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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌمشآْ / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌزشث١خ اإلعال١ِخ 

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اعُ اٌؾٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 ٛٞ /ِمشساد /أخشٜ عٕ

 فصٍٟ

  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 رذس٠ت ص١فٟ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2/6/2221 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 أصٛي اٌفمِٕٗٙظ . فُٙ ِصطٍؼ 1.9

 جبدئ ٚلٛاػذ أصٛي اٌفمِٗ . اٌزؼشف ػ2.9ٍٝ

 ٌت اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌؼٍَٛ اٌغال١ِخّغبئً األص١ٌٛخ اٌّّٙخ ٌطب. دساعخ ا3.9ٌ
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 اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .12

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
      اعز١ؼبة ٚفُٙ اٌّبدح ثّب ٠خص اٌّفشداد اٌّطٍٛثخ  -1أ

 اػذاد خطػ ١ِٛ٠خ -2أ

 فٟ اٌؾشػ  ٚاٌّؾبظشاد اٌخط١خ اعزؼّبي اٌؼشٚض اٌصٛر١خ -3أ
 اػذاد اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍزٛظ١ؼ-4أ
 اػذاد رمبس٠ش ِخزصشح ٌجؼط اٌّٛاظ١غ -5أ

 

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ– 1ة 

 وضشح االِضٍخ – 2ة 

      االفبدح ِٓ اٌّفشداد اٌّمشسح ٚاٌّصبدس اٌّغبػذح  - 3ة 

 
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 حغش٠مخ اٌّؾبظش

 غش٠مخ إٌّبلؾخ )اٌؾشح ٚاٌّم١ذح(

 غش٠مخ االعزمصبء

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؾٙش٠خ ) اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؾف١ٙخ(

 االخزجبساد االعجٛػ١خ )اٌؾف١ٙخ(

 

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 غشػ األعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف -1ط         

 غشػ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  -2ط

 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  -3ط

 ػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠ؾزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ اوضش ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظ -4ط       

  
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ ا١ِٛ١ٌخٚظغ خطخ  ٌطشػ األعئٍخ ٚٚظغ األعئٍخ ٚغشػ ا

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

 . اػزّبد إٌّبلؾبد اٌصف١خ 1     

 . ؽً األعئٍخ اٌّطشٚؽخ2

 . اإلعبثخ ػٓ االِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ رم١ّب ٌّغزٜٛ اٌطٍجخ3
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 .ٟ(اٌؾخصاألخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ  -1د

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د

 ِزبثؼخ أعٍٛة إٌّبلؾبد اٌصف١خ -3د

  رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسع١خ ٚاٌّزٕٛػخ الغٕبء اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚصمٍٙب -4د

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

ٚؽً اٌّؾىالد  ٌطشػ ِضً ٘زٖ اٌّٛاظ١غ اٌخبسع١خ اٌزٟ )اٌّم١ذح ٚؽجٗ اٌّم١ذح (  غش٠مخ إٌّبلؾخ زؼّبي. اع

 رصت فٟ ِغشٜ أٚ ِغبس اٌّٛظٛع اٌذساعٟ ِغ أعئٍزٙب.

 

 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ          

 
 ٠ٗٚاٌؾفٛ اٌزؾش٠ش٠خاالخزجبساد  -1

 زمبس٠ش(ِزٕٛػخ ) وزبثخ اٌجؾٛس ٚاٌ رؼ١ّ١ٍخ أؾطخ -2
 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

ؽٍخ اٌّش

 اٌذساع١خ 
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 صبٌش صجبؽٟ

2222-2221 
  2 ػٍُ أصٛي اٌفمٗ 
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 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌؾخصٟ .12

 
 ِٓ لجً اٌزذس٠غٟ ٔفغٗ  . أػذاد ثشٔبِظ ٌٍّمشس اٌذساعٟ  ٌىً ِبدح دساع١خ1

 . ِزبثؼخ اٌجشٔبِظ ثذلخ2

 . أػذاد األعئٍخ ٚإٌّبلؾبد اٌصف١خ ٚرم١١ُ اٌطٍجخ 3

 .اعزخذاَ ٚعبئً رؼ١ّ١ٍخ ِٕبعجخ4

 

 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚظِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 (ٟثٚاالد اٌؼٍّٟ)  خاالػذاد٠ اٌؾٙبدحاٌّزؼٍُ ؽبصال ػٍٝ  ى٠ْٛاْ 

 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 . / عبِؼخ ثغذاد  اإلعال١ِخاٌؼٍَٛ  خ١ِغٍخ وٍ -1

