِٛخ ِٓ اٌزاوشح( اعزذػبء) اٌززوش .1

 اٌّؼٍِٛبد( ٚاعز١ؼبة إدسان) ُٙاٌف .2

 (عذ٠ذح ِٛالف فٟ ِٗب عجك رؼٍّ اعزؼّبي) اٌزطج١ك .3

 ٚاٌزغضئخ اٌٝ ػٕبصش ِٚىٛٔبد( ه١اٌزفى) ١ًاٌزؾٍ .4

 (عذ٠ذوً  ٌزى٠ٛٓاالعضاء  رغّغ) اٌزشو١ت .5

   (ش١٠ِؼبؽىُ ػٍٝ اٌّٛظٛع ثٕبء ا ًػٍٝ  ساصذإ) اٌزم٠ُٛ .6
  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف -ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ .1

 ح األِضٍخوضش  .2

 ِمبسٔخ ِٛاظ١غ اٌىزبة اٌّمشس ثبٌّصبدس اٌّغبػذح ٌٍخشٚط ثٕزبئظ اصشائ١خ ثٕبءح .3

      

 طرائق التعلُن والتعلن      

 .ّٕبلؾخاٌ  االعزمصبء  االوزؾبف  اٌّؾبظشح

 طرائق التقُُن      

 ش٠شٞ.رؾ  ٞؽفٛ  ٠ِٟٛ (ِزٕٛػخ اخزجبساد)

 
 :األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 غشػ األعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  .1   

 غشػ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  .2   

 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  .3  

 ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظ أوضشػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠ؾزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ  .4  
 طرائق التعلُن والتعلن     

 .إٌّبلؾخ االعزمصبء   فاالوزؾب  اٌّؾبظشح
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 البنُت التحتُت 

 ِمشس ِٓ لجً اٌٛصاسح ِٕٙظ  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ِفشداد اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ  - )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 وزبة ؽمٛق االٔغبْ / د. ػجبط فبظً اٌذ١ٌّٟ  -

 

               ىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ـ اٌا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ   اٌزمبس٠ش  .... ) 
 ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ  -
 ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ  -

اٌؾش٠بد اٌؼبِخ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ راد اٌصٍخ ثّٕٙظ  ِٛالغ االٔزش١ٔذ   ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

 ّمشاغ١خ ٚاٌذ٠

 طرائق التقُُن    

 ش٠شٞ.رؾ ؽفٛٞ   ( ٠ِِٟٛزٕٛػخ اخزجبساد)

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

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ  .1  

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس .2

 ِزبثؼخ أعٍٛة إٌّبلؾبد اٌصف١خ .3

     اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚصمٍٙب إلغٕبءرؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسع١خ ٚاٌّزٕٛػخ  .4

 بنُت الوقرر

 ش٠مخ اٌزم١١ُغ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛظٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  6 األٚي 

 ٚػشض ثٛسث٠ٕٛذ 

ٌغخ   اٌؾش٠خرؼش٠ف 

 ٚاصطالؽب
اٌؾعٛس االخزجبساد  غشػ االعئٍخ 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  6 اٌضبٟٔ 

 ٚػشض ثٛسث٠ٕٛذ 
اٌؾعٛس االخزجبساد  غشػ االعئٍخ  اٌؾش٠بد اٌؼبِخ أٛاع 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
 اٌضبٌش

 

 

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  6

 ٚػشض ثٛسث٠ٕٛذ 
اٌؾعٛس االخزجبساد  غشػ االعئٍخ  أٛاع اٌذ٠ّمشاغ١خ 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  6 اٌشاثغ

 ٚػشض ثٛسث٠ٕٛذ 
ِضا٠ب ٚػ١ٛة 

 اٌذ٠ّمشاغ١خ 
اٌؾعٛس االخزجبساد  غشػ االعئٍخ 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  6 اٌخبِظ

 ث٠ٕٛذ ٚػشض ثٛس
ٚعبئً اٌشلبثخ 

 اٌجشٌّب١ٔخ 
اٌؾعٛس االخزجبساد  غشػ االعئٍخ 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  6 اٌغبدط 

 ٚػشض ثٛسث٠ٕٛذ 
ٚعبئً رالفٟ ػ١ٛة 

 اٌذ٠ّمشاغ١خ 
اٌؾعٛس االخزجبساد  غشػ االعئٍخ 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  6 اٌغبثغ

 ٚػشض ثٛسث٠ٕٛذ 
فٟ اٌؾ١بح  دٚس اٌّشأح

 اٌغ١بع١خ 
اٌؾعٛس االخزجبساد  غشػ االعئٍخ 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
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 خطت تطىَر الوقرر الذراسٍ 

   

 اٌّفشداد ثؾىً ع١ٍُ اٌٝ ار٘بْ اٌطٍجخ. إل٠صبي.رطج١ك ٚعبئً ِؼشف١خ ؽذ٠ضخ 1

 .رٛع١غ ٘بِؼ اٌؾٛاس اٌفىشٞ ٌذٜ اٌطٍجخ ثّب ٠ّٕٟ اٌٍّىخ اٌفىش٠خ ٚاالدث١خ ٚاٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ.2

 

 
 

 

 

 

 

 اعزبر اٌّبدح

 َ. اؽّذ ؽغ١ٓ عٍّبْ 