 .ساٖاٌذوزٛ ؼ٠ٚأغبس اٌّبع١غزشعبئً س  - 2 

Google scholar-3    ِٛلغ اٌجبؽش اٌؼٍّٟ ػٍٝ ِؾشن اٌجؾش 

 .شاظ١خاٌّىزجخ االفز -4
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 هخطط ههاراث الونهج

 الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث 

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
أهُلُت والتاراث 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

 ثالث

2222-2221 
علن أصىل  

 الفقه
        √    √ √    اجبارٌ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ

 ػٍَٛ اٌمشآْلغُ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ / 

 اعُ / سِض اٌّمشس
 ػٍُ أصٛي اٌفمٗ

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

 اٌفصً / اٌغٕخ
 2221-2222/اٌضبٟٔ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ 
 عبػخ خالي اٌفصً 32عبػخ اعجٛػ١ب / 2

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف 
2/6/2221 

 أ٘ذاف اٌّمشس
 

 رطج١ك خالي ِٓ ِؼٍِٛبرٗ رط٠ٛش فٟ رغبػذٖ اٌزٟ اٌالصِخ  ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخجشاد اٌّزؼٍُ .اوغبة1
 . دساعزٗ اٌؾشػ١خ فٟ  اٌّؼٍِٛبد ٘زٖ

 . اٌمٛاػذ األص١ٌٛخ فُٙ اٌٝ .٠غؼ2ٝ
 ١ِذاْ اٌفمٗ اإلعالِٟ فٟ ػ١ٍٗ ٠ؾصً ِب رطج١ك.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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 ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 خاٌّؼشف١  األ٘ذاف -أ  

 أٚال رأرٟ اٌخطٛح ٚ٘زٖثٍَٛ ،  رص١ٕفاٌّٛعٛدح فٟ  بداٌّغز٠ٛ أدٔٝ ٚرّضً(  اٌّؼٍِٛبد اعززوبس)  ٙبث ٚٔؼٕٟ

 اعززوبساٌطبٌت أٚ اٌّزذسة ِٓ  زّى٠ٓ( األػٍٝ ، فجؼذ أْ  خ١) اٌّؼشف اإلدساو١خ إٌؾبغبد ًٌىً  بأعبعٚرّضً  ،ً

 ش١ؾ٠، ٚاٌزٞ  كاٌزطج١ ٘ٛضبٌش ( ، ٚاٌّغزٜٛ اٌ ِخِؼٕٝ ٌٍّؼٍٛ ُرمذ٠)  ُٙاٌزؾٛي اٌٝ اٌفٗ ّى٠ٕاٌّؼٍِٛبد 

 خاٌؼ١ٍّ اٌّؾبوً ثؾً اٌّغزٜٛ ٘زااٌّزؼٍُ ظّٓ  م٠َٛ، ٚ ؽمً اٌؼٍَٛ اٌؾشػ١خفٟ  اٌّجبدئاٌّؼشفخ أٚ  العزؼّبي

ػٓ  ػجبسح ٘ٛ ًاٌزؾ١ٍ ٙٛاٌغبثمخ ، أِب اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ف بداٌّغز٠ٛ ِٓ ِٙٛخاٌّؼٍِٛبد اٌّف  ك١ِٓ خالي رطج

 ٚاٌّغزٜٛ ، اٌغبثمخ اٌّشاؽً فٟ األثغػ األعضاء ٘زٖرُ رؼٍُ  ش١ٌٝ أعضاء أثغػ ، ؽرغضئخ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼمذح ا

ٓ لجً ، ٚرٌه ِٓ خالي دِظ اٌّؼٍِٛبد  ى٠ٓؽٟء ٌُ  رى٠ٛٓ خ١ِٓ ػٍّ زأٌف٠ٚ  اٌزشو١ت ٘ٛ اٌخبِظ ًِ ِٛعٛد ا 

ِٓ األؽىبَ  زأٌف٠ثٍَٛ ، ٚ رص١ٕفاألػٍٝ فٟ  ّغزٜٛاٌ ٠ُٛٛ٘ ٚاألدٔٝ ، ٚاٌزم بداٌّغز٠ٛ فٟ ٙباٌزٟ رُ رؼٍّ

 ِؼطٝ ٙذفٌ ٔٛع ِب ٚرٌه ثبٌٕغجخ  ّخ١اٌغبثمخ ِٓ اٌزؼٍُ ٚرٌه ثبٌؾىُ ػٍٝ ل بد٠اٌصبدسح اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌّغزٛ

 ِؾذد. بسِؼ١ ثبعزؼّبي ،

 اٌّؼٍِٛخ ِٓ اٌزاوشح ( اعزذػبءاٌززوش)  - 1 أ

 اٌّؼٍِٛبد( ٚاعز١ؼبة ادسان)  ُٙاٌف -2 أ

 ( ١ِذاْ دساعزٗ اٌؾشػ١خ فٟ ٗ ِّب عجك رؼٍ اعزؼّبي) ك١اٌزطج -3 أ

 اٌٝ ػٕبصش ِٚىٛٔبد( ٞ ٠مَٛ ثذساعزٗإٌص اٌز رغضئخٚ ه١) اٌزفى ١ًاٌزؾٍ -4 أ

 (ِزىبًِوً  ٌزى٠ٛٓ مٛاػذ األص١ٌٛخاٌ غ١) رغّ ت١اٌزشو -5 أ

   (أص١ٌٛخ دسعٙب اٌطبٌت ش١٠صذاس ؽىُ ػٍٝ اٌّٛظٛع ثٕبء ا ًػٍٝ ِؼبإ)  ٠ُاٌزمٛ -6 أ
  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خساراٌّٙباأل٘ذاف   -ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ – 1ة 

 وضشح األِضٍخ  – 2ة 

 ِمبسٔخ ِٛاظ١غ اٌىزبة اٌّمشس ثبٌّصبدس اٌّغبػذح ٌٍخشٚط ثٕزبئظ اصشائ١خ ثٕبءح – 3ة 

      
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ّٕبلؾخاٌ ، االعزمصبء ، اٌّؾبظشح

 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

 رؾش٠شٞ ، ؽفٛٞ ، ٠ِٟٛ ) ِزٕٛػخ اخزجبساد

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

   

 غشػ األعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  -1ط          

 غشػ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  -2ط

 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  -3ط

 ح ٠ؾزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ اوضش ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصش -4ط   
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 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلؾخ ، االعزمصبء ، اٌّؾبظشح

 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

 

 رؾش٠شٞ ، ؽفٛٞ ، ٠ِٟٛ ) ِزٕٛػخ اخزجبساد

 

 
 ١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبثاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ  -1د  

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د

 ِزبثؼخ أعٍٛة إٌّبلؾبد اٌصف١خ -3د

     رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسع١خ ٚاٌّزٕٛػخ الغٕبء اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚصمٍٙب -4د   
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 

 ِٕٙظ ِمشس ِٓ لجً اٌٛصاسح ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اصٛي اٌفمٗ ٌٍذوزٛس ػجذاٌىش٠ُ ص٠ذاْ   )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

   فش          اصٛي اٌفمٗ ٌٍؾ١خ دمحم سظب اٌّظ

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
أصٛي األؽىبَ ٚغشق االعزٕجبغ فٟ اٌزؾش٠غ اإلعالِٟ ٌألعزبر 

 اٌذوزٛس ؽّذ ػج١ذ اٌىج١غٟ
سعبئً اٌّبعغز١ش ٚأغبس٠ؼ اٌذوزٛساٖ فٟ أصٛي اٌفمٗ)أدٌخ 

 األؽىبَ

 ث١ٕخ اٌّمشس

ِخشعبد اٌزؼٍُ  غبػبداٌ األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

٠ف ػٍُ أصٛي رؼش  اٌمبء ِؾبظشح صٛر١خ 2 األٚي 

ِٕٚب٘غٗ  اٌفمٗ

 اٌشئ١غ١خ

اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
ِب١٘خ اٌؾىُ اٌؾشػٟ  اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  2 اٌضبٟٔ 

 شٚػٗٚالغبِٗ ٚف
اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
 اٌضبٌش

 

 

اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ  ِجبؽش اٌىزبة اٌؼض٠ض اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  2

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ  ِجبؽش اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  2 اٌشاثغ

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
ِب١٘خ اإلعّبع ِٚب  اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  2 اٌخبِظ

 ٠زؼٍك ثٗ ِٓ ِجبؽش
اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
أٛاػٗ ِب١٘خ اٌم١بط  اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  2 اٌغبدط 

ٚؽغ١زٗ ٚؽشٚغ 

 اٌؼًّ ثٗ

اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
شر١ت األدٌخ اإلعّب١ٌخ ر اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ  2 اٌغبثغ

  ػٕذ ػٍّبء األصٛي
اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
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 أصٛي اٌفمٗاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ راد اٌصٍخ ث االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ة ـ اٌّشاعغ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ 

   

 .رطج١ك ٚعبئً ِؼشف١خ ؽذ٠ضخ ال٠صبي اٌّفشداد ثؾىً ع١ٍُ اٌٝ ار٘بْ اٌطٍجخ.1

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

 

 
 اعزبر اٌّبدح

 ا.د ػجبط ػٍٟ ؽ١ّذ


